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jarmark rêkodzie³a i rzemios³a artystycznego, gdzie
mo¿na by³o podziwiaæ i nabyæ ró¿nego rodzaju wyroby
artystyczne, wykonane technikami rêkodzielniczymi.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê rodzime wyroby
artystów z miasta Moldova nad Bodvou, z którym
powiat brzozowski podpisa³ ubieg³ego roku partnersk¹
umowê o wspó³pracy. S³owacy prezentowali m.in.:
rzeŸbê ludow¹, malarstwo, wyroby z wikliny,
przepiêkne, misternie wykonane hafty i koronki, a tak¿e
przedmioty z dziedziny kowalstwa i bednarstwa
artystycznego.  Du¿¹ wystawê  prac  przygotowali
wychowankowie Ma³opolskiego Uniwersytetu

Ludowego. Oferowali kilimy, obrazy, rzeŸby i inne wyroby sztuki
rêkodzielniczej. Uczestnicy jarmarku mieli wiêc du¿y i szeroki
wybór prac artystycznych, które przyci¹ga³y wzrok  i zdecydowanie
przewy¿sza³y stopniem trudnoœci i czasoch³onnoœci wykonania te
wszystkie, które mo¿na nabyæ  w sklepach.

Podczas imprezy mo¿na by³o odpocz¹æ przy dŸwiêkach
ludowej muzyki, wykonywanej przez zespo³y folklorystyczne
z powiatu brzozowskiego, rzeszowskiego i sanockiego a tak¿e
podziwiaæ ich barwne stroje i tradycyjne instrumenty. Nie zabrak³o
te¿ atrakcji kulinarnych. Delektowano siê „Swojskim jad³em”
- tradycyjnymi dla tego regionu potrawami, których najm³odsi
uczestnicy jarmarku nigdy jeszcze nie kosztowali.

Jedn¹ z wielu atrakcji, przygotowanych przez organizatorów,
by³ festyn, który zakoñczy³ imprezê.

 Opracowa³a Aneta D¹browska
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23 czerwca 2002 r. we Wzdowie odby³ siê Polsko
– S³owacki Jarmark Rêkodzie³a i Rzemios³a Artystycznego,
zorganizowany w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe
Ÿród³em aktywizacji zawodowej mieszkañców powiatu
brzozowskiego”. Projekt sfinansowa³a fundacja Karpacka
z siedzib¹w Sanoku w ramach Programu Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Karpat. Impreza odby³a
siê na terenie parku Ostaszewskich we
Wzdowie w siedzibie Ma³opolskiego
Uniwersytetu Ludowego.

G³ównym organizatorem
imprezy by³ Starosta Brzozowski
– Józef Rzepka, wspó³organizatorami
zaœ: Ma³opolski Uniwersytet Ludowy
we Wzdowie, Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju Powiatu
Brzozowskiego w Brzozowie,
Wojewódzki Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale,
Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia
Przemian w Polskim Rolnictwie „Klub
Integracji z Wiejsk¹ Europ¹”
w Rzeszowie oraz Metskie kulturne
stredisko z miasta Moldova nad
Bodvou.

By³a to jedna z pierwszych tego
typu inicjatyw w powiecie
brzozowskim, która z jednej strony, jako wydarzenie kulturalne
zachêca³a do ochrony dziedzictwa kulturowego,  a z drugiej do
aktywizacji zawodowej mieszkañców.

Celem spotkania by³o m. in.:
-  zaktywizowanie mieszkañców do podejmowania dzia³alnoœci
  gospodarczej, inspirowanej dorobkiem  w zakresie rêkodzie³a
   i rzemios³a artystycznego,
- upowszechnianie tradycyjnych, lecz czêsto ju¿ zapomnia-
  nych technik i wytworów regionalnego rêkodzie³a artystycz-
  nego,
- wzmacnianie to¿samoœci kulturowej w obliczu integracji
  Polski z krajami Unii Europejskiej,
- rozszerzanie zakresu wspó³pracy transgranicznej w ramach
  Euroregionu Karpackiego.

Urozmaicony program spotkania rozpoczê³o forum,
podczas którego w trzech grupach dyskusyjnych omawiano
nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. „Rêkodzie³o i rzemios³o artystyczne a rozwój gospodarczy”.
2. Rola samorz¹dów lokalnych i instytucji w zachowaniu
    i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego”.
3. „Wspó³praca polsko – s³owacka na rzecz promowania
  ró¿norodnoœci i rozwoju rêkodzie³a i rzemios³a
     artystycznego”.

Równoczeœnie na terenie przypa³acowego parku trwa³

„Dziedzictwo Kulturowe”„Dziedzictwo Kulturowe”„Dziedzictwo Kulturowe”„Dziedzictwo Kulturowe”„Dziedzictwo Kulturowe”
a rozwój powiatu brzozowskiegoa rozwój powiatu brzozowskiegoa rozwój powiatu brzozowskiegoa rozwój powiatu brzozowskiegoa rozwój powiatu brzozowskiego

Tu¿ przed rozpoczêciem Jarmarku Rêkodzie³a i Rzemios³a Artystycnego

„Haczowskie wesele”

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

Rozpoczêcie forum przez P. Kindelskiego

fot. A. Ka³amucka
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9 lipca br. w Brzozowie odby³y siê obrady XVIII Sesji
Rady Powiatu Brzozowskiego. Podczas obrad ustalono
m. in. okrêgi wyborcze, na jakie bêdzie podzielony powiat
brzozowski w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych.
Przewidziane s¹ trzy takie okrêgi: gmina Brzozów
– 8 radnych, gmina Nozdrzec i gmina Dydnia – 5 radnych
oraz gmina Jasienica Rosielna, gmina Domaradz, gmina
Haczów - 6 radnych.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹  podjête na sesji uchwa³y
intencyjne, w sprawie zabezpieczenia œrodków finansowych
dla potrzeb realizacji programów: „Phare 2003” i „Sapard”.
Realizacja programu „Phare 2003” („Spójnoœæ Spo³eczno
– Gospodarcza”) dotyczy przebudowy i modernizacji
nastêpuj¹cych odcinków dróg:

316 – Barycz – Nozdrzec
335 – Brzozów – Wara
340 – Dynów – Jab³onica Ruska
341 – Wara – Jawornik Ruski.

Wniosek, potrzebny do rozpoczêcia realizacji tego programu,
przeszed³ wstêpn¹ weryfikacjê i zosta³ zaakceptowany przez
cz³onków Komisji Europejskiej.

Do realizacji programu „Sapard” zosta³a zg³oszona
droga nr 19 329 Jab³onica Polska – Jasionów.

Zatwierdzono ponadto zmiany w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Brzozowie. Zmiany te dotycz¹ dotychczasowej nazwy
szpitala, która na mocy uchwa³y Rady Powiatu Brzozowskiego
uzyska³a brzmienie: „Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.
Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny im. ks. Bronis³awa
Markiewicza”.

XVIII Sesja  Rady
Powiatu  Brzozowskiego

27 czerwca 2002 r. obradowa³ Zarz¹d Powiatu
Brzozowskiego. Tematem najwa¿niejszym by³o przygotowanie
do wdro¿enia z dniem 01. 09. 2002 r. nowej sieci szkó³
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.

Zarz¹d, na którym obecni byli dyrektorzy placówek
ponadgimnazjalnych, ustali³ liczbê oddzia³ów klas pierwszych
w systemie dziennym, na rok 2002/2003. W I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym i Zespole Szkó³ Budowlanych
funkcjonowaæ bêdzie 8 oddzia³ów, natomiast  w Zespole Szkó³
Ekonomicznych – 7.

Wœród uchwa³, podjêtych podczas obrad Zarz¹du, na
szczególn¹ uwagê zas³uguje ta, dotycz¹ca podzia³u œrodków
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkó³
i placówek oœwiatowo – wychowawczych, dla których organem
prowadz¹cym jest powiat brzozowski. Podzia³em œrodków
objêci bêd¹ nauczyciele, kszta³c¹cy siê w pañstwowych
i niepañstwowych szko³ach wy¿szych oraz publicznych
i niepublicznych kolegiach nauczycielskich. Wszyscy,
ubiegaj¹cy siê o to dofinansowanie, otrzymaj¹ je w wysokoœci
40% kwoty czesnego za II semestr rok akademickiego
2001/2002. Preferencje przyznawania tych dop³at to m. in.:
kierunek studiów, na które istnieje zapotrzebowanie
(j. angielski, j. niemiecki, oligofrenopedagogika, informatyka),
rodzaj i rok studiów, czas trwania nauki, a tak¿e wysokoœæ op³at
za jeden semestr. Do takiego dofinansowania kwalifikuje siê
w chwili obecnej 22 nauczycieli.

Zarz¹d wyrazi³ tak¿e zgodê na zakup aparatury, sprzêtu
medycznego przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Dla
jego potrzeb zostanie zakupiony defibrylator na Blok
Operacyjny C, a tak¿e mikroskop diagnostyczno – badawczy,
niezbêdny w Zak³adzie Patomorfologii.

Zarz¹d
Powiatu Brzozowskiego

Ogólnopolskie Pismo Samorz¹du Terytorialnego
„Wspólnota” zamieœci³o na swoich ³amach ranking powiatów
(brano pod uwagê 315), dotycz¹cy wydatków na infrastrukturê
drogow¹ w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Wydatki te
odnosi³y siê do inwestycji drogowych, przeprowadzonych
w latach 1999 – 2001.  Powiat brzozowski uplasowa³ siê
w tym rankingu na wysokim, bo czwartym miejscu w skali
ca³ego kraju, tu¿ po powiatach: wysokomazowieckim,
jaros³awskim i puckim.

W planie strategicznym rozwoju powiatu
brzozowskiego, priorytetow¹ rolê odgrywa poprawa
i modernizacja dróg powiatowych, których ³¹czny kilometra¿
wynosi 246. Przejête przez powiat drogi w wiêkszoœci
znajdowa³y siê w z³ym stanie technicznym i nie by³y od wielu
lat remontowane. Program inwestycyjny odbudowy dróg
powiatowych, opracowany na lata 2000 – 2004, przyjêty do
realizacji uchwa³¹ Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28
listopada 2000 roku, zak³ada odbudowê 92,8 km dróg.

Realizacja tego programu w latach 2000 – 2002, zaowocowa³a
odnowieniem nawierzchni dróg o d³ugoœci 45 km.

Pieni¹dze potrzebne na ten cel uzyskano poprzez:
zaci¹gniêcie kredytu bankowego w wysokoœci 3 mln z³ ( kredyt
jest w koñcowej fazie sp³aty), a tak¿e emisjê obligacji
powiatowych, na sumê 2,5 mln z³. Uzupe³nieniem kwoty
zaci¹gniêtego kredytu i emisji obligacji by³y ok. 2 mln z³ ze
œrodków w³asnych powiatu. £¹czna kwota, wydana na
modernizacjê i odbudowê dróg wynios³a blisko 7,5 mln z³.
Konsekwentne dzia³ania ze strony Zarz¹du Powiatu, przy
wsparciu Rady Powiatu, zmierzaj¹ do zapewnienia œrodków
pomocowych  z   programów: „PHARE 2003” i „SAPARD”.

Œrodki pochodz¹ce z obydwu programów maj¹ byæ
pzeznaczone na odbudowê piêciu odcinków dróg
powiatowych.

p.o Rzecznika Prasowego
Starostwa Brzozowskiego
      Aneta D¹browska

Powiat Brzozowski czwarty w skali krajuPowiat Brzozowski czwarty w skali krajuPowiat Brzozowski czwarty w skali krajuPowiat Brzozowski czwarty w skali krajuPowiat Brzozowski czwarty w skali kraju
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Rozdzia³ 1. Umowy zawierane poza lokalem
przedsiêbiorstwa

Art. 1. 1. Przedsiêbiorca, który proponuje
konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem
przedsiêbiorstwa, okazuje przed zawarciem umowy dokument
potwierdzaj¹cy prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz
dokument to¿samoœci. W razie zawierania umów w imieniu
przedsiêbiorcy, zawieraj¹cy umowê okazuje ponadto dokument
potwierdzaj¹cy swoje umocowanie.

2. Przez lokal przedsiêbiorstwa rozumie siê miejsce
przeznaczone do obs³ugiwania publicznoœci i oznaczone
zgodnie z przepisami o dzia³alnoœci gospodarczej.

3. Przepisy niniejszego rozdzia³u stosuje siê tak¿e do
umowy zawartej w wyniku zorganizowanego poza lokalem
przedsiêbiorstwa zbierania ofert konsumentów w czasie
odwiedzin przedsiêbiorcy lub osoby dzia³aj¹cej w jego imieniu
w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym
miejscu jego prywatnego pobytu.

Art. 2. 1. Konsument, który zawar³ umowê poza lokalem
przedsiêbiorstwa, mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyn,
sk³adaj¹c stosowne oœwiadczenie na piœmie, w terminie
dziesiêciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrze¿enie, ¿e konsumentowi
wolno odst¹piæ od umowy za zap³at¹ oznaczonej sumy
(odstêpne).

3. W razie odst¹pienia, umowa jest uwa¿ana za
niezawart¹, a konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowi¹zañ. To, co strony œwiadczy³y, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba ¿e zmiana by³a konieczna w granicach
zwyk³ego zarz¹du. Je¿eli konsument dokona³ jakichkolwiek
przedp³at, nale¿¹ siê od nich odsetki ustawowe od daty
dokonania przedp³aty.

Art. 3. 1. Kto zawiera z konsumentem umowê poza
lokalem przedsiêbiorstwa, powinien przed jej zawarciem
poinformowaæ konsumenta na piœmie o prawie odst¹pienia od
umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wrêczyæ
wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu, z oznaczeniem swojego
imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania
(siedziby); obowi¹zany jest tak¿e wrêczyæ konsumentowi
pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzaj¹ce jej datê
i rodzaj oraz przedmiot œwiadczenia i cenê.

2. Konsument, na ¿¹danie przedsiêbiorcy, poœwiadcza na
piœmie, ¿e zosta³ poinformowany o prawie odst¹pienia i ¿e
otrzyma³ wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy.

Art. 4. Je¿eli konsument nie zosta³ poinformowany na
piœmie o prawie odst¹pienia od umowy, bieg terminu, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczyna siê. W takim wypadku
konsument mo¿e odst¹piæ od umowy w terminie dziesiêciu dni
od uzyskania informacji o prawie odst¹pienia. Konsument nie
mo¿e jednak z tego powodu odst¹piæ od umowy po up³ywie
trzech miesiêcy od jej wykonania.

Art. 5. Przepisów o umowach zawieranych
z konsumentami poza lokalem przedsiêbiorstwa nie stosuje siê
do umów:
1)o charakterze ci¹g³ym lub okresowym, zawieranych

na podstawie oferty sprzeda¿y lub przez odwo³anie
siê do og³oszeñ, reklam, cenników i innych
informacji skierowanych do ogó³u albo do
poszczególnych osób, je¿eli konsument móg³
uprzednio zapoznaæ siê z treœci¹ otrzymanej oferty
lub informacji pod nieobecnoœæ drugiej strony
umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak
i w umowie zastrze¿ono prawo konsumenta do
odst¹pienia od umowy w terminie dziesiêciu dni od
dnia jej zawarcia,

2)   sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych dostarczanych
okresowo przez sprzedawcê do miejsca zamieszkania
konsumenta,

3)   powszechnie zawieranych w drobnych bie¿¹cych
sprawach ¿ycia codziennego, o wartoœci przedmiotu
umowy do równowartoœci 10 EURO,

4)   o prace budowlane,
5) dotycz¹cych nieruchomoœci, z wy³¹czeniem us³ug

remontowych,
6) ubezpieczenia, w tym o cz³onkostwo w otwartych

funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji
7) dotycz¹cych papierów wartoœciowych oraz  jednostek

uczestnictwa w funduszach powierniczych
i inwestycyjnych (us³ugi inwestycyjne).

Ci¹g dalszy ustawy w kolejnym numerze „BGP”.

    Opracowa³a: Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
  ul. Armii Krajowej 1, pok. nr 60
         tel. (0...13) 43-426-45

PRAWA KONSUMENTÓW
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê
wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny.

(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

PODZIÊKOWANIE
Zarz¹d Ko³a PZN w Brzozowie wraz z cz³onkami Ko³a, uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych serdecznie dziêkuj¹

Kierowniczce PCPR pani Zofii Foryœ za jej ofiarnoœæ i dobre serce oraz pracê w³o¿on¹ w pozyskanie funduszy na dop³atê do tych
turnusów.

Niech podratowanie zdrowia uczestników, ich uœmiech i radoœæ bêd¹ zap³at¹ za wra¿liwoœæ, ¿yczliwoœæ i ludzk¹ solidarnoœæ
z tymi, dla których los przeznaczy³ bardzo du¿e ograniczenie widzenia lub ca³kowite ociemnienie.

Zarz¹d Ko³a
       PZN
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 600 lat WzdowaWzdowaWzdowaWzdowaWzdowa
 1402 - 2002

Starosta Brzozowski podczas przemówienia

Wzdów - malownicza
miejscowoœæ naszego powiatu
 - obchodzi³ jubileusz 600 – lecia
swojego istnienia. Uroczystoœci
rocznicowe odby³y siê 23
czerwca br. i zbieg³y siê z 20
– leciem powstania parafii
pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
oraz z nadaniem imienia Szkole
Podstawowej. W tym dniu
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
œwiêtowa³a równie¿ 95 – lecie
dzia³alnoœci.

Obchody jubileuszy
rozpoczê³y siê w budynku Szko³y
Podstawowej, która przyjê³a imiê
Marii Konopnickiej. Ods³oniêcia tablicy
pami¹tkowej dokona³a Zofia
Pawlikowska – Koszty³a – dyrektor

placówki. Tablica zawiera wymowny
cytat z utworu poetki: „Niech serca
uderz¹ radoœnie dla Nowej Polski,
co tutaj z nas roœnie.” Na uroczystoœci
obecni byli: Starosta Brzozowski – Józef

Rzepka, wójt gminy Haczów - Stanis³aw
Jakiel, a tak¿e Dyrektor Muzeum im.
M. Konopnickiej w ¯arnowcu – Pawe³
Bukowski, Starszy Wizytator
Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie
– Stanis³aw Wróbel oraz proboszcz
parafii Wzdów – ks. Ludwik Pietryka,
który poœwiêci³ tablicê pami¹tkow¹.
Uczniowie z tej okazji przygotowali
krótki program artystyczny, zawieraj¹cy
g³ównie utwory patronki szko³y,
przedstawili krótki zarys jej ¿ycia

i twórczoœci. ¯yczenia i gratulacje
sk³adane na rêce p. dyrektor oraz wpisy
goœci do szkolnej ksiêgi pami¹tkowej

zakoñczy³y tê czêœæ obchodów.
Kulminacyjnym punktem

uroczystoœci zwi¹zanych z 600
– leciem Wzdowa by³a msza œw.,
której przewodniczy³ ks. Infu³at
Julian Pud³o. W swojej homilii
przypomnia³ burzliwe dzieje,
jakie sta³y siê udzia³em tej
miejscowoœci oraz historiê
parafii pw. Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej, która istnieje
20 lat. Na tej uroczystej mszy œw.
zosta³ równie¿ poœwiêcony
sztandar Szko³y Podstawowej,

na który uczniowie z³o¿¹ uroczyste
œlubowanie wraz z rozpoczêciem
nowego roku szkolnego.

Nie zabrak³o podziêkowañ
i serdecznych ¿yczeñ, sk³adanych

przez miejscowych parafian,
zarówno obecnemu proboszczowi
– ks. Ludwikowi Pietryce, jak
i wieloletniemu duszpasterzowi tej
parafii – ks. W³adys³awowi Pieni¹¿kowi.
Po mszy œw. wszyscy zebrani,
w uroczystej procesji przeszli pod
pomnik Chrystusa Króla, stanowi¹cy
centralny punkt Wzdowa. Ks. Infu³at
J. Pud³o dokona³ jego poœwiêcenia, które
sta³o siê swoistym aktem oddania siê pod
opiekê Chrystusa wszystkich
mieszkañców wioski.

Mi³ym akcentem, koñcz¹cym
obchody, by³ obszerny i doskonale
przygotowany program artystyczny,
którego wykonawcami byli uczniowie
miejscowej Szko³y Podstawowej. Ca³oœæ
przedstawienia, oparta na utworach
M. Konopnickiej, nosi³a znamienny
tytu³: „Wzdowski rok obrzêdowy”
i nawi¹zywa³a do bogatej historii tej
miejscowoœci.

Opracowa³a: Aneta D¹browska

Jubileuszow¹  figurê Chrystusa Króla poœwiêci³
ks. Infu³at Julian Pud³o

Poœwiêcenie sztandaru Szko³y Podstawowej we Wzdowie

Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka
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Zarz¹d Dróg Powiatowych w Brzozowie

SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE

24 maja br. w ZSE w Brzozowie
odby³ siê Fina³ Powiatowego Konkursu
„Autobus Europejski”. W turnieju,
zorganizowanym ju¿ po raz
trzeci przez Powiatowy Punkt Informacji
Europejskiej oraz Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej, udzia³ wziê³y
szeœcioosobowe dru¿yny ze szkó³
ponadgimnazjalnych powiatu
brzozowskiego. ZSE w Brzozowie
reprezentowany by³ przez nastêpuj¹ce
zawodniczki: Bogus³awê Rychlec
z klasy IV LE „b”, El¿bietê Hadam,
Magdalenê Ziemiañsk¹, Katarzynê Foltê,
Renatê Korab oraz Iwonê Potoczn¹
(wszystkie z kl. III „b” LE). Dziewczyny
zmierzy³y siê w konkursowej rywalizacji
z uczniami z ZSB w Brzozowie.

Konkurs „Autobus Europejski”
sk³ada³ siê z dwóch etapów.
W pierwszym z nich zawodnicy

rozwi¹zywali test, który dotyczy³
poszczególnych pañstw Unii
Europejskiej i instytucji, wchodz¹cych
w jej sk³ad. Po przebrniêciu przez 20
szczegó³owych pytañ zmagali siê
z krzy¿ówk¹.

Dru¿yna z ZSE wywalczy³a
zespo³owo I miejsce. Indywidualnie

SUKCESY M£ODZIE¯Y  Z ZESPO£U SZKÓ£ EKONOMICZNYCH
W BRZOZOWIE

pierwsze trzy miejsca równie¿
przypad³y w udziale reprezentantkom
tej szko³y. Pierwsze miejsce zajê³a
Bogus³awa Rychlec, a kolejne dwa
Magdalena Ziemiañska i El¿bieta
Hadam. Zwyciê¿czynie otrzyma³y
nagrody rzeczowe, szkole do której
uczêszczaj¹ przyznano zaœ
radiomagnetofon. Fundatorem
wszystkich nagród by³ Starosta
Brzozowski – Józef Rzepka.

Opiekunem zawodniczek,
startuj¹cych w „Autobusie
Europejskim”, by³ Jerzy Olearczyk.

Przygotowywany przez niego zespó³
reprezentowa³ powiat brzozwski
w Finale Wojewódzkim Konkursu, który
odby³ siê 12 czerwca 2002 r. w WSIiZ
w Rzeszowie.

 Opracowa³: Tadeusz Sperber

Organizatorzy  i finaliœci „Autobusu Europejskiego”

fot. A. Ka³amucka

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Brzozowie rozpocz¹³
wspó³pracê z Powiatowym Urzêdem Pracy i Agencj¹ W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa. Dzia³ania te przyczyni³y siê do
zatrudnienia 20 osób, które pracuj¹ przy uk³adaniu masy
asfaltowej w ubytkach jezdni, tj. ubytkach cz¹stkowych,
koszeniu traw, usuwaniu zakrzaczeñ na poboczach dróg,
oczyszczaniu i przebudowie przepustów drogowych oraz
remontach mostów.

Wœród najwa¿niejszych zadañ, zrealizowanych
w czerwcu br., wymieniæ nale¿y przebudowê drogi powiatowej
Iskrzynia – Trzeœniów na odcinku Haczów – Trzeœniów
(po³o¿ono now¹ nawierzchniê z poboczami oraz odbudowano
rowy przydro¿ne). Koszt tej inwestycji wyniós³ ok. 1 mln. z³,
w tym 460 tys. z Banku Œwiatowego i 400 tys. z 10% rezerwy
drogowej.

Opracowali: Kazimierz Tympalski
        Janusz Szuber

W tym okresie prowadzono równie¿ remonty mostów
w Jasienicy Rosielnej, Weso³ej, Golcowej i H³udnie. Wykonano
nowe nawierzchnie drewniane z materia³u, pozyskanego
z zimowej wycinki drzew w pasie przydro¿nym. Ze œrodków
w³asnych sfinansowano likwidacjê osuwisk, powsta³ych przy
odcinkach dróg: Izdebki – H³udno, Niewistka, Magierów.
W nawierzchniê naprawianych dróg wbudowano 320 ton masy
asfaltowej.

W lipcu i sierpniu przeprowadzone zostan¹ kolejne prace
remontowe, m.in. skrapianie ubytków nawierzchni emulsj¹
asfaltow¹ oraz renowacja i oczyszczanie rowów przydro¿nych.

Remonty dróg powiatowych

UWAGA !!!
Zgubiono legitymacjê szkoln¹ (miesi¹c temu) na nazwisko:

Zubel Wojciech - II TB ZSB

Uczciwego znalazcê prosimy o kontakt pod adresem: Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”,
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel.fax (0...13) 43-431-65. Dziêkujemy!

fot. A. Ka³amucka
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W dniach 5 - 6 kwietnia br. w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Brzozowie mo¿na by³o obejrzeæ
wystawê malarsk¹ dwóch uczennic tej szko³y. Pomys³
zorganizowania wystawy i aukcji zrodzi³ siê dziêki
bibliotekarce LO. p. Katarzynie Kozak. Wystawa mia³a na celu
nie tylko umo¿liwienie obejrzenia prac malarskich Iwony Filip
i Renaty Wacek, ale te¿ zebranie pieniêdzy na wzbogacenie
zbiorów biblioteki, g³ównie z dziedziny sztuki. Takie pozycje
s¹ szkole potrzebne tym bardziej, ¿e w przysz³ym roku byæ
mo¿e bêd¹ siê w niej odbywaæ lekcje z  historii sztuki.

Przez dwa dni wystawa cieszy³a siê powodzeniem,
zarówno ze strony uczniów, jak i ca³ego grona pedagogicznego.
Sam¹ aukcjê poprowadzi³ Marcin Mendyka – kolega z klasy
obu dziewczyn. Sprzedano 14 obrazów i zebrano zamówienia
na kopie. Pieni¹dze z aukcji zasil¹ zbiory biblioteczne.
Pomys³ wystawy zyska³ ogóln¹ aprobatê i byæ mo¿e bêdzie
kolejn¹, godn¹ podziwu tradycj¹ szko³y. We wrzeœniu tego roku
planowana jest nastêpna tego typu impreza, ale jak zapewniaj¹
m³ode artystki, bêdzie zorganizowana z wiêkszym rozmachem
i mo¿liwe, ¿e wyjdzie poza szkolne mury.

Autorki wystawy poprosiliœmy o scharakteryzowanie
swoich zainteresowañ malarskich, które przecz¹ obiegowym
opiniom, mówi¹cym,  ¿e „dzisiejsza m³odzie¿” nie ma
okreœlonego celu w ¿yciu.

IWONA FILIP
W szkole podstawowej malowa³am du¿o i ju¿ wtedy

interesowa³am siê szeroko pojêt¹ sztuk¹. Byæ mo¿e dlatego
moje rysunki odbiega³y zdecydowanie od prac rówieœników.
Stara³am siê stworzyæ swój indywidualny styl, jeœli tak mo¿na
powiedzieæ, zarówno na p³aszczyŸnie tematu, jak i doboru barw.
Dzisiaj przegl¹dam te moje prace z sentymentem,
a niektóre z nich nawet mi siê podobaj¹.

Myœlê, ¿e malowanie jest nieod³¹cznym elementem
mojej natury, przez co rozumiem sk³onnoœæ do refleksji
i romantycznego spojrzenia na œwiat. Pêdzel i kartka by³y mi

niezbêdne ju¿ od wczesnego dzieciñstwa. S¹ takie momenty,
¿e czujê nieodpart¹ potrzebê przeniesienia na p³ótno  moich
obserwacji, a wtedy nie ma mnie dla nikogo i nic nie jest
wa¿niejsze od malowania. Powiedzia³am, ¿e s¹ takie momenty,
bo jestem uczennic¹ i mam du¿o wa¿nych obowi¹zków
szkolnych. Najczêœciej malujê popo³udniami, w czasie wolnym
od nauki. Wszystko mo¿na ze sob¹ pogodziæ, tylko trzeba
zachowaæ rozs¹dne proporcje.

Przez ostanie dwa lata malowa³am sporadycznie,
poniewa¿ wi¹za³am swoj¹ najbli¿sz¹ przysz³oœæ
z medycyn¹. Na malowanie obrazów nie starcza³o mi po prostu
czasu, bo ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca³am na naukê biologii.
Jednak muszê przyznaæ, ¿e pasja artystyczna wziê³a górê nad
obowi¹zkami szkolnymi, oczywiœcie w granicach zdrowego
rozs¹dku i znowu powróci³am do mojego ulubionego sposobu
spêdzania wolnego czasu.

Inspiracjê czerpiê przede wszystkim z przyrody, która
mnie niezwykle uspokaja nawet wtedy, gdy j¹ malujê. Jest te¿
g³ównym tematem moich obrazów. Lubiê przenosiæ na p³ótno
elementy pejza¿u, ale malujê te¿ ptaki i konie. Zestawiam ze
sob¹ nietypowe obiekty, aby wywo³aæ uczucie zaskoczenia
i zmusiæ ogl¹daj¹cego do chwili zastanowienia, czy refleksji.
Du¿o czasu poœwiêcam teraz na studiowanie ludzkiego cia³a
 i przenoszenie moich obserwacji na p³ótno. Efekty s¹ dla mnie
zadowalaj¹ce, bo mam poczucie tego, ¿e rozwijam siê i ma³ymi
krokami idê naprzód. Interesuje mnie bardzo kultura Chin, która
dla nas Europejczyków tchnie tajemniczoœci¹  i niemal
bajkowoœci¹. Dlatego marzê, aby w przysz³oœci niektóre jej
elementy uwieczniæ na obrazie. Szczególn¹ sympati¹ darzê styl
secesyjny, ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w nim elementy

kwiatowe. Kocham przyrodê, wiêc takie motywy zawsze mnie
poci¹ga³y. Mam nawet swoje ulubione drzewo – jab³oñ. Piêkna
na wiosnê, przywodzi na myœl koleje ludzkiego losu, których
uwieñczeniem jest wydanie dobrych owoców ¿ycia.

W wolnych chwilach du¿o czytam. S¹ to oczywiœcie

Wystawa malarska i aukcja obrazów
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym

w Brzozowie

Autorki wystawy prywatnie s¹ przyjació³kami

Iwona i Renata w towarzystwie dyr. Z. Sawki i bibliotekarki p. K. Kozak

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka
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lektury szkolne, chocia¿ nie zaniedbujê literatury poœwiêconej
malarstwu. Spoœród artystów malarzy najbardziej lubiê
twórczoœæ Józefa Kamiñskiego. Ten architekt z zawodu
zaskakuje mnie ci¹gle swoj¹ niezwyk³¹ umiejêtnoœci¹ u¿ycia
techniki  malowania   szpachelkami  i   perfekcyjnym   wrêcz
sposobem roz³o¿enia cieni. Sama malujê pêdzlem okr¹g³ym

lub œciêtym, chocia¿ próbujê te¿ stosowaæ szpachelki.
Zdecydowanie faworyzujê kolor zielony, bo kojarzy siê
z szeroko pojêt¹ harmoni¹ i równowag¹ ducha. W³aœnie to
najbardziej ceniê w spotkaniu z ka¿d¹ sztuk¹, nie tylko
z malarstwem. Ogl¹danie wystawy malarskiej, wartoœciowa
lektura, powinny w nas budziæ pozytywne emocje
i kszta³towaæ nasz prywatny pogl¹d na œwiat. Tak¹ mo¿liwoœæ
daje mi w³aœnie malowanie. Chcia³abym w przysz³oœci zostaæ
chirurgiem plastycznym, ale wiem, ¿e malowanie bêdzie
nieod³¹cznym elementem mojego ¿ycia.

RENATA WACEK
Sztuka poci¹ga³a mnie zawsze i co najwa¿niejsze, lubiê

odnajdywaæ najdrobniejsze jej przejawy w ró¿nych dziedzinach
¿ycia. W dzieciñstwie moimi zabawkami by³y wszystkie
przedmioty, za pomoc¹ których mog³am malowaæ. Lekcje
plastyki wspominam  bardzo ciep³o, bo w³aœnie wtedy
zapomina³am o ca³ym œwiecie i mog³am puœciæ wodze fantazji.

Poœwiêcam sporo czasu na malowanie, które poprawia
mi samopoczucie i daje du¿o satysfakcji.  Fascynuj¹ mnie
twarze ludzkie, gesty, zachowania i co za tym idzie interesujê
siê psychologi¹. Du¿o na ten temat czytam, uczê siê i szukam
nowych impulsów do malowania. Znajdujê je bardzo czêsto
na lekcjach jêzyka polskiego, które s¹ dla mnie Ÿród³em refleksji
i prawdziw¹ przyjemnoœci¹. Poznaj¹c prze¿ycia autorów
i  bohaterów, znajdujê gotowe tematy, zas³uguj¹ce na swój
malarski wizerunek. Przelewam te¿ na obraz moje osobiste
odczucia, które towarzysz¹ mi podczas czytania ksi¹¿ek.
Korzystaj¹c z okazji, chcia³abym podziêkowaæ p. Dorocie
Kamiñskiej, która ucz¹c jêzyka polskiego potrafi wprowadziæ

nas w inny, lepszy œwiat literatury.
Oprócz twarzy ludzkich malujê te¿ krajobrazy, g³ównie

zachody s³oñca. Te pejza¿e oddaj¹ w³aœciwie moj¹ romantyczn¹
naturê, która bywa uci¹¿liwa w dzisiejszym,
zmaterializowanym œwiecie. Zachwycaj¹ mnie góry, które
przypominaj¹ mi o tym, ¿e co dzieñ muszê siê zmagaæ
z problemami, aby wspi¹æ siê na szczyt. Oddajê im wiêc ho³d
i czasem uwieczniam na p³ótnie. Najczêœciej pos³ugujê siê
farbami olejnymi i plakatowymi. Postanowi³am siê rozwijaæ
w dziedzinie malarstwa, wiêc próbujê ³¹czyæ ze sob¹ ró¿ne
techniki. Zestawiam farby akrylowe z pastelami. Te ostatnie s¹
moimi ulubionymi, poniewa¿ dodaj¹ kompozycji ulotnoœci
i lekkoœci. Pozwalaj¹ te¿ w du¿ym stopniu uchwyciæ tajemne
mroki natury cz³owieka i niezbadane zau³ki jego duszy. Stosuj¹c
pastele, staram siê wyra¿aæ moje myœli lub je maskowaæ,
w zale¿noœci od koncepcji obrazu.

Inspiruje mnie malarstwo impresjonistyczne,
a szczególnie jego przedstawiciel van Gogh. Mia³ niezwyk³¹
biografiê, a jego obrazy s¹ niemal doskona³e. Podziwiam te¿
twórczoœæ Salvadore Dali, bo jego prace  uosabiaj¹ moje
marzenie: wyraziæ g³êbsz¹ naturê cz³owieka i jej mroczne
zakamarki. M³oda Polska w literaturze sta³a siê bodŸcem do
pojawienia siê w moich pracach elementów symbolizmu. Chcê,
¿eby moje prace by³y zagadkowe i mia³y tzw. „drugie dno”.
Nie odkrywam wiêc w ca³oœci przes³ania obrazu, daj¹c tym
samym ogl¹daj¹cym wiêcej swobody interpretacyjnej.

Malowanie jest dla mnie bardzo wa¿ne. Uciekam w nie

po to, aby zapomnieæ o zwyk³ej, szarej codziennoœci, ma³ych
k³opotach, czy niepowodzeniach.  „Malowaæ” znaczy dla mnie
robiæ to, co najbardziej lubiê. Chwile z pêdzlem, na ³onie natury,
prze¿yte w ciszy i samotnoœci, przedk³adam nad te, spêdzone
przed telewizorem, czy w zat³oczonych dyskotekach. Ka¿dy
ma swój ulubiony sposób odpoczywania. Szukamy lekkiej
i przyjemnej rozrywki. Malowanie natomiast nie jest rzecz¹
prost¹, chocia¿ daje mnóstwo radoœci i satysfakcji. Trzeba siê
wyciszyæ, czasem odizolowaæ od rówieœników, a przecie¿ nie
ka¿dy to lubi i potrafi.

Opracowa³a: Aneta D¹browska

Gratulacje dla autorek prac plastycznych

Licytacja obrazów

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

UWAGA !!!
Zgubiono legitymacjê szkoln¹ (8 tygodni temu) na nazwisko:

Koszty³a Piotr - ZSB
Uczciwego znalazcê prosimy o kontakt pod adresem: Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”,

ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel.fax (0...13) 43-431-65. Dziêkujêmy!

fot. A. Ka³amuckafot. A. Ka³amucka



9

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

17 czerwca br.  pomiêdzy Marsza³kiem Województwa
Podkarpackiego - Bogdanem Rzoñc¹ a Starost¹ Brzozowskim
- Józefem Rzepk¹ zosta³o zawarte porozumienie, maj¹ce na
celu realizacjê PODKARPACKIEGO PROGRAMU
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABOSLWENTÓW
„PIERWSZA PRACA” dla Powiatu Brzozowskiego.

W wyniku zawartego
porozumienia Powiat
Brzozowski otrzyma³ na
realizacjê powy¿szego
programu  kwotê  543.860,00
z³., która ma pozwoliæ na

objêcie nim ponad dwustu tegorocznych absolwentów.
Program „1  PRACA” jest skierowany do osób, które

zarejestrowa³y siê w powiatowym urzêdzie pracy po raz
pierwszy i ma on na celu:
- stworzenie sprzyjaj¹cych warunków do podejmowania

dzia³alnoœci gospodarczej absolwentów,
- umo¿liwienie absolwentom nabycia pierwszych

doœwiadczeñ zawodowych,
- aktywizacjê absolwentów w kierunku podniesienia lub

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-421-37, (0-13) 43-421-49, fax. (0-13) 43-421-48

uzupe³nienia kwalifikacji zawodowych,
-  samodzielnego poruszania siê  na rynku pracy.
Absolwenci, zarejestrowani po raz pierwszy w urzêdzie pracy
w ramach programu, zostan¹ objêci dzia³aniami
aktywizuj¹cymi w zakresie:
- poœrednictwa pracy,
- doradztwa zawodowego przewidzianego dla absolwentów

w PPAZA „PIERWSZA PRACA”,
- aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu.
Ponadto urzêdy pracy mog¹ zaoferowaæ absolwentom:
- sta¿ absolwencki na okres 3-4 miesiêcy z wynagrodzeniem

równym miesiêcznej wysokoœci zasi³ku dla bezrobotnych,
- zawarcie umowy z zainteresowanym pracodawc¹ odnoœnie

zatrudnienia absolwenta na podstawie umowy o pracê
(PUP refunduje  czêœciowo koszt zatrudnienia
w wysokoœci 420 z³ + ZUS),

- szkolenie i po¿yczkê dla osób, które chc¹ rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ na w³asny rachunek.

Opracowa³a: Ma³gorzata Matelowska
Zastêpca kierownika PUP w Brzozowie

   „Pierwsza Praca” dla absolwentów
Powiatu Brzozowskiego

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30.06.2002r.
1. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy 2. Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia

Wyszczególnienie Liczba 
 bezrobotnych 

kobiety mê¿czyŸni 

Wy¿sze 143 99 44 

Policealne i œrednie 
zawodowe 1862 1190 672 

Œrednie ogólne 282 220 62 

Zasadnicze zawodowe 3405 1594 1811 

Podstawowe 2172 955 1217 

Ogó³em 7864 4058 3806 

 

Wyszczególnienie Liczba 
bezrobotnych kobiety mê¿czyŸni z prawem 

do zasi³ku 
bez prawa 
do zasi³ku 

Miasto Brzozów 753 359 394 166 587 

Gmina Brzozów 2386 1247 1139 429 1957 

Gmina Domaradz 764 382 382 141 623 

Gmina Dydnia 1190 654 536 201 989 

Gmina Haczów 946 507 439 203 743 

Gmina Jasienica 
Rosielna 787 400 387 149 638 

Gmina  Nozdrzec 1038 509 529 218 820 

Ogó³em: 7864 4058 3806 1507 6357 

 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 25. 07. 2002 r.

1.Pracownik administracyjny ze znajomoœci¹
  j. angielskiego (absolwent)
2. Sprzedawca (absolwent)
3. Specjalista do spraw marketingu logistyki
4. Tokarz (stopieñ niepe³nosprawnoœci)
5. Szwaczka (absolwent)

6. Nauczyciel j. angielskiego
7. Agent ubezpieczeniowy
8. Nauczyciel biologii z przygotowaniem
   do prowadzenia przedmiotu PD¯
9. Nauczyciel j. niemieckiego
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie, maj¹c na uwadze
zdrowie spo³ecznoœci lokalnej,  od
szeregu lat uczestniczy
w dzia³aniach oœwiatowo
– zdrowotnych, szerz¹c tematykê
z zakresu zdrowego stylu ¿ycia,
dotycz¹c¹ walki z nikotynizmem. Taka
dzia³alnoœæ prowadzona jest na
bie¿¹co, z uwagi na realizacjê
wytycznych Narodowego Programu
Zdrowia, w myœl których k³adzie siê
szczególny nacisk na propagowanie
zdrowia i eliminowanie niew³aœciwych
zachowañ zdrowotnych. Tematyka
promuj¹ca zdrowie wdra¿ana jest na
oddzia³ach szpitalnych i w poradniach.

Problem czynnego i biernego
palenia tytoniu jest  bardzo powa¿ny
i z³o¿ony. Po stu latach
nieograniczonego stosowania tytoniu
przez ludzk¹ populacjê okaza³o siê, ¿e
dym papierosowy sta³ siê jednym
z najwiêkszych zabójców ludzkoœci.
Szacunki epidemiologiczne wskazuj¹,
¿e  w XX wieku umar³o przedwczeœnie
z powodu palenia tytoniu sto milionów
ludzi. W Polsce palenie papierosów
jest przyczyn¹ prawie po³owy
przedwczesnych zgonów u mê¿czyzn
w œrednim wieku. ¯aden inny,
pojedynczy czynnik nie ma tak
istotnego wp³ywu na stan zdrowia
Polaków, jak tytoñ.

Palenie zwiêksza ryzyko
wyst¹pienia nowotworów, chorób
uk³adu kr¹¿enia, nienowotworowych
chorób p³uc oraz wielu innych ostrych
i przewlek³ych stanów chorobowych.
Badania, przeprowadzone przez
lekarzy brytyjskich wykaza³y, ¿e 80-
90% nowotworów z³oœliwych p³uc
wystêpuje u palaczy tytoniu. W Polsce,
podobnie jak na ca³ym œwiecie,
nowotwór z³oœliwy p³uca
u niepal¹cych mê¿czyzn jest rzadkoœci¹.
Obserwacje epidemiologiczne
prowadzone przez ostatnie 50 lat
w sposób niepodwa¿alny udowodni³y,
¿e palenie jest przyczyn¹ raka p³uc. Od
niedawna znany jest mechanizm

biologiczny, odpowiedzialny  za
powstawanie tego nowotworu.
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ nowotworów
s¹ zmiany w cz¹steczce DNA komórki.
Czynnikiem ryzyka zachorowania na
nowotwór z³oœliwy p³uca jest tak¿e
zanieczyszczenie mikroœrodowiska
przez dym tytoniowy (tzw. bierne
palenie). Szacuje siê, ¿e 20-30%
nowotworów z³oœliwych u niepal¹cych
mo¿e wynikaæ  z ekspozycji na
dym tytoniowy, zanieczyszczaj¹cy
mikroœrodowisko domowe lub miejsce
pracy. Opieraj¹c siê na zmierzonej
ekspozycji w Polsce i na  szacunkach
epidemiologicznych, mo¿na
przypuszczaæ, ¿e na raka p³uca,
wywo³anego biernym paleniem, umiera
ka¿dego roku w naszym kraju kilkaset
osób.

Palenie tytoniu prowadzi do
powstawania nowotworów nie tylko
w narz¹dach, które maj¹ bezpoœredni
kontakt z dymem tytoniowym, ale tak¿e
w organach odleg³ych, takich jak:
pêcherz moczowy, trzustka, nerki
i ¿o³¹dek, rodz¹c te¿ groŸbê bia³aczki.
Dym tytoniowy zawiera dziesi¹tki
chemicznych kancerogenów,  które s¹
rozpuszczalne w p³ynach tkankowych

 Palenie jest równie¿ przyczyn¹
chorób uk³adu naczyniowego. Podczas
palenia papierosa powstaje tlenek
wêgla, który z pêcherzyków p³ucnych
dostaje siê do krwi . Tam blokuje
receptory tlenowe hemoglobiny,
substancji krwinek czerwonych,
odpowiedzialnych za rozprowadzenie
tlenu po ca³ym organizmie. W wyniku
tego, zmniejsza siê zdolnoœæ krwinek
czerwonych do przenoszenia tlenu.
Substancje chemiczne, zawarte
w dymie papierosowym, maj¹ te¿
kluczowe znaczenie  w procesie
rozwoju mia¿d¿ycy. Prowadzi ona do
mechanicznego zwê¿enia  œwiat³a
œredniej wielkoœci naczyñ têtniczych,
poprzez rozrost komórek miêœni
g³adkich, odk³adanie siê t³uszczów, a w
efekcie  do tworzenia siê blaszek
mia¿d¿ycowych i ich wapnienia.

Zaobserwowano równie¿, ¿e ryzyko
zawa³u serca wi¹¿e siê z liczb¹
wypalanych papierosów. Zgony
z powodu zespo³u p³ucno - sercowego,
têtniaka aorty, niedokrwiennej choroby
serca, schorzeñ naczyñ mózgowych,
schorzeñ obwodowego uk³adu
naczyniowego, wystêpowa³y czêœciej
wœród osób pal¹cych  ni¿ niepal¹cych.
Palenie tytoniu utrudnia tak¿e leczenie
schorzeñ uk³adu kr¹¿enia. U pacjentów
z niewydolnoœci¹ wieñcow¹ serca,
nawet niewielka iloœæ tlenku wêgla
mo¿e spowodowaæ obni¿on¹ tolerancjê
wysi³kow¹ i pogorszenie ukrwienia
miêœnia sercowego .

Tkanka p³ucna wykazuje
szczególn¹ wra¿liwoœæ na toksyczne,
niszcz¹ce dzia³anie dymu  pierosowego.
Pogorszenie funkcji tkanki p³ucnej
rozpoczyna siê wkrótce po rozpoczêciu
palenia i stale siê zwiêksza. Przewlek³y
nie¿yt oskrzeli  i rozedma tkanki p³ucnej
rozwija siê u palaczy progresywnie.
Systematyczne inhalowanie dymu
papierosowego uszkadza mechanizmy
obronne p³uc, obni¿a ogólne
mechanizmy odpornoœci organizmu na
bakterie  i wirusy, zwiêksza podatnoœæ
na rozwój stanów zapalnych oraz
rozedmy p³uc. Przewlek³e zapalenie
oskrzeli i rozedma s¹ w Polsce
niezwykle czêstymi schorzeniami,
prowadz¹cymi do upoœledzenia jakoœci
¿ycia wielu milionów Polaków, a tak¿e
s¹ odpowiedzialne za znacz¹cy odsetek
przedwczesnych zgonów.

 Dane statystyczne i przytoczone
wyniki badañ naukowych zaczerpniêto
z opracowañ prof. Witolda
A. Zatoñskiego, wieloletniego
propagatora wolnego od nikotyny stylu
¿ycia, organizatora wielu akcji
i kampanii prozdrowotnych o tematyce
walki z nikotynizmem.

Opracowa³: Instruktor terapeutyczny

          PALENIE TYTONIUPALENIE TYTONIUPALENIE TYTONIUPALENIE TYTONIUPALENIE TYTONIU
                                      przyczyn¹ wielu chorób cywilizacyjnych
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CO TO JEST LEGIONELOZA  ?
Legioneloza jest nowo rozpoznan¹  chorob¹, wywo³ywan¹ przez
bakterie z rodzaju Legionella.  Te Gram - ujemne pa³eczki wystêpuj¹
zarówno w œrodowisku naturalnym, jak i systemach dystrybucji wody.
Ich wystêpowaniu w sztucznych  zbiornikach wody sprzyja
powstawanie zastoin wody, korozja oraz obecnoœæ  biofilmu  i osadów.
Legioneloza- wystêpuje w kilku postaciach.
1.  Zapalenie p³uc, wystêpuj¹ce najczêœciej w okresie lata. Przez
  okres 2-10 dni inkubacji pacjent czuje siê zmêczony
    i  os³abiony. Do szpitala zostaje przyjêty z objawami wysokiej
   temperatury cia³a ( 39,5 o C  ), suchego kaszlu, dusznoœci
   oraz objawami nie¿ytu ¿o³¹dka i jelit. Wielu   chorych  ma
     nudnoœci  i wymioty.
2. Œmiertelnoœæw nierozpoznanych przypadkach wynosi 20-40%.
3. Zaka¿enie uogólnione, septyczne
4. Zaka¿enie z objawami rzekomo grypowymi (gor¹czka Pontiac).
 W 95%  nastêpuje samowyleczenie po 3-5 dniach.
Leczenie pacjenta, prawid³owo zdiagnozowanego, nie maj¹cego
zaburzeñ uk³adu immunologicznego, odpowiednio dobranym
antybiotykiem z grupy makrolidów lub nowych flurochinolonów,
najczêœciej jest skuteczne.

Czynnikami zwiêkszaj¹cymi ryzyko zachorowania  jest:
palenie papierosów, alkoholizm, cukrzyca, choroby uk³adu
immunologicznego (m.in. AIDS).

GDZIE ISTNIEJE ZAGRO¯ENIE LEGIONELOZ¥?
Ze wzglêdu na inhalacyjny charakter zaka¿eñ bakteriami
Legionella szczególnie niebezpieczne jest zasiedlanie przez te
mikroorganizmy urz¹dzeñ, wytwarzaj¹cych  aerozole wodno-
powietrzne. S¹ to m.in.: prysznice, baseny pere³kowe typu
Whirpool, jacuzzi, nawil¿acze, zraszacze, nabulizatory,
fontanny, urz¹dzenia klimatyzacyjne, wie¿e ch³odnicze, turbiny
dentystyczne.

Zagro¿enie istnieje wszêdzie tam, gdzie znajduj¹ siê
instalacje wodne zasiedlone bakteriami Legionella,
a  ludzie s¹ wra¿liwi na zaka¿enia, zmêczeni, z os³abion¹
odpornoœci¹.  Oto niektóre miejsca, w których jesteœmy
szczególnie podatni na zara¿enie siê t¹ chorob¹:  szpitale
- szczególnie na oddzia³ach intensywnej terapii, onkologii,
transplantologii, w czasie podró¿y - hotele, statki wycieczkowe
i promy, kempingi itp.,  osiedla miejskie w s¹siedztwie fontann,
zraszaczy ogrodowych, wie¿ ch³odniczych, itp., budynki
u¿ytecznoœci publicznej w centrach handlowych, zak³ady
rekreacyjne, p³ywalnie, kompleksy baneologiczne, oœrodki
rehabilitacyjne, sportowe oraz  domy opieki spo³ecznej,
w pracy- klimatyzowane pomieszczenia (np. w bankach,
w biurowcach),  stanowiska pracy, przy których powstaj¹
aerozole wodno- powietrzne, rafinerie, huty aluminium,
miejsca, w których szlifuje siê „na mokro”, myjnie
samochodowe, gabinety stomatologiczne i kosmetyczne.

(inf. w³asna)

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniszki 17, 36-200 Brzozów tel./fax.(0-13) 43-414-59

Brodawczakowatoœæ jest chorob¹
zakaŸn¹ i zaraŸliw¹, która przebiega
z tworzeniem siê na skórze
i niektórych b³onach œluzowych
brodawczakowatych tworów, maj¹cych
charakter ³agodnego nowotworzenia.
Choroba ta, z racji swego przebiegu,
umiejscowienia oraz trudnoœci w leczeniu,
przynosi straty gospodarcze, polegaj¹ce na
zmniejszeniu lub utracie wartoœci skór,
spadku kondycji, trudnoœci w dojeniu,
kryciu itp. Schorzenie wystêpuje
u zwierz¹t, ale najczêœciej stwierdzane jest
u byd³a i królików. Wystêpuje równie¿
u cz³owieka. Czynnikiem wywo³uj¹cym tê
chorobê jest onkogenny wirus z grupy
Papovaviridae. •ród³em zaka¿enia s¹ chore
zwierzêta, od których wirus dostaje siê na
skórê zdrowych osobników przez kontakt
poœredni lub bezpoœredni (owady, œció³ka,
dojenie, krycie, ró¿ne przedmioty, zabiegi
weterynaryjne). Choroba pojawia siê
bardzo czêsto po wprowadzeniu do stada
zdrowych osobników. Po przejœciu tej
choroby zwierzê nabywa odpornoœæ, która
chroni je ca³kowicie lub czêœciowo przed
ponownym zachorowaniem.

Brodawczakowatoœæ mo¿e
przebiegaæ u byd³a enzootycznie. Wyró¿nia
siê cztery jej postaci kliniczne:

Brodawczakowatoœæ
             – choroba eksterieru ?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 - skórn¹ (najczêœciej na podbrzuszu,
    g³owie i nogach)
 - nitkowat¹ (najbardziej uci¹¿liwa,
   umiejscawiaj¹ca siê wy³¹cznie na
   strzykach i wymieniu, powoduj¹ca
   zmiany, przypominaj¹ce szczotkê lub
      pêdzel, znacznie utrudniaj¹ca dojenie)
  - b³on œluzowych (pr¹cie, pochwa)
 - trzewi (b³ony œluzowe, prze³yku,
 przed¿o³¹dków i pêcherza moczowego).

U œwiñ zmiany umiejscowione s¹
najczêœciej na napletku knurów. U koni
natomiast na skórze w okolicach nozdrzy
i warg. Brodawczaki wystêpuj¹ zwykle
w wiêkszej iloœci, s¹ p³askie, uszypu³owane
i kalafiorowate.

Brodawczakowatoœæ ma ostry lub
przewlek³y przebieg, rozwija siê od
jednego do kilku miesiêcy, po czym powoli
(6-12 m) cofa siê.
Przy brodawczakowatoœci trzewi
rokowanie jest niepomyœlne, a przy
zmianach skórnych prognoza jest
pozytywna, jeœli nie dojdzie do wtórnych
zaka¿eñ i ogólnej  intoksykacji organizmu.

Zale¿nie od mnogoœci
brodawczaków i ich kszta³tu, stosuje siê
ró¿ne postêpowania lecznicze. Jeœli
brodawczaki s¹ nieliczne stosuje siê terapiê
chirurgiczn¹ lub przy¿eganie œrodkami
chemicznymi (azotan srebra, glukonian
miedzi). Metody te nie daj¹
zadawalaj¹cych wyników. Stosuje siê
równie¿ parenteralnie preparaty bodŸcowe,
hormony p³ciowe, cytostatyki z ró¿nym
skutkiem. Skrócenie czasu trwania choroby
lub jej lekki przebieg, a nawet ca³kowite
zejœcie, uzyskuje siê po zastosowaniu
autoszczepionki. Lecznictwo ludowe
zaleca smarowaæ brodawki w celu ich
zniszczenia sokiem mniszka lekarskiego
(Euphorium) lub jaskó³czego ziela
(Chelidonium). Po zastosowaniu leczenia
t¹ ostatni¹ roœlin¹ uzyskuje siê czasem u
ludzi nadspodziewane wyniki.

Opracowa³: Jaros³aw Giermañski
        Inspektor Weterynarii
ds. chorób zakaŸnych zwierz¹t
ul. Waslebena 6, 38-400 Krosno,
          tel. (0-13) 43-696-11
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POLICJA W POWIECIE

§ L

UWAGA NA NIEWYPA£Y!
10 pocisków artyleryjskich, kaliber 85 mm, wagi 5 kg

ka¿dy, do dzia³ przeciwpancernych, znaleziono w Sanie
w okolicach Wary w wakacje minionego roku. Pochodzi³y one
z okresu kampanii wrzeœniowej 1939 r., kiedy miêdzy innymi
tam w³aœnie toczy³y siê boje jednostek Armii „Karpaty”, wy-
cofuj¹cych siê w kierunku Lwowa przed napieraj¹cymi woj-
skami niemieckimi.

 Zapewne nie jest to ostatnie znalezisko nad Sanem
i nale¿y przypuszczaæ, i¿ za jakiœ czas rzeka, wymywaj¹c brze-
gi, mo¿e znów ods³oniæ kolejne pociski,   niewypa³y i niewy-
buchy. Postêpowania takiego, jakim wykaza³ siê jeden z mo-
ich rozmówców, stwierdzaj¹c: „Panie ten trzeci (pocisk) to ja
mia³em w rêkach. Jest  pusty, nic ju¿ z niego”, innym, którzy
znajd¹ takie wojenne pozosta³oœci,  nie polecam. Zalecam zaœ
zg³oszenie takiego¿ faktu pracownikom najbli¿szego urzêdu
gminy, miasta lub jednostce Policji. Tak te¿ post¹piono dwu-
krotnie w tym roku. 29 maja w Jab³onicy Polskiej, przy kopa-
niu rowów kanalizacyjnych natkniêto siê na niewybuch poci-
sku lotniczego. Cztery dni póŸniej w Haczowie zauwa¿ono
podobny pocisk lotniczy, le¿¹cy w rzece Morwawa.

We wszystkich przypadkach niezbêdne jest zabezpiecze-
nie i oznakowanie terenu oraz uniemo¿liwianie ciekawskim
zbli¿ania siê do zagro¿onego wybuchem miejsca. Pocisków
takich nie wolno podnosiæ i przenosiæ. Unieszkodliwieniem
„niewypa³ów” (w szerokim tego s³owa znaczeniu) zajmuj¹ siê
saperzy.

Numerami telefonów dysponuj¹ urzêdy gmin oraz Poli-
cja. Warto o tym pamiêtaæ w czasie wakacyjnego pobytu nad
rzekami i uprzedziæ  swoje dzieci o gro¿¹cym niebezpieczeñ-
stwie, gdy¿ ich ciekawoœæ i emocje czêsto bior¹ górê nad zdro-
wym rozs¹dkiem.

CZY ZNASZ SWOJEGO DZIELNICOWEGO?
Dzielnicowy w strukturze policji stanowi podstawowe

ogniwo, spe³niaj¹c  jednoczeœnie rolê gospodarza rejonu s³u¿-
bowego. W tym zakresie sprawuje pie-
czê nad utrzymaniem stanu porz¹dku
i bezpieczeñstwa publicznego, ochrony
¿ycia i zdrowia mieszkañców w swoim
rejonie dzia³ania.

W przyjêtej strukturze organiza-
cyjnej policji tereny administracyjne
miast i wsi podzielone zosta³y na rejony
dzia³ania, w których dzielnicowy wyko-
nuje swoje obowi¹zki. Generalnym za-

daniem dzielnicowego jest kszta³towanie pozytywnych relacji
pomiêdzy nim a mieszkañcami. Dzia³ania takie maj¹ na celu:
 - ustalane skali zagro¿eñ przestêpczoœci¹ oraz ujawniania

ich sprawców;
 - wytwarzanie wœród mieszkañców rejonu akceptacji po-

dejmowanych przez niego dzia³añ, dotycz¹cych ograni-
czania przestêpczoœci.

Je¿eli masz problem, którego sam nie mo¿esz rozwi¹-
zaæ, zg³oœ siê do dzielnicowego, który w miarê swoich mo¿-
liwoœci i zakresu dzia³ania Policji pomo¿e ci.
Pomoc ta mo¿e dotyczyæ m. in.:
 - doradztwa i informacji o instytucjach specjalistycznych,

w³adnych w za³atwieniu danej sprawy,
 - wskazania sposobu rozstrzygniêcia sporu (s¹siedzkiego,

rodzinnego, itp.),
 - udzielenia porady o sposobie zminimalizowania skutków

przestêpstwa, poprzez np. uzyskanie odszkodowania
w firmie ubezpieczeniowej, czy te¿ ubiegania siê o napra-
wienie szkody na drodze s¹dowej,

 - okreœlenia metod zabezpieczania posiadanego mienia,
 - informowania o aktualnych przepisach prawa, mog¹cych

mieæ wp³yw na ¿ycie codzienne obywateli,
 - wskazania zagro¿eñ patologi¹ m³odzie¿y, w celu ochrony

m³odych ludzi.

Komenda Powiatowa Policji (ul. W. Witosa 3;
36 – 202 Brzozów, tel. (0...13) 43 08 399);
Komend¹ Powiatow¹ Policji kieruje komendant
– nadkomisarz mgr Edward Z¹bek, tel. (0...13) 43  083 01,
43 413 15. Jego zastêpc¹ jest nadkomisarz mgr Tadeusz
Ziêba, tel. (0...13) 4 083 02.

W strukturze KPP istniej¹ trzy sekcje:
-    kryminalna – kieruje ni¹ naczelnik – nadkomisarz

mgr Krzysztof Kurcoñ, tel. (0..13) 43 083 20
-    prewencji – kieruje ni¹ naczelnik – aspirant sztabowy

Marian Bober,  tel. (0..13) 43 083 40
-    patrolowa i ruchu drogowego – kieruje ni¹ naczelnik

– nadkomisarz Tadeusz Brzana, tel. (0...13) 43 083 50.

Do kontaktów z mediami powo³ano rzecznika prasowe-
go (oficera prasowego), którym jest komisarz mgr Jan Wolak,
tel. (0...13) 43 083 47. Do wszystkich w/w osób mo¿na dzwo-
niæ za poœrednictwem centrali: (0...13) 43 08 399. Bezpoœred-
nie kontakty Policji ze spo³eczeñstwem utrzymywane s¹ za po-
œrednictwem dzielnicowych. W Brzozowie dzielnicowi sku-
pieni s¹ w zespole dzielnicowych.

 Do kontaktów z mieszkañcami miasta i gminy urucho-
miony jest dodatkowy poza central¹ nr telefonu (0..13)
43 082 42.

Dzielnicowi zespo³u przyjmuj¹ interesantów poza sie-
dzib¹ jednostki, w przydzielonym przez w³adze miasta  Punk-
cie Przyjêæ Interesantów, mieszcz¹cym siê w budynku Brzo-
zowskiego Domu Kultury (wejœcie od ul. W. Pañki, przyjêcia
w godzinach dy¿urów).

Dzielnicowi w strukturze Komendy Powiatowej Policji
w Brzozowie wchodz¹ w sk³ad sekcji prewencji, któr¹ kieruje
naczelnik - aspirant sztabowy Marian Bober, tel. 43 08 340.
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WYKAZ DZIELNICOWYCH W POWIECIE BRZOZOWSKIM

ZESPÓ£ DZIELNICOWYCH W BRZOZOWIE

Nadzór nad zespo³em  dzielnicowych  w  Brzozowie
sprawuje specjalista sekcji  prewencji   KPP  w  Brzozowie,
m³odszy aspirant Zdzis³aw Toczek, tel. 43 08 347.  Do dziel-
nicowych mo¿na dzwoniæ tak¿e pod numery tel.: 43 08-342
lub 43 08-424
- Rejon  nr  1  -  BRZOZÓW - prawa strona  od  drogi
  W-886,  od  ulic:  Rzeszowskiej, Legionistów, Koœciusz-
  ki, Mickiewicza, 3-go  Maja  oraz innych ulic po  tej  stro-
  nie  miasta - dzielnicowy - sier¿ant sztabowy Wies³aw
  Mazur
- Rejon  nr  2  -  BRZOZÓW - lewa  strona od drogi  W-886,
  rejon zamkniêty ulicami: Mickiewicza, 3-go Maja, Piastow¹,
  w tym  osiedlem przy  ul. Kopernika,  Bielawskiego,
  Piastowej  i  Bocznej  - dzielnicowy -  sier¿ant sztabowy
  Waldemar Adamczak

 - Rejon  nr  3 - BRZOZÓW - osiedle Borkówka i Widacz
   oraz  STARA  WIEŒ - dzielnicowy - starszy posterunkowy
   Micha³ Brodowski
 - Rejon nr 4 - HUMNISKA -dzielnicowy -podkomisarz
   Krzysztof Ob³ój
 - Rejon nr 5 - PRZYSIETNICA - dzielnicowy - sier¿ant
   sztabowy Zenon Myæka
 - Rejon nr 6 - GRABOWNICA - dzielnicowy - m³odszy
   aspirant Ludwik Cyran
 - Rejon nr 7 - GÓRKI, TURZE POLE, ZMIENNICA
    - dzielnicowy - m³odszy aspirant Bogus³aw Dutkowski.
REWIR DZIELNICOWYCH W DOMARADZU
tel. nr 43 08-371, kierownik rewiru - m³odszy aspirant
Edward WO•NIAK
 - Rejon nr 1 – DOMARADZ - dzielnicowy - starszy
     posterunkowy Dariusz Filus
 - Rejon nr 2 – GOLCOWA - p.o. dzielnicowego - sier¿ant
   sztabowy Adam Ruchlewicz
 - Rejon nr 3 – BARYCZ - obs³uguje kierownik rewiru
   - m³odszy aspirant Edward WoŸniak.
REWIR DZIELNICOWYCH W DYDNI
tel. nr 43 08-372, kierownik rewiru - m³odszy aspirant
Jan OGRODNIK

 - Rejon nr 1 - DYDNIA, NIEBOCKO - dzielnicowy
   - starszy aspirant Adam ZARÊBA
 - Rejon nr 2 – KOÑSKIE, KRZEMIENNA, TEMESZÓW,
 WITRY£ÓW, ULUCZ, OBARZYM, NIEWISTKA,
 JAB£ONICA RUSKA - dzielnicowy - starszy
   posterunkowy Witold ZUBEL
 - Rejon nr 3 – JAB£ONKA, GRABÓWKA, WYDRNA,
   KRZYWE - dzielnicowy - aspirant Roman KORYTO.

REWIR DZIELNICOWYCH W HACZOWIE
tel. nr 43 08-373, p.o. kierownika rewiru - m³odszy aspirant
Jerzy DUDYCZ
 -  Rejon nr 1 – HACZÓW - dzielnicowy - sier¿ant sztabowy
   Mariusz ZAJ¥C
 -  Rejon nr 2 – TRZEŒNIÓW, BUKÓW, JASIONÓW  - obs³u-
   guje - m³odszy aspirant Jerzy DUDYCZ
 - Rejon nr 3 – JAB£ONICA POLSKA, MALINÓWKA
   - dzielnicowy - starszy posterunkowy  Piotr FRYDRYCH.

REWIR DZIELNICOWYCH W JASIENICY
ROSIELNEJ
tel. nr 43 06-007, p.o. kierownika rewiru - sier¿ant sztabowy
Krzysztof PELCZAR
 - Rejon nr 1 – JASIENICA ROSIELNA, ORZECHÓWKA
    - dzielnicowy - sier¿ant Stefan SZPIENIK
 - Rejon nr 2 – BLIZNE - dzielnicowy - starszy sier¿ant

Bogdan PIOTROWSKI
 - Rejon nr 3 – WOLA JASIENICKA  - obs³uguje - sier¿ant

sztabowy Krzysztof PELCZAR.

REWIR DZIELNICOWYCH W NOZDRZCU
tel. nr 43 08-375, kierownik rewiru - aspirant sztabowy Zbi-
gniew DRO•DZIAK
 -   Rejon nr 1 - NOZDRZEC, SIEDLISKA, HUTA PORÊBY
  - dzielnicowy - starszy posterunkowy Bogdan
    MILCZANOWSKI
 -  Rejon nr 2 – WARA, IZDEBKI - dzielnicowy - sier¿ant

 sztabowy Marek SOWA
-   Rejon nr 3 – H£UDNO, WESO£A - dzielnicowy
    - aspirant Wies³aw HADAM.

Rzecznik Prasowy KPP w Brzozowie
komisarz Jan Wolak

DRUKARNIA
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KOMENDA POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36 - 200 Brzozów

tel. (013) 43-411-41, fax. (013) 43-44-000
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

 Nadal czêœæ rolników stosuje
wypalanie s³omy i œciernisk jako sposób
na likwidacjê pozosta³oœci roœlinnych po
uprawach. Jest to dzia³anie ze wszech
miar niekorzystne. Niszczy s³omê – ma-
teriê organiczn¹, mog¹c¹ wzbogaciæ gle-
bê. Podczas wypalania s³omy wystêpuje
wysoka temperatura wierzchniej war-
stwy gleby. W wyniku jej oddzia³ywa-
nia ginie fauna glebowa, spalana jest
naturalna próchnica. Odbudowa fauny
glebowej trwa oko³o 2-5 miesiêcy. Przez
ten czas ¿ycie glebowe bêdzie os³abione
lub zahamowane. S³omê mo¿na zbieraæ
i wykorzystaæ na potrzeby gospodarstwa
rolnego lub pociêt¹ na kawa³ki i równo-
miernie rozrzucon¹  przyoraæ i w ten
sposób sprawiæ glebê.

Wypalanie pozosta³oœci roœlin-
nych stwarza szczególne zagro¿enie po-
¿arowe dla pobliskich plantacji, upraw
czy s¹siaduj¹cych lasów, stanowi rów-

nie¿ realne niebezpieczeñstwo dla u¿yt-
kowników pobliskich dróg a zw³aszcza
dla samych osób wypalaj¹cych te pozo-
sta³oœci. Co roku odnotowujemy kilka
tragicznych wypadków œmiertelnych
zwi¹zanych z wypalaniem s³omy bez za-
chowania  szczególnych œrodków ostro¿-
noœci.
Dopuszcza siê wypalanie s³omy i pozo-
sta³oœci roœlinnych skoszonych na polach
pod warunkiem zachowania bezpiecz-
nych odleg³oœci, a mianowicie:
- co najmniej 150 metrów od lasów oraz
zbo¿a na pniu,
-  co najmniej 100 metrów od instalacji
 gazowej i kanalizacyjnej oraz
   zabudowañ i miejsc ustawienia sto-
   gów   i stert ,
- co najmniej 30 metrów od urz¹dzeñ
  i przewodów elektrycznych,
- co najmniej 100 metrów od dróg
   publicznych i torów kolejowych.

Przed rozpoczêciem czynnoœci wypala-
nia w³aœciciel, u¿ytkownik, zarz¹dca,
dzier¿awca pola – jest obowi¹zany:
- oceniæ zagro¿enie po¿arowe w rejonie,
  w którym wypalanie bêdzie wykony -
   wane,
- ustaliæ rodzaj przedsiêwziêæ,
  maj¹cych na celu niedopuszczenie do
  powstania i rozprzestrzeniania siê
  po¿aru,
- do zapewnienia sta³ego nadzoru
  miejsca wypalania, a ponadto ponosi
  odpowiedzialnoœæ·  za ewentualne
  skutki wypalania,
- nie u¿ywaæ materia³ów niebezpiecz-
  nych po¿arowo do zapalania i roznie-
   cania s³omy i pozosta³oœci roœlinnych,
- czynnoœci wypalania wykonywaæ
  w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ
   w ruchu drogowym,
- nie dokonywaæ czynnoœci wypalania
 w dwóch i wiêcej miejscach
   jednoczeœnie.

Zagro¿enia i szkody wynikaj¹ce z wypalania
pozosta³oœci roœlinnych

INFORMACJA O DZIA£ANIACH PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W BRZOZOWIE W OKRESIE OD 11.06.2002r. DO 10.07.2002r.

Stra¿ Po¿arna interweniowa³a w tym okresie 50 razy:
Odnotowano – 9 Po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych
z po¿arami bra³o udzia³ 34 zastêpy stra¿y po¿arnej w sk³adzie:
160 ratowników  PSP i OSP oraz – 40 Miejscowych zagro¿eñ;
w dzia³aniach zwi¹zanych z miejscowymi zagro¿eniami bra³o
udzia³ 52 zastêpy w sk³adzie 210 ratowników. Alarmów
fa³szywych – 1.
Iloœæ akcji interwencyjnych od pocz¹tku roku 2002 do
10.07.br. to 312 w tym:
-   Po¿arów - 71 (w tym 42 ma³e i 29 œrednich)
- Miejscowych zagro¿eñ - 237 (w tym 7 ma³ych,
   229 lokalnych i 1 œrednie)
-  Alarmów fa³szywych - 4

Charakterystyczne zdarzenia.
Po¿ary.
1. Dnia 02.07. br. o godz. 19.42 PSK otrzyma³o informacjê
o po¿arze budynku gospodarczego w miejscowoœci Witry³ów.
Na miejscu akcji dzia³ania ratowniczo-gaœnicze prowadzi³a ju¿

miejscowa OSP. Zaalarmowano 4 jednostki OSP (Jab³onka,
Dydnia, Krzywe i Temeszów). Na miejsce uda³ siê te¿ zastêp
JRG.
Pal¹c¹ siê stodo³ê gaszono podaj¹c dwa pr¹dy wody w natarciu.
Przybywaj¹ce jednostki w³¹cza³y siê do akcji dowo¿¹c wodê
z odleg³ego o oko³o  200 metrów potoku. Z budynku
ewakuowano zagro¿one zwierzêta i mienie. Z uwagi na
niebezpieczeñstwo rozprzestrzenienia siê po¿aru na s¹siednie
budynki mieszkalne (zwarta zabudowa) podano na nie 2 pr¹dy
wody w obronie. Po opanowaniu po¿aru przyst¹piono do
dogaszania i usuwania zgromadzonego siana.

Ogó³em akcja trwa³a ponad piêæ godzin, a uczestniczy³o
w niej 34 stra¿aków. Przypuszczalne, wstêpne straty wynios³y
ogó³em 15 tys. z³, a wartoœæ uratowanego mienia okreœlono
w przybli¿eniu na ok. 20 tys. z³.

2. W dniu 04.07. br. o godz. 01.45 do Powiatowego
Stanowiska Kierowania w Brzozowie zg³oszono informacjê
o po¿arze budynku gospodarczego (stodo³y) w miejscowoœci
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Wzdów. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³ 5 jednostek
OSP (Wzdów, Jasionów, Turze Pole, Trzeœniów i Górki) oraz
2 zastêpy z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy
Powiatowej PSP w Brzozowie.
Na pal¹cy siê obiekt podano 3 pr¹dy gaœnicze wody w natarciu,
oraz jeden w obronie na s¹siedni budynek mieszkalny.
Przeprowadzono ewakuacjê ¿ywego inwentarza i mienia,
odciêto dop³yw pr¹du do budynku. Podczas dzia³añ sch³odzono,
a nastêpnie wyniesiono z obiektu butlê tlenow¹. Z uwagi na
du¿¹ iloœæ siana i s³omy zorganizowano wywóz pozosta³oœci
po po¿arze przyczepami na pobliskie pole. Podczas po¿aru
wystêpowa³o du¿e zagro¿enie dla pobliskiego budynku
mieszkalnego. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze trwa³y równie¿
ponad piêæ godzin, uczestniczy³o w nich 39 stra¿aków.
Straty wstêpnie oszacowano na ok. 20 tys. z³, a uratowane
mienie na ok.50 tys. z³.

2. Miejscowe zagro¿enie.
1. W niedzielê 07.07.2002 r. na terenie powiatu
brzozowskiego mia³y miejsce gwa³towne burze i silne opady
deszczu, po³¹czone z du¿¹ iloœci¹ wy³adowañ atmosferycznych.

Powiatowe Stanowisko Kierowania w Brzozowie
odnotowa³o w tym dniu 17 zg³oszeñ o ró¿nego rodzaju

zdarzeniach i zagro¿eniach. Miêdzy innymi:
- po¿ar budynku mieszkalnego w miejscowoœci Blizne
  wywo³any uderzeniem pioruna,
- dwa wypadki drogowe: w miejscowoœci Domaradz i Brzozów;
   liczba osób poszkodowanych w tych wypadkach to 9 rannych,
- zdarzenia zwi¹zane z usuwaniem skutków gwa³townych
  opadów atmosferycznych (pompowanie wody z zalanych
  obiektów, udra¿nianie przepustów drogowych, usuwanie
  nad³amanych konarów drzew, usuwanie naniesionych
  kamieni i mu³u, itp.).

Najwiêksze szkody i zniszczenia aura spowodowa³a
w miejscowoœciach Barycz i Domaradz. Sp³ywaj¹ca z gór woda
zniszczy³a uprawy, zala³a piwnice budynków i spowodowa³a
podmycia obiektów. Usuwiska zwi¹zane z podmyciem przez
wodê stwierdzono w gminie Domaradz  na drodze powiatowej
i wojewódzkiej.

Wszystkie te zdarzenia mia³y miejsce w póŸnych
godzinach popo³udniowych, a w likwidacji ich skutków brali
udzia³ stra¿acy z PSP i OSP przy wspó³pracy z Policj¹
i Pogotowiem Ratunkowym.

  Opracowa³:
Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego

PSP w Brzozowie
 st. asp. Bogdan Biedka

„Ognisty Florian”
dla OSP Haczów

29 czerwca 2002 roku, odby³o siê
uroczyste przekazanie i poœwiêcenie
samochodu stra¿ackiego marki Ford
Tranzit 330 M  2,4 TDI wersji lekki
samochód po¿arniczy, który zosta³
przeznaczony  dla Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Haczowie.  Uroczysytoœæ
rozpoczê³a Msza œw. koncelebrowana
pod przewodnictwem ks. Grzegorza
Kolanko. Zgromadzeni uczestnicy
przemaszerowali ulicami Haczowa pod

budynek stra¿y po¿arnej.
Przyby³ych goœci

i zgromadzonych licznie
mieszkañców przywita³
Naczelnik OSP w Haczowie
Robert Kaczkowski.

Na uroczystoœæ
poœwiêcenia samochodu przybyli: Z-ca
Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego SP w Rzeszowie
– Kazimierz G³adysz, Starosta
Brzozowski- Józef Rzepka, Komendant
Powiatowy PSP w Brzozowie- Stanis³aw
Paj¹k,   Prezes Zarz¹du Powiatowego
ZOSP RP w Brzozowie – Stanis³aw
£obodziñski, Komendant Miejski PSP
w Kroœnie- Bogdan Kuliga, Dyrektor
PZU S.A. – Stanis³aw Dêbiec, Prezes
Zarz¹du Gminnego ZOSP RP
w Haczowie- Stanis³aw Jakiel. Po
z³o¿eniu raportu, wyst¹pieniach
okolicznoœciowych i uroczystym
wci¹gniêciu flagi zwi¹zkowej przy
hymnie „Rycerze Floriana”, zagranym
przez Orkiestrê Dêt¹  „Hejna³” OSP
z Haczowa, nast¹pi³o uroczyste
poœwiêcenie samochodu stra¿ackiego.
Nowy  pojazd przeszed³ chrzest bojowy
- nadano mu imiê „Ognisty Florian”. Na
chrzestnych wozu wybrano zas³u¿onych
mieszkañców Haczowa: Mariê

Rozenbajgier i Stanis³awa Frydrycha,
Mariê Matusz i Stanis³awa Szubra,
Jolantê Stêpek i Tomasza Szajnê.

W tym uroczystym dniu zostali
odznaczeni medalami z³otymi
i srebrnymi  d³ugoletni spo³ecznicy,
dzia³aj¹cy na rzecz Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Haczowie. Odznakê „Stra¿ak
Wzorowy” przyznano druhowi Piotrowi
Filowi za zajêcie I miejsca w zawodach
stra¿ackich w 2001 roku.

Licznie zgromadzeni mieszkañcy
i zaproszeni goœcie wys³uchali koncertu
miejscowej Orkiestry Dêtej OSP,
raczyli siê stra¿ack¹ grochówk¹,
a zainteresowani ogl¹dali nowoczesne
wyposa¿enie nowego samochodu.
Imprezê zakoñczy³a zabawa ogrodowa,
podczas  której mo¿na by³o dokonaæ
wpisu do ksiêgi pami¹tkowej.

    Opracowa³a: Katarzyna MilczanowskaWrêczanie odznaczeñ
przez Starostê Brzozowskiego

fot. K. Milczanowska

fot. K. Milczanowska

„Chrzestni Ognistego Floriana”
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W Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie odby³o siê
uroczyste poœwiêcenie ambulansu i nowego wjazdu dla karetek
pogotowia. Poœwiêcenia dokona³ ks. Infu³at Julian Pud³o.

Na otwarcie przybyli przedstawiciele w³adz
województwa i powiatu. Byli wœród nich: Pe³nomocnik
Wojewody ds. Lecznictwa – Piotr Latawiec, Doradca
Wojewody Podkarpackiego – Jerzy Wiœniewski, Starosta

Brzozowski – Józef Rzepka, Komendant Powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – Stanis³aw Paj¹k.  Dyrektor
Departamentu Medycznego Podkarpackiej Kasy Chorych
– Marek Struœ, Naczelnik Wydzia³u Polityki Spo³ecznej,
Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu – Jan Boczar,

Naczelnik Wydzia³u Porz¹dku Publicznego, Bezpieczeñstwa,
Obronnoœci i Spraw Obywatelskich – Jerzy Szubra.

Wjazd do Izby Przyjêæ wyposa¿ony jest
w automatycznie otwierane drzwi, a wykonawc¹ ³¹cznika jest
firma WAFRO z Brzozowa. Inwestycja kosztowa³a 170 tys. z³,
z czego 100 tys. z³ stanowi wk³ad powiatu brzozowskiego,
a 70 tys. z³  pochodzi ze œrodków szpitala. W przysz³oœci ta

lokata ma przybli¿yæ szpital do utworzenia oddzia³u
ratowniczego. Dziêki staraniom Starosty Brzozowskiego
- Józefa Rzepki, Dyrekcji Szpitala i Fundacji Polsko
-Szwajcarskiej na prze³omie trzech lat zakupiono nowoczesn¹
aparaturê na kwotê 6,6 mln. z³.Przybyli goœcie mieli okazjê
zobaczyæ oddzia³ anestezjologii, intensywnej terapii oraz
oddzia³ onkologiczny.

W Podkarpackim Oœrodku Onkologicznym jedn¹  liniê
terapeutyczn¹ tworz¹: tomograf komputerowy, aparat USG
– Volusou 530 „D” – trójwymiarowy, system „3 D” do
okreœlenia dawek promieniowania. Oœrodek prowadzi
komputerow¹ bazê danych  pacjenta, co umo¿liwia skuteczne
leczenie, od momentu wykrycia guza nowotworowego, a¿ do
jego usuniêcia. Po zdiagnozowaniu guza w pracowni
histopatologicznej, obraz z tomografu poprzez sieæ komputerów
trafia do pracowni planowania leczenia w zak³adzie radioterapii.
W tej pracowni dok³adnie planuje siê proces napromieniowania

i dopasowuje wi¹zki, maj¹ce zniszczyæ nowotwór.
Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny im. ks. Bronis³awa

Markiewicza, jako jedyny w po³udniowo-wschodniej Polsce,
jest wyposa¿ony w akcelerator liniowy do napromieniowania
i urz¹dzenie „Gammamed”, przy pomocy którego umieszcza
siê Ÿród³o napromieniowania jonizuj¹cego izotop izyd 192
w centrum guza, napromieniowuj¹c go od œrodka.

W Podkarpackim Oœrodku Onkologicznym lecz¹ siê nie
tylko mieszkañcy naszego powiatu, ale równie¿ chorzy
z regionu ma³opolskiego, dolnoœl¹skiego, lubelskiego i ca³ej
po³udniowo-wschodniej Polski. Nowoczesne wyposa¿enie
stawia go  na jednym z  pierwszych miejsc w skali kraju
w leczeniu nowotworów.

Opracowa³a: Katarzyna Milczanowska

                                  INWESTYCJE
                   W   BRZOZOWSKIM  SZPITALU

Nowy wjazd dla karetek

fot. K. Milczanowska

fot. K. Milczanowska

Organizatorzy  i zaproszeni goœcie

fot. K. Milczanowska

Nowoczesne wyposa¿enie
w Podkarpackim Oœrodku Onkologicznym
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Ju¿ od roku ucz¹
siê w nowej szkole

13 czerwca 2002 r. to bardzo
wa¿na data dla ca³ej spo³ecznoœci Wary,
grona pedagogicznego i uczniów  Szko³y
Podstawowej im. Jana Paw³a II.  W tym
dniu obchodzono uroczyœcie pierwsz¹

rocznicê przekazania do u¿ytku nowej
szko³y  i obrania za jej patrona Papie¿a
– Wielkiego Polaka.

To podnios³e wydarzenie swoj¹
obecnoœci¹ uœwietnili zaproszeni
goœcie: przedstawiciel Wojewody
Podkarpackiego – Jerzy Wiœniewski,
Wicestarosta Brzozowski  -  Janusz

Pañko, Wójt G m i n y
N o z d r z e c  - Wies³aw
Marchel przedstawiciel
Kuratora Podkarpackiego,
Starszy Wizytator Kuratorium

Oœwiaty w Rzeszowie
– Stanis³aw Wróbel, radni oraz
nauczyciele, którzy kiedyœ
pracowali w SP w Warze.

Rocznicowe obchody
rozpoczê³a uroczysta Msza œw.
sprawowana w koœciele
parafialnym w Warze przez
Archiprezbitera Przemyskiego,
Ksiêdza Pra³ata  Mieczys³awa
Rusina oraz miejscowego
proboszcza – ks. Edwarda
Szarka. Nastêpnie  zaproszeni
goœcie, nauczyciele i uczniowie
przeszli do budynku szko³y,

gdzie mia³a miejsce g³ówna czêœæ
uroczystoœci.

Po wyst¹pieniu dyrektora szko³y
– Aleksandra Fila, który powita³
wszystkich zebranych, oddano g³os
dzieciom. Uczniowie wraz ze swoimi
nauczycielami przygotowali na tê
uroczystoœæ ró¿norodn¹ i barwn¹ czêœæ

Krakowiak  w wykonaniu najm³odszych uczniów

artystyczn¹, która nagrodzona zosta³a
gromkimi brawami. Wiersze o tematyce
zwi¹zanej z osob¹ Jana Paw³a II
przeplata³y siê z piosenkami religijnymi
i tañcami narodowymi m.in. polonezem
i krakowiakiem. Goœcie wielokrotnie
podkreœlali w swoich przemówieniach
wzruszaj¹cy i patriotyczny charakter
programu artystycznego,
przygotowanego przez dzieci. Nie
zabrak³o równie¿ s³ów gratulacji i ¿yczeñ
dalszej równie udanej pracy
dydaktycznej.

Wyrazem szacunku dla osoby Jana
Paw³a II by³a okolicznoœciowa wystawa
prac malarskich, wierszy autorstwa
uczniów oraz publikacji ksi¹¿kowych,
zaprezentowana w tym dniu szerszej
publicznoœci.

Opracowa³a:Monika Jedynak

Uczestnicy  rocznicowych obchodów

„Tyle mamy kapel, ¿e folklor nie zginie”
6 lipca br. w Nozdrzcu odby³ siê Zjazd Kapel Ludo-

wych, którego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe
w Brzozowie oraz Gminny Oœrodek Kultury w Nozdrzcu.

Zjazd odby³ siê dziêki wsparciu finansowemu wielu
instytucji i osób prywatnych, wœród których wymieniæ nale¿y
m.in.: Starostê Brzozowskiego - Józefa Rzepkê, Bank Spó³-
dzielczy w Nozdrzcu, Oœrodek Wczasowo - Wypoczynkowy
„Pa³ac w Nozdrzcu” oraz Stacjê Paliw  - w³asnoœæ Paw³a Po-
tocznego.

W imprezie zaprezentowa³y siê liczne kapele ludowe
z ca³ego regionu: „Zagórzanie” z Zagórza, „M³odzi Warzanie”
z Wary, „Dynowianie” z Dynowa, „Przepióreczka” z Dydni
oraz „Ostrzewianie” z Nozdrzca. Goœcinnie wyst¹pili nasi po-
³udniowi s¹siedzi - Orkiestra Dêta „Popradczanka” ze S³owa-
cji. Przerywnikiem prezentacji muzycznych by³ wystêp Józefa
Cupaka - poety ludowego z Wary.

Zjazd Kapel Ludowych, mimo niesprzyjaj¹cej pogody
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem publicznoœci, która

licznie przyby³a, by wys³uchaæ piosenek ludowych nie tylko
polskich, ale tak¿e s³owackich i ukraiñskich.

Opracowa³a: Monika Jedynak

Wystêp kapeli „M³odzi Warzanie”

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka
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Jednym z miejsc, które warto uwzglêdniæ na szlaku
wakacyjnych wêdrówek, jest leœna kapliczka w Baniskach,
znajduj¹ca siê na terenie parafii Przysietnica.
Szczegó³y, dotycz¹ce tradycji budowania kapliczek, a tak¿e
historiê przysietnickiego „maryjnego zak¹tka”, przybli¿y³
Czytelnikom „BGP” proboszcz Przysietnicy – ks. Pra³at
Zygmunt Trojnar.

Aneta D¹browska: Mówi¹c o kulcie religijnym, mamy na
myœli przede wszystkim œwi¹tynie. Sk¹d zatem tak du¿a iloœæ
kapliczek i krzy¿y przydro¿nych, które spotkaæ mo¿na na
rozstajach dróg, w lesie, czy ko³o Ÿród³a. Kiedy pytamy o genezê
ich budowania, o ile z tym miejscem nie jest zwi¹zana opowieœæ
o jakimœ cudzie, s³yszymy odpowiedŸ, ¿e taki jest stary zwyczaj.
Ks. Proboszcz Zygmunt Trojnar: Umieszczanie symboli
chrzeœcijañskich w tak pozornie niesakralnych miejscach, jak:
pola, lasy czy szczyty gór, wynika z potrzeby ludzkiego serca
i odczucia Bo¿ej wszechobecnoœci, a geneza tych znaków
wywodzi siê z zamierzch³ej przesz³oœci i swymi korzeniami
siêga czasów przedchrzeœcijañskich.

A.D.: Czy wobec tego mamy do czynienia z tradycj¹ pogañsk¹?
Ks.P.: Czêœæ badaczy, zw³aszcza laickich, najchêtniej w taki
sposób t³umaczy to zjawisko. Ale trzeba zaznaczyæ, ¿e to bardzo
powierzchowna interpretacja. Jest oczywiœcie prawd¹, ¿e kulty
pradawnych S³owian by³y mocno zwi¹zane z przyrod¹. Istnia³y
œwiête gaje, œwiête Ÿród³a, czy œwiête drzewa. Misjonarze,

krzewi¹c now¹ wiarê, stawiali w tych miejscach symbole
chrzeœcijañskie (najczêœciej krzy¿), czyli „chrystianizowali” te
miejsca i te formy kultu. Najbardziej spektakularnym i zarazem
najbardziej znanym tego przyk³adem jest historia klasztoru na
Œwiêtym Krzy¿u. By³o to jedno z najs³ynniejszych miejsc kultu
pradawnych S³owian, na którym wybudowano klasztor
i koœció³, przechowuj¹cy relikwie Krzy¿a Pana Jezusa.

 A.D.: Dla nas, ludzi XXI wieku, taki  rodowód mo¿e wydawaæ
siê zaskakuj¹cy.
Ks.P.: Absolutnie nie musimy siê obawiaæ tego rodzaju

wyjaœnieñ. Ukazuj¹ nam przecie¿, jak g³êboko religijna jest
natura ka¿dego cz³owieka, która nie uleg³a zmianie, mimo
up³ywu ponad tysi¹ca lat. Obecnoœæ tego zjawiska dowodzi
tak¿e, ¿e cz³owiek takimi w³aœnie symbolami religijnymi wi¹¿e

swoje codzienne ¿ycie z Bogiem. Poza tym, nadal aktualna,
rzek³bym ponadczasowa jest opozycja dobra i z³a. Krzy¿,
symbol zwyciêstwa Chrystusa nad Szatanem, stawiany by³ jako
swoiste antidotum wobec ponadmaterialnego z³a, jako
skuteczna obrona przeciw z³ym si³om, ale tak¿e jako rodzaj
dziêkczynnej czy b³agalnej modlitwy, wyraz skruchy i pokuty.
Tak nakazywa³a czyniæ ludziom ich prosta, a zarazem ¿arliwa
wiara.

A.D.: Jaka jest nasza, chrzeœcijañska interpretacja  tego typu
praktyk?
Ks.P.: Krzy¿e i kapliczki powstawa³y z fundacji poszczególnych
ludzi, rodzin, a nawet z woli mieszkañców ca³ych wsi
i miasteczek. Obiekty te, bêd¹ce przejawem ludowej
pobo¿noœci, stawiano z „inicjatywy oddolnej”, czyli bez
narzucania przez hierarchiê koœcieln¹. Mo¿na rzec, ¿e wynika³o
to z g³êbokiej potrzeby serca samych fundatorów. Do tego
nale¿y dodaæ znikom¹ do niedawna iloœæ koœcio³ów, które
niejednokrotnie zastêpowano takimi w³aœnie kapliczkami. Sta³y
siê one widocznymi znakami ³¹czenia ziemskiej codziennoœci
ze œwiatem nadprzyrodzonym i wyrazem zachwytu nad
piêknem œwiata, stworzonego przez Boga. St¹d mamy dzisiaj
kapliczki i krzy¿e znajduj¹ce siê w lasach, wykute w ska³ach,
budowane na przystaniach, czêsto jako wota za uratowanie
¿ycia lub bêd¹ce wyrazem proœby o b³ogos³awieñstwo
w codziennym trudzie i pracy.

 A.D.:A kult Ÿróde³ek?
Ks.P.: Nie mo¿na mówiæ o „kulcie Ÿróde³ek”, choæ faktem jest,
¿e s³ynne sanktuaria takowe posiadaj¹. Samo pojêcie Ÿród³a
jest alegori¹, która w plastyczny sposób symbolizuje
teologiczn¹ prawdê o „Ÿródle ³aski Bo¿ej”. Symbolika jest
g³êboka, bo woda wyp³ywaj¹ca z ziemi o¿ywia, krzepi, jest
niewyczerpalna i ca³kowicie darmowa. Takim w³aœnie jest Bóg,
hojny dawca wszelkich ³ask.

LEŒNE SANKTUARIUM

fot. Aneta D¹browska

fot. Aneta D¹browska

Uroczysta procesja do Banisk

Podczas pielgrzymki wierni modl¹ siê i œpiewaj¹ pieœni maryjne

fot.A. D¹browska

fot.A. D¹browska
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 A.D.: W Przysietnicy jest takie Ÿróde³ko i kapliczka, któr¹
mo¿na nazwaæ „Leœnym Sanktuarium Maryjnym”.
Ks.P. Na terenie parafii znajduje siê du¿o kapliczek i figur,
budowanych czêsto jako wota. Z przykroœci¹ trzeba powiedzieæ,
¿e tradycja ich fundowania, choæ nadal kultywowana, powoli
zanika. Najbardziej  znacz¹c¹ rolê w ¿yciu duchowym
miejscowej spo³ecznoœci odgrywa jednak ta, po³o¿ona
w piêknej scenerii lasu, zwanego Baniskami. Wygl¹d ma raczej
skromny, chocia¿ w miesi¹cach letnich, przyozdabiana  przez
wiernych kwiatami, prezentuje siê okazale. Ma kszta³t ma³ej

groty, nawi¹zuj¹cej do tej najs³awniejszej, znajduj¹cej siê
w Lourdes. Mieœci w sobie figurkê Matki Bo¿ej z Lourdes,
wykonan¹ z uszlachetnionego gipsu i stoj¹c¹ na postumencie
z granitowych kamieni. W postumencie s¹ drzwiczki do niszy,
gromadz¹cej wodê Ÿródlan¹. Kapliczka s³ynie z tego w³aœnie
Ÿróde³ka, do którego od dawna przybywali  ludzie z Przysietnicy
i okolic, aby siê t¹ wod¹ obmyæ i piæ j¹. Prowadzi³a ich tutaj
i nadal prowadzi wiara w jej cudowne w³aœciwoœci lecznicze.
W archiwum parafialnym przechowywana jest ksiêga, opisuj¹ca
przypadki oko³o dwudziestu niezwyk³ych uzdrowieñ, które
dokona³y siê za spraw¹ tej Ÿródlanej wody. Wszystkie

potwierdzone s¹ wiarygodnymi œwiadectwami i podpisami,
sk³adanymi pod przysiêg¹.

A.D.: Czy Ÿróde³ko wytrysnê³o w jakiœ niezwyk³y sposób?
Ks. P.: Nie ma na ten temat ¿adnych bli¿szych informacji.
Wed³ug relacji najstarszych mieszkañców wioski, Ÿróde³ko
znajdowa³o siê przy drzewie, na którym wisia³a kapliczka. Nie
wiemy, czy poœwiêcono j¹ Matce Bo¿ej, choæ przypuszczaæ

nale¿y, ¿e tak w³aœnie by³o. Zwyczaj czerpania wody ze
Ÿróde³ka, w przeœwiadczeniu o jej cudownoœci, siêga w dalek¹
przesz³oœæ i najstarsi parafianie przysietniccy nie pamiêtaj¹ jego
genezy. Wiadomo natomiast, ¿e drzewo, do którego
przytwierdzona by³a kapliczka, usycha³o. Na pocz¹tku XX
wieku wybudowano wiêc niewielk¹ grotê, Ÿróde³ko ujêto
w jej obrêb i umieszczono w niej figurkê Matki Bo¿ej z Lourdes.
17 lipca 1934 roku grota zosta³a poœwiêcona przez ks. kard.
Augusta Hlonda.

A.D.: By³y ku temu specjalne powody?
KS. P.: Baniska nale¿a³y kiedyœ do dóbr biskupów przemyskich.
Tutaj, kilkaset  metrów od Ÿróde³ka, w latach
20 – tych ubieg³ego wieku, zbudowana zosta³a ich letnia
rezydencja, zwana „will¹ biskupi¹”. W tym czasie w³odarzem
diecezji przemyskiej by³, wyniesiony ju¿ dzisiaj na o³tarze przez
papie¿a Jana Paw³a II, b³. Bp. Józef Sebastian Pelczar.
Malownicza okolica s³u¿y³a odpoczynkowi, wiêc biskupi
spêdzali tutaj kilka wakacyjnych tygodni, w towarzystwie
zaproszonych goœci, którymi byli czêsto dostojnicy koœcielni.
Pobyt ks. kard. Augusta Hlonda w Przysietnicy zwi¹zany by³
zapewne z takim w³aœnie letnim odpoczynkiem. Poœwiêcenie
kapliczki przez ówczesnego Prymasa Polski by³o bezsprzecznie
historycznym wydarzeniem dla ca³ej spo³ecznoœci lokalnej.
Wi¹za³o siê bowiem z wyra¿eniem przez osobê ks. kard. uznania
i poparcia dla podtrzymywania tego typu praktyk religijnych
i sta³o siê uhonorowaniem istniej¹cego kultu.

A.D.: W jaki sposób kapliczka w Baniskach wp³ywa na ¿ycie
duchowe parafii?
KS. P.: By³a i jest bardzo wa¿nym miejscem kultu maryjnego.
Modlitewne nawiedzanie kapliczki i g³êboka wiara w cudown¹
moc Ÿródlanej wody, przekazywane s¹ z pokolenia na pokolenie.
Zawierucha wojenna przerwa³a na kilka lat ten religijny
zwyczaj, który odrodzi³ siê jednak i jest kultywowany do dzisiaj.
Wspó³czeœni mieszkañcy Przysietnicy w pe³ni zachowali
przeœwiadczenie, ¿e woda ze Ÿróde³ka, po³¹czona z modlitw¹,
sprawia cudowne skutki. Wyrazem tego jest urz¹dzanie
gromadz¹cego kilkaset osób nabo¿eñstwa fatimskiego 13 dnia
ka¿dego miesi¹ca, pocz¹wszy od maja, a¿ do paŸdziernika.
Nabo¿eñstwo ma formê skrócon¹, bo jego punktem
kulminacyjnym jest procesja ró¿añcowa do Banisk.
Wierni pielgrzymuj¹ do Ÿróde³ka nios¹c figurê Matki Bo¿ej
i odmawiaj¹c ró¿aniec sposobem fatimskim. W jego trakcie
czytane s¹ rozwa¿ania i œpiewane pieœni maryjne. Sta³ym
elementem pielgrzymki jest picie i czerpanie wody ze Ÿróde³ka,
a tak¿e zanoszenie jej do domów dla tych, którzy z ró¿nych
przyczyn nie mogli w niej uczestniczyæ. Nabo¿eñstwo fatimskie
koñczy msza œw., sprawowana w koœciele parafialnym. Msza
œw. sprawowana jest tak¿e w samych Baniskach raz do roku
16 lipca, na pami¹tkê ostatniego objawienia Matki Bo¿ej
w Lourdes.

A.D.: Dziêkujê za rozmowê, która bez w¹tpienia dla wielu
stanowiæ bêdzie zachêtê do nawiedzenia tego szczególnego
„maryjnego zak¹tka”.

Opracowa³a: Aneta D¹browska

fot. Aneta D¹browska

fot. Aneta D¹browska

Ró¿aniec fatimski odmawiany przy kapliczce Matki Bo¿ej z Lourdes

Czerpanie i picie cudownej wody

fot.A. D¹browska

fot.A. D¹browska

fot.A. D¹browska
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Chemizacja œrodowiska cz³owieka
spowodowa³a na œwiecie wzrost znaczenia
profilaktyki, zw³aszcza w tych dziedzinach,
w których medycyna nie dysponuje jeszcze
odpowiednimi œrodkami leczniczymi lub
metodami wczesnej diagnostyki. W tym
aspekcie zagadnienie obecnoœci substancji
obcych w ¿ywnoœci nale¿y uznawaæ jako
pierwszoplanowe, zw³aszcza przy
zapobieganiu zatruciom przewlek³ym, które
nie charakteryzuj¹ siê widocznymi objawami.
Do niedawna interesowano siê substancjami,
które przedostaj¹ siê do ¿ywnoœci podczas jej
przygotowywania, przerobu, magazynowania
i transportu z wody, gleby, powietrza, naczyñ,
przyrz¹dów i opakowañ. W ostatnim czasie,
zarówno w rolnictwie jak i w ró¿nych
dziedzinach przemys³u spo¿ywczego,
zastosowanie znajduj¹ liczne nowe
zwi¹zki chemiczne o w³aœciwoœciach
szkodnikobójczych, konserwuj¹cych,
smakowych, czyszcz¹cych, hamuj¹cych
lub pobudzaj¹cych wzrost roœlin. Coraz
szersze zastosowanie znajduj¹ tworzywa
sztuczne, jako opakowania artyku³ów
¿ywnoœciowych, naczyñ oraz innych
przedmiotów u¿ytku.

Nie neguj¹c korzyœci, wynikaj¹cych
z nowoczesnej techniki przetwórstwa p³odów
rolnych i artyku³ów spo¿ywczych,
zwi¹zanych z racjonalnym stosowaniem
ró¿nych substancji chemicznych, nale¿y
wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e obecnoœæ substancji
obcych w ¿ywnoœci mo¿e byæ dozwolona
jedynie wtedy, gdy s¹ one nieszkodliwe dla
zdrowia cz³owieka. Niestety szkodliwoœæ
niektórych substancji mo¿na wykryæ dopiero
po d³u¿szym okresie nara¿enia organizmu na
jej wp³yw. W ocenie higienicznej dodatków
istotn¹ rolê odgrywa czystoœæ substancji i jej
w³aœciwoœci toksykologiczne. Badania
toksykologiczne obejmuj¹ toksycznoœæ ostr¹,
podostr¹, przewlek³¹, metabolizm, testy
czynnoœciowe, badania histopatologiczne
narz¹dów, dzia³anie rakotwórcze, mutagenne,
teratogenne i embriotoksyczne oraz wp³yw
na p³odnoœæ i zdolnoœæ rozrodcz¹.
W wyniku przeprowadzonych badañ mo¿na
ustaliæ dopuszczalne dzienne pobranie (ADI
- acceptable daily intake) dla cz³owieka
w przypadku, gdy dana substancja bêdzie
dopuszczona jako dodatek do ¿ywnoœci. Jest
ono wyra¿one w mg/kg masy cia³a cz³owieka
i obejmuje ogóln¹ iloœæ substancji, która
mo¿e przedostaæ siê do ustroju

Wp³yw chemicznych dodatków
do ¿ywnoœci na zdrowie

z po¿ywieniem i z innych Ÿróde³ (np. woda,
powietrze) - zgodnie z obecnym stanem
wiedzy - prawdopodobnie bez szkody dla
zdrowia.

Obecne tendencje celowego
wzbogacania ¿ywnoœci maj¹ na uwadze nie
tyle zwiêkszenie wartoœci od¿ywczej
œrodków spo¿ywczych, ile przywrócenie im
wartoœci naturalnej, jakiej zosta³y
pozbawione na skutek wp³ywu procesów
technologicznych, np. dodatek wapnia
i lizyny do m¹ki, stosowany w USA
i niektórych krajach europejskich,
d o d a t e k  t i a m i n y,  n i a c y n y
i ¿elaza do ry¿u w krajach azjatyckich,
dodawanie ret inolu,  karotenu
i ergokalcyferolu czy cholekalcyferolu do
margaryny, kwasu askorbinowego do
napojów czy potraw w zak³adach
¿ywienia zbiorowego. Podczas procesów
technologicznych nastêpuj¹ zmiany
sk³adu chemicznego artyku³ów
¿ywnoœciowych w stosunku do surowca
wyjœciowego. W procesie rafinacji olejów
jadalnych, w wyniku odkwaszenia i bielenia,
nastêpuje ubytek fosfatydów, tokoferoli
i ¿elaza. W wyniku utwardzania olejów
zmniejsza siê m.in. zawartoœæ niezbêdnych
nienasyconych kwasów t³uszczowych oraz
nastêpuje rozk³ad witamin. Mechaniczne
usuniêcie czêœci zewnêtrznych ziarna
w przemyœle m³ynarskim prowadzi do
du¿ych strat sk³adników mineralnych.
W przypadku wprowadzania do ¿ywnoœci
substancji konserwuj¹cych pojawiaj¹ siê
liczne g³osy ostrzegawcze, i¿ nie ma takich
œrodków, które by³yby nieszkodliwe dla
zdrowia. Szkodliwego wp³ywu substancji
konserwuj¹cych w wiêkszoœci przypadków
nie zauwa¿a siê od razu, ale d³ugotrwa³e ich
stosowanie mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw
na zdrowie. Niektóre stosowane do niedawna
substancje wycofano, poniewa¿ okaza³y siê
szkodliwe. Dwutlenek siarki i jego pochodne
maj¹ w³aœciwoœci redukuj¹ce.
Wykorzystywane s¹ te¿ jako œrodki
odka¿aj¹ce, odbarwiaj¹ce i wybielaj¹ce.
Nasze ustawodawstwo dopuszcza bezwodnik
kwasu siarkowego oraz kwas siarkawy
(E 220), siarczyn sodu (E 221),
wodorosiarczyn sodu (E 222), pirosiarczyn
sodu (E 223), pirosiarczyn potasu (E 224)
i wodorosiarczyn potasu. Niezdysocjowane
cz¹steczki kwasu siarkowego posiadaj¹
w³aœciwoœci konserwuj¹ce. Ulegaj¹ one

dysocjacji w œrodowisku zasadowym lub
obojêtnym, dlatego te¿ kwas siarkowy spe³nia
rolê œrodka przed³u¿aj¹cego trwa³oœæ
¿ywnoœci w œrodowisku kwaœnym,
w granicach pH 1 do 6. Dwutlenek siarki
wykorzystywany jest w przemyœle owocowo-
warzywnym, jako œrodek zapobiegaj¹cy
rozwojowi bakterii, a w mniejszym stopniu
grzybów i dro¿d¿aków. Po spo¿yciu 4 do 6 g
siarczynu sodu, u ludzi mog¹ wyst¹piæ ostre
zatrucia, zwi¹zane z podra¿nieniem b³ony
œluzowej ¿o³¹dka i jelit. D³u¿sze podawanie
nawet ma³ych dawek siarczynów powoduje
obni¿enie ogólnej odpornoœci organizmu,
u astmatyków wystêpuj¹ uczulenia, mo¿e
dochodziæ do nasilenia dusznoœci. Azotany
i azotyny s¹ dopuszczone, jako dodatki
w serowarstwie i przetwórstwie miêsa, w celu
zapobiegania rozwojowi bakterii
beztlenowych, a w szczególnoœci laseczek
zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens).
Wraz z sol¹ i cukrem s³u¿¹ do peklowania
miêsa, nadaj¹c mu charakterystyczne
zabarwienie. W procesie peklowania,
w wyniku reakcji mioglobiny z azotynami,
powstaje nitrozomioglobina, nadaj¹ca miêsu
po ugotowaniu charakterystyczn¹ ró¿ow¹
barwê. Przedawkowanie azotanów mo¿e byæ
przyczyn¹ zatruæ przetworami z miêsa
peklowanego. W œwie¿ych warzywach
azotany wystêpuj¹ w niewielkich iloœciach,
ale podczas przechowywania, w wyniku
redukcji mikrobiologicznej, mog¹ powstawaæ
azotyny. W procesie tym mo¿na wyró¿niæ
redukcjê asymilacyjn¹ (amonifikacja),
wystêpuj¹c¹ u drobnoustrojów, które
wykorzystuj¹ azotany jako Ÿród³o azotu, po
ich uprzedniej redukcji do amoniaku..
W³aœciwoœæ tak¹ maj¹ m.in. gatunki nale¿¹ce
do rodzajów Bacillus, Aerobacter,
i Escherichia. Proces ten katalizowany jest
przez reduktazy, zawieraj¹ce flawinê
i molibden, wykorzystuj¹ce NADA lub
NADP jako donatory wodoru. Drugi rodzaj
to redukcja desymilacyjna (denitryfikacja),
powodowana przez bakterie, które nie mog¹
wykorzystaæ azotanów, jako Ÿród³a azotu
 i wymagaj¹ jego zwi¹zków zredukowanych.
Koñcowe produkty tej reakcji (NO i N) s¹
nieprzyswajalne, co prowadzi do zubo¿enia
œrodowiska w azot.

Opracowali: Irena Kêdzierska
Waldemar Kêdzierski
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Powierzchnia: 83,9 tys. km2

Ludnoœæ: 8,1 mln
Gêstoœæ zaludnienia: 97 os./km2

Jêzyk urzêdowy: niemiecki
Ustrój: republika federalna
Graniczy z: S³owacj¹, Czechami, Wêgrami, S³oweni¹, W³ochami,
Szwajcari¹, Lichtensteinem i Niemcami
Œwiêto narodowe: 26 paŸdziernika (rocznica uchwalenia ustawy
o neutralnoœci 1955 r.)

WARUNKI NATURALNE
Austria jest krajem górzystym. Pasma Alp Wschodnich zajmuj¹ 70%
powierzchni kraju. Wzd³u¿ jego doliny rozci¹gaj¹ siê obszary nizinne.
Lasy zajmuj¹ 45% powierzchni kraju.
ROLNICTWO
Austria nie jest krajem rolniczym, ale uprawy s¹ bardzo wydajne.
W Alpach wypasa siê byd³o mleczne. Poni¿ej 2000 m uprawia siê
pszenicê, kukurydzê, jêczmieñ, warzywa oraz przede wszystkim
roœliny pastewne.W  okolicach Grazu roœnie winoroœl i drzewa
owocowe. Grunty orne znajduj¹ siê g³ównie w dolinie Dunaju.
GOSPODARKA
W Austrii eksploatuje siê z³o¿a ropy naftowej, gazu ziemnego, rudy
¿elaza, wêgla brunatnego, magnezytu, wolframu, o³owiu i cynku. Kraj
ten jest równie¿ dostarczycielem soli i wysokiej klasy grafitu. Prawie
70% energii elektrycznej dostarczaj¹, dziêki licznym rzekom,
sp³ywaj¹cych z gór, elektrownie wodne. Przemys³ austriacki wytwarza
g³ównie produkty spo¿ywcze, ¿elazo i stal, maszyny, wyroby tekstylne,
chemikalia, urz¹dzenia elektryczne, papier i pulpê drzewn¹. Znaczn¹
czêœæ przemys³u stanowi wydobycie.
TURYSTYKA
Turystyka jest g³ównym Ÿród³em dochodów kraju, szczególnie
w Alpach, gdzie goœcie przebywaj¹ przez ca³y rok.W zimie króluje
tam narciarstwo, w lecie turyœci podziwiaj¹ piêkn¹ sceneriê gór.
Wa¿nym oœrodkiem turystycznym jest Salzburg, w którym znajduje
siê otoczony górami zamek oraz miejsce narodzin Mozarta. Jedn¹
z g³ównych atrakcji turystycznych Austrii jest jej stolica Wiedeñ
– oœrodek kulturalny, szczególnie muzyczny. W ci¹gu roku Austriê
odwiedza oko³o 20 mln turystów.
MIASTA
Ponad 20% ludnoœci Austrii mieszka w Wiedniu, który jest stolic¹
pañstwa oraz g³ównym oœrodkiem przemys³owym. Wiedeñ jest te¿
oœrodkiem kulturalnym i turystycznym. Graz to drugie co do wielkoœci
miasto s³yn¹ce z przemys³u tekstylnego, chemicznego i maszynowego.
Pozosta³e dwa du¿e miasta Austrii – Salzburg oraz Innsbruck
ukierunkowane s¹ g³ównie na turystykê.

PAÑSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

AUSTRIA RADA MINISTRÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Pañstwa cz³onkowskie negocjuj¹ i ustanawiaj¹
prawodawstwo wspólnotowe na szczeblu Rady Unii
Europejskiej, wczeœniej znanej pod nazw¹ „Rady
Ministrów”. W zale¿noœci od dziedzin, Rada podejmuje
decyzje albo „wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹”, albo
jednog³oœnie.

SK£AD: w zale¿noœci od tematu dyskusji ministrowie
odpowiedzialni za te dziedziny z piêtnastu pañstw
cz³onkowskich.

Miejsce spotkañ: Bruksela, z wyj¹tkiem kwietnia,
czerwca i paŸdziernika, kiedy wszystkie sesje Rady
odbywaj¹ siê w Luksemburgu.

RÓWNOWAGA G£OSÓW PAÑSTW CZ£ONKOWSKICH
W RADZIE
Aby obliczyæ „kwalifikowan¹ wiêkszoœæ”, trzeba
wiedzieæ, ¿e traktaty przyznaj¹ ka¿demu pañstwu
cz³onkowskiemu Unii Europejskiej pewn¹ liczbê
g³osów, stosownie do ich wielkoœci; na przyk³ad
Niemcy, Francja, Anglia i W³ochy dysponuj¹ w
g³osowaniach dziesiêcioma g³osami ka¿de, natomiast
Luksemburg dwoma. Aby decyzja zosta³a uznana za
uchwalon¹, musi uzyskaæ przynajmniej szeœædziesi¹t
dwa g³osy.

KOMISJA EUROPEJSKA odgrywa potrójn¹ rolê: jest
inicjatork¹ dzia³ania wspólnotowego, czuwa nad
w³aœciwym wdra¿aniem traktatów i jest organem
wykonawczym, realizuj¹cym zasady i programy
wspólnotowe. Inaczej mówi¹c, Rada i Parlament
Europejski, przed przyst¹pieniem do uchwalania ustaw,
musz¹ czekaæ na propozycjê Komisji, do której nale¿y
zazwyczaj aplikacja lub egzekwowanie realizacji
powziêtych decyzji i prawa wspólnotowego.
Ka¿de posiedzenie Rady gromadzi piêtnastu ministrów,
których dotyczy dyskutowany temat. Wraz ze swymi
europejskimi partnerami w imieniu swoich pañstw
negocjuj¹ teksty uchwa³ wspólnotowych. Czêstotliwoœæ
jej spotkañ tworzy atmosferê solidarnoœci i wzajemnego
zaufania miêdzy najwy¿szymi politykami z rz¹dów
krajów Unii.

Opracowa³: Piotr Tasz
Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej

tel. 43-426-45, wew. 44,  pok. 75

    INSTYTUCJE
         UNII EUROPEJSKIEJ

W kolejnych numerach BGP prezentowaæ bêdziemy informacje
o poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, wchodz¹cych w sk³ad
Unii Europejskiej. Dane te pozwol¹ Pañstwu miêdzy innymi na po-
znanie specyfiki danego kraju, jego gospodarki i sektorów przemy-
s³u. Jest to bardzo wa¿ne w dobie, gdy nasz kraj aspiruje do wejœcia
do Unii Europejskiej.

UNIA EUROPEJSKA
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Wakacje 2002 w pe³ni. Zarówno m³odzie¿y,
odpoczywaj¹cej od trudów nauki, jak i wszystkim
mieszkañcom naszego powiatu, proponujemy zwiedzenie
okolicznych zak¹tków i zobaczenie zabytków
architektonicznych. Urzekaj¹ce i piêkne krajobrazy
malowniczego Pogórza Dynowskiego, obfituj¹ce
w obszary leœne, parki krajobrazowe i rezerwaty, stwarzaj¹
doskona³¹ okazjê do wypadów rowerowych, pieszych
wêdrówek, czy krótkich eskapad samochodowych.

W pejza¿ powiatu brzozowskiego wpisane s¹
zabytkowe obiekty sakralne- koœcio³y, cerkwie,
dzwonnice, kapliczki przydro¿ne, a tak¿e budowle
architektury ziemiañskiej- pa³ace, zamki i dworki.
Ich specyfika, ciekawe rozwi¹zania architektoniczne oraz
ró¿norodnoœæ w wyposa¿eniu wnêtrz przenosz¹ nas
w odleg³e czasy naszej najbli¿szej historii. Zabytki te
przypominaj¹ nam o dokonaniach wybitnych
i niezwyk³ych ludzi, którzy kiedyœ ¿yli na tej ziemi.
Polecamy zatem w s³oneczne dni poznawanie dziedzictwa
kulturowego powiatu brzozowskiego.

Dobrym miejscem do spêdzenia letniego urlopu s¹
okolice rzek  ( San, Wis³ok, Stobnica) i akwenów wodnych
(Zalew w Blizem, stawy w Krzemiennej).

 Ró¿norodnoœæ form krajobrazu stwarza turystom
mo¿liwoœæ wyboru spêdzenia wolnego czasu. Dla jednych
niew¹tpliw¹ atrakcj¹ bêdzie wêdkowanie nad brzegiem
Sanu, a dla innych piesze wêdrówki szlakami
i œcie¿kami turystycznymi, których nie brakuje w naszym
regionie. Weekendowym urlopowiczom polecamy
za¿ywanie k¹pieli s³onecznych wœród malowniczych
pagórków i wzgórz. Dla wytrwa³ych i odwa¿nych
pozostaje sp³yw kajakowy Sanem.

W naszym regionie funkcjonuje kilka gospodarstw
agroturystycznych (Niebocko 52, Haczów 679, Jab³onica
Polska 195, Jasienica Rosielna 339, H³udno 141, H³udno
235, Huta Porêby 4, Nozdrzec 43, Weso³a 483 ).

Wypoczywaj¹cy w ten sposób, maj¹ mo¿liwoœæ
zapoznania siê z potrawami kuchni regionalnej. Wycieczki
rowerowe, konne przeja¿d¿ki, zbieranie runa leœnego oraz
pikniki i ogniska – to tylko niektóre z propozycji, jakie
w³aœciciele gospodarstw oferuj¹ swoim goœciom.

Zapraszamy wszystkich, nie tylko z powiatu
brzozowskiego, do wypoczynku w naszym regionie.
Powy¿sze propozycje mog¹ okazaæ siê dodatkow¹
zachêt¹ dla niezdecydowanych na to, co zrobiæ
z wakacyjnym, urlopowym czasem.

Wakacje
pod  grusz¹...

Opracowa³a: Katarzyna Milczanowska

K³adka nad Sanem w miejsowoœci Wara

Zabytkowa cerkiew  w Uluczu z 1659r.

Gospodarstwo agroturystyczne  w H³udnie  nr 141.

Urzekaj¹ce krajobrazy powiatu brzozowskiego

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska
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Autor powy¿szego artyku³u - Arkadiusz Piotrowski jest
przewodnikiem beskidzkim, zrzeszonym w kole sanockim. Wielokrotnie
odwiedza³ powiat brzozowski. W czasie jednego z pobytów w naszym
regionie mia³ okazjê zapoznaæ siê z „Brzozowsk¹ Gazet¹ Powiatow¹”.
Arkadiusz Piotrowski przes³a³ do naszej gazety swoje wspomnienia
z wyprawy w Bieszczady, które byæ mo¿e oka¿¹ siê pomocne dla kogoœ,
kto w okresie wakacyjnym wyruszy na górskie szlaki.

Wêdrówkê, której celem jest „worek bieszczadzki”,
a nastêpnie po³udniowa granica pañstwa, rozpoczynamy
w Mucznem. To tutaj, w tym urokliwym zak¹tku, w latach 1975
-1981 istnia³ zamkniêty oœrodek rz¹dowy o ca³kiem niewinnej nazwie
– Oœrodek Hodowlany Zwierzyny £ownej. Spod „hotelu”, w którym
czêsto bawili lubi¹cy sobie postrzelaæ prominenci minionej epoki
(ludzie z najwy¿szego kierownictwa pañstwowego i partyjnego oraz
wysokiej rangi zagraniczni goœcie, np. brat szacha Iranu
– Pahlavi, marsza³ek J. Tito), ruszamy asfaltow¹ drog¹ w kierunku
Tarnawy Ni¿nej. Droga biegnie zrazu p³asko wzd³u¿ potoku Muczny,
by nastêpnie go porzuciæ. Na jednym z zakrêtów, gdzie droga przecina
potok, oczom naszym ukazuj¹ siê dobrze zachowane kamienne
przyczó³ki mostu, po którym kursowa³a kiedyœ w¹skotorowa kolejka,
wo¿¹ca drewno z okolicznych lasów do Sokolik Górskich.

Droga krêc¹c wspina siê a nastêpnie opada, przecinaj¹c
w dwóch miejscach potok Roztoki i jego bezimienny dop³yw,
wprowadzaj¹c nas do Tarnawy Ni¿nej. Obecnie jest to niewielkie
osiedle, bêd¹ce pozosta³oœci¹ po dawnym du¿ym gospodarstwie
rolnym, powsta³ym w latach siedemdziesi¹tych jako jedna z filii
kombinatu rolnego „Igloopol”. Dziœ strasz¹ tu opustosza³e i rozpadaj¹ce
siê „koszary” do hodowli owiec. Obiekty te przej¹³ ju¿ chyba
Bieszczadzki Park Narodowy.

Dochodz¹c drog¹ do koñca wsi, skrêcamy ko³o kapliczki
w lewo i wchodzimy na drogê graniczn¹ wy³o¿on¹ betonowymi
p³ytami. Po prawej stronie  góruje, znajduj¹ca siê ju¿ na terenie Ukrainy,
stroma i zalesiona kulminacja Kiczery DŸwiniackiej
(794 m npm). Forsujemy potok Roztoki (brak mostka) i po godzinie

marszu wzd³u¿ Sanu, mijaj¹c po drodze przydro¿ne kapliczki
– arcydzie³o ludowych kowali, docieramy do dwóch starych cmentarzy,
po³o¿onych na terenie nieistniej¹cej wsi DŸwiniacz Górny. Na jednym
z nich znajduj¹ siê  doœæ dobrze zachowane krzy¿e i p³yta nagrobna,
aczkolwiek niestety i tutaj widaæ niszczycielskie œlady wandali. Drugi
cmentarz to prawdopodobnie dawny cmentarz przycerkiewny. Do dnia
dzisiejszego zachowa³y siê jedynie drzewa, które swoim uk³adem
wskazuj¹, ¿e to w³aœnie w tym miejscu sta³a cerkiew.

 Biegn¹ca  dalej wzd³u¿ granicy droga nagle siê koñczy.
Odbijaj¹c nieco w kierunku wschodnim, mijamy torfowisko
i docieramy w zakole Sanu do rezerwatów florystycznych: „DŸwiniacz”
i „£okieæ”. Na przybrze¿nych drzewach i zaroœlach widaæ wyraŸne

œlady znacznego wahania poziomu wód.
T¹ sam¹ drog¹ wracamy do Tarnawy Ni¿nej. Po krótkim

odpoczynku ruszamy w g³¹b „worka bieszczadzkiego”. Asfaltowa

droga leniwie wije siê wzd³u¿ doliny Sanu. Po pó³nocno – wschodniej
stronie rozœwietlone s³oñcem ukraiñskie pola. Po oko³o 30 minutach
marszu, na wysokoœci Werchniej Jab³uñki, widaæ doskonale przez
lornetkê ruiny cerkwi. Stoi ona zaledwie 300 metrów od granicy. Mury
s¹ doskonale zachowane, niestety brakuje dachu i okien.   Po kolejnych
30 minutach wêdrówki docieramy do rezerwatu „Tarnawa”. Drewniany
podest – pomost doprowadza nas do torfowiska i pozwala obserwowaæ
je z bliska.  W obserwacjach tych pomoc¹ s³u¿¹ nam  tablice pogl¹dowe,
wykonane przez Bieszczadzki Park Narodowy i umieszczone przy
wejœciu na podest.

Po pewnym czasie droga z asfaltowej przechodzi
w kamienist¹. Po godzinie marszu w towarzystwie chyl¹cego siê ku
zachodowi s³oñca, docieramy do samotnego zabudowania robotników
leœnych, mniej wiêcej na wysokoœci Kiczery Sokolnickiej (836 m npm).
Wita nas ujadanie dwóch psów, które najpierw wzbudzaj¹   respekt,
ale przy bli¿szym poznaniu okazuj¹ siê nie takie straszne. Po prawej
stronie drogi stoi pojedynczy budynek mieszkalny, kontener i dymi¹cy
retort, a po lewej coœ na wzór ziemianki –   magazyn choinek.
Krz¹taj¹cych siê przy budynku ludzi pytamy o Beniow¹ – cel naszej
dzisiejszej wêdrówki.

O zmroku docieramy do skrzy¿owania dróg na terenie
nieistniej¹cej wsi Bukowiec. Przy skrzy¿owaniu parking, a nieco dalej
³aweczki i tablice informacyjne Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Przy ³aweczkach wielka metalowa kadŸ – legenda mówi, ¿e zosta³a
ona porzucona przez „upowców”, którzy u¿ywali jej do warzenia zupy.
W rzeczywistoœci jest to pozosta³oœæ po wyposa¿eniu istniej¹cego
jeszcze na prze³omie wieków zak³adu produkcyjnego wêglanu
potasowego, zwanego potocznie pota¿em, który by³ wykorzystywany
m. in. do wyrobu myd³a szarego i szk³a. Tutaj znajduje siê   rozwidlenie
dróg  i pocz¹tek œcie¿ki dydaktycznej „Górnego Sanu”.
W ciemnoœciach, kamienist¹ drog¹ ruszamy do Beniowej. Nocna cisza
wyraŸnie niesie odg³osy stukotu grubych podeszew i ... poci¹gu
jad¹cego poblisk¹ lini¹ kolejow¹ po ukraiñskiej stronie.

Cel naszej dzisiejszej wêdrówki – Beniow¹, osi¹gamy po
godzinie bardzo szybkiego marszu. Ciemnoœci nagle rozœwietlaj¹
œwiat³a baraku robotników leœnych, a ciszê zak³óca miarowy warkot
agregatu pr¹dotwórczego. Czeka tutaj na nas kolacja, rozmowy ze
spotkanymi turystami i odpoczynek w ca³kiem znoœnych warunkach
przed trudami nastêpnego dnia.

*   *   *
Bardzo wczesnym rankiem dzieñ  przywita³ nas chmurami

i deszczem oraz ... wizyt¹ przedstawiciela Stra¿y Granicznej. Niechêtnie

„ Gdzie diabe³ mówi dobranoc ...”



25

TURYSTYKA
dŸwigaliœmy siê z metalowych ³ó¿ek typu wojskowego.Gdy ju¿
wstaliœmy na dobre, to trochê siê rozjaœni³o, a po kilku minutach
zza chmur wysz³o s³oñce. Celem naszej dzisiejszej wycieczki by³a
Prze³êcz U¿ocka (853 m npm) i Kiñczyk Bukowski (1251 m npm).

Utwardzon¹ drog¹ – œcie¿k¹ dydaktyczn¹ „Górnego Sanu”
– ruszamy w stronê Sianek. Po prawej mijamy potok Negrylów, którego
koryto stanowi czêsto swoisty „szlak”, prowadz¹cy na Kiñczyk
Bukowski, po lewej – Czysty Wierch (831 m npm). Droga przechodzi
w œcie¿kê, która po chwili doprowadza nas do „Grobu Hrabiny” na
dawnym przycerkiewnym cmentarzu. W s¹siedztwie pozosta³oœci
murów dawnej kaplicy cmentarnej z XIX wieku znajduj¹ siê dwie p³yty
nagrobne by³ych w³aœcicieli miejscowego maj¹tku: Franciszka
Stroiñskigo i Klary z hrabiów Kalinowskich Stroiñskiej. Za cmentarzem
rozci¹ga siê  graniczny San i góruj¹cy zalesiony masyw Kiczery
Siankowskiej. Tutaj dopada nas deszcz, który z przerwami bêdzie nam
towarzyszy³ a¿ do Prze³êczy U¿ockiej.

Po 40 minutach wspinania siê krêt¹, w¹sk¹ œcie¿k¹, krêc¹c
pomiêdzy drzewami, dochodzimy do miejsca po nieistniej¹cej wsi
Sianki. Po drodze kilkakrotnie mijamy pozosta³oœci zardzewia³ych
³ó¿ek oraz innego ¿elastwa – tylko tyle przetrwa³o do naszych czasów
po dawnej osadzie. Przed wojn¹ Sianki by³y du¿¹ osad¹
i jednoczeœnie znanym uzdrowiskiem; wspomniane wczeœniej ³ó¿ka
to pozosta³oœci po pensjonatach.  Po wojnie granica pañstwowa
przeciê³a wieœ. Po stronie ukraiñskiej do dziœ znajduje siê wieœ o tej
samej nazwie. Ze wzniesienia roztacza siê wspania³y widok. Po stronie
ukraiñskiej widaæ  zabudowania wsi Sianki, budynki stacyjne i sk³ady
poci¹gów, cerkwie ... Tutaj te¿ jest koniec œcie¿ki dydaktycznej
„Górnego Sanu”.
W strugach deszczu schodzimy wzd³u¿ granicy na Prze³êcz U¿ock¹.
WyraŸnie widaæ wie¿e stra¿nicze oraz wysoki p³ot
z drutu kolczastego, rozci¹gaj¹cy siê równolegle do granicy, tzw.
„sistemê oraz stacjê kolejow¹ U¿ok. Wœród drzew zachowany jest
w dobrym stanie kamienny nagrobek z ¿eliwnym krzy¿em
i metalowym ogrodzeniem.

S³upki graniczne, które mia³y nam wskazywaæ dalsz¹ drogê
nagle zniknê³y. Problem rozwi¹za³y jednak wie¿e stra¿nicze (na
szczêœcie nie obsadzone przez pograniczników), które niczym kompas
wskazywa³y po¿¹dany kierunek. Aby nie byæ widocznym na otwartym
terenie przeszliœmy do lasu i jego skrajem kontynuowaliœmy wêdrówkê.
Po oko³o 40 minutach kluczenia dostrzegliœmy na ma³ej polanie œcie¿kê
graniczn¹. Wychodz¹c na ni¹ dochodzimy w pobli¿e s³upka granicznego
nr 224 do ustawionego przez Ukraiñców kamienia wyznaczaj¹cego
Ÿród³a Sanu. Na obelisku p³yta z napisem, ze znajdujemy siê u Ÿróde³
Sanu i wspó³rzêdne geograficzne tego miejsca. Kilka metrów powy¿ej
tego miejsca dostrzegamy podmok³e zaroœla i stru¿ki p³yn¹cej wody.
Jesteœmy wiêc u Ÿróde³ .

Wspinaj¹c siê, po nied³ugim czasie osi¹gamy Piniaszkowy (960
m npm), a po kolejnej godzinie – najbardziej wysuniêty na po³udnie
punkt Polski – szczyt Opo³onek (1028 m npm). Tutaj odpoczywamy
 i posilamy siê czymœ, co ma przypominaæ obiad. Rozpoœciera siê st¹d
szeroki i ³adny widok na stronê ukraiñsk¹. Oddziela nas od niej jednak,
towarzysz¹ca przez ca³y czas tzw. „sistema”, czyli drewniany p³ot
z rozwiniêtym drutem kolczastym oraz szeroki pas zaoranej ziemi.
„Sistema” jest w fatalnym stanie. Druty s¹ czêsto pozrywane i to na
d³ugich odcinkach, a skrzynki, zawieraj¹ce wszelkie przy³¹cza
elektryczne s¹ ca³kowicie zdewastowane. Doskonale to widaæ
chocia¿by przy s³upku granicznym na Opo³onku. W lesie   mo¿na siê
natkn¹æ na zwoje zardzewia³ego drutu kolczastego, który ju¿ nigdy
nie zostanie wykorzystany. „Sistema” upad³a wraz z upadkiem
wschodniego mocarstwa.

Po odpoczynku, ³agodnym zejœciem opuszczamy Opo³onek,
by po nieca³ej godzinie dojœæ do Prze³êczy ¯ydowski Beskid
(863 m npm). S³abo widoczn¹ i wij¹c¹ siê œcie¿k¹, mijaj¹c co pewien

czas s³upki graniczne (odmalowane i z ³adnymi emaliowanymi
emblematami god³a pañstwowego), mozolnie lecz systematycznie
posuwaj¹c siê naprzód, wychodzimy z lasu na odkryt¹ przestrzeñ
i docieramy na szczyt Rozsypañca (1146 m npm). W jego otoczeniu
widoczne jest ciekawe naturalne obni¿enie – coœ na wzór mini kot³a.
W kierunku po³udniowo – wschodnim rozpoœciera siê przed nami
wspania³a panorama na Opo³onek, a w kierunku pó³nocno
– zachodnim na Kiñczyk Bukowski, stanowi¹cy g³ówny cel dzisiejszej
wycieczki. G³êboko w dole widaæ wij¹c¹ siê liniê kolejow¹ Lwów
– U¿horod w okolicach stacji Szczerbin. Przeje¿d¿aj¹ce ni¹ czêsto
sk³ady towarowe,  o niespotykanej u nas d³ugoœci wygl¹daj¹ niczym
pude³ka zapa³ek, które majestatycznie wij¹ siê licznymi zakrêtami torów
gin¹c co jakiœ czas i wyje¿d¿aj¹c z licznych tuneli. Taki widok
towarzyszy nam podczas dalszej wêdrówki praktycznie a¿ do Kiñczyka
Bukowskiego.

Zrazu ³agodnie podchodz¹c, opuszczamy granicê pañstwow¹,
by krótkim lecz ostrym podejœciem przez wysok¹ ponad metr trawê
zdobyæ le¿¹cy po stronie ukraiñskiej szczyt Stinskiej (1212 m npm).
Szczyt ten oddalony jest od granicy o oko³o 150 metrów i wed³ug
opowiadañ lubi byæ okupowany przez ukraiñskich pograniczników,
którzy ponoæ uciekaj¹ siê (lub uciekali) do ró¿nych metod aby tylko
z³apaæ Polaków, z przeci¹ganiem ich na drug¹ stronê granicy w³¹cznie.
Có¿, ka¿dy chce siê jakoœ wykazaæ, nie tylko u nas, a  zw³aszcza
¿o³nierz, który mo¿e dostaæ kilka dni urlopu za dostarczenie polskiego
turysty, z³apanego s³usznie lub nies³usznie w strefie nadgranicznej.
 I tak wiadomo komu „oficjalne czynniki” uwierz¹.

Ze Stinskiej wracamy stromym zejœciem   do naszego kraju, by
po oko³o pó³ godzinie  wejœæ na Kiñczyk Bukowski (1251 m npm). Na
jego szczycie le¿y zwalony s³up triangulacyjny, zag³êbienie
przypominaj¹ce resztki schronu wojskowego – niemy œwiadek walk
z I wojny œwiatowej, resztki zardzewia³ego drutu kolczastego, s³upek
graniczny (nr 173) z uszkodzonym emblematem god³a pañstwowego
Tutaj tak¿e  czeka na nas  wspania³y, trudny do opisania widok.
W kierunku pó³nocnym i wschodnim rozpoœciera siê  morze lasów
 z nielicznymi zabudowaniami; w kierunku pó³nocno – zachodnim
widok na najwy¿sze partie Bieszczadów z Tarnic¹ (1346 m npm),
Krzemieniem (1335 m npm), Haliczem (1333 m npm), Bukowym
Berdem (1311 m npm); w kierunku po³udniowym – widok na pola
uprawne i domostwa ukraiñskiej wsi Werchowyna  - Bystre.

Opuszczamy Kiñczyk Bukowski, schodz¹c w kierunku
pó³nocno – wschodnim. Zje¿d¿amy na butach po szerokim na oko³o
100 m p³acie zmro¿onego œniegu, pokrywaj¹cym podnó¿e pó³nocnego
stoku kulminacji. Przed nami granica lasu. Próbujemy odnaleŸæ
zaznaczon¹ na mapie turystycznej œcie¿kê prowadz¹c¹ do Bukowca.
Niestety, albo ona nie istnieje, albo my nie umiemy szukaæ. Zag³êbiamy
siê w las i odbijamy w kierunku Potaszni. Idziemy z sercem na ramieniu
bacznie obserwuj¹c otoczenie wokó³ nas, unikaj¹c jednoczeœnie gêstwin
i wykrotów. Rejon ten bowiem jest znany z wystêpuj¹cych tu
mateczników niedŸwiedzich. Szczêœliwie, bez ¿adnych niespodzianek,
dochodzimy o zmroku do potoku Halicz. Pocz¹tkowo idziemy
równolegle do jego biegu a nastêpnie lekko odbijamy na wschód. Nagle,
wœród ciemnoœci oko³o 100 m przed nami przebiega gromada saren
spragnionych  wodopoju. Trochê nas przestraszy³a ta sytuacja; gdyby
stado przebiega³o trochê póŸniej to niestety pewnie by nas stratowa³o.

Po intensywnym i d³ugim marszu w zupe³nych ciemnoœciach
osi¹gamy wreszcie skrzy¿owanie dróg do Beniowej i œcie¿ki
dydaktycznej „Górnego Sanu”. St¹d ju¿ wczeœniej opisan¹ drog¹
udajemy siê do schronu Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w Beniowej.

Ci¹g  dalszy „Wêdrówki po Bieszczadach”, uka¿e siê
w nastêpnym numerze „BGP”.

Opracowa³: Arkadiusz Piotrowski
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25 lipca Brzozów goœci³ delegacjê
¯ydów, g³ównie m³odzie¿y, która odda³a
ho³d ¯ydom Brzozowskim,
pomordowanym przez hitlerowców 10
sierpnia 1942 roku. Organizatorem
obchodów rocznicowych by³ Natan
Weiss – Przewodnicz¹cy Organizacji
¯ydów Brzozowskich w Izraelu.
W uroczystoœci wziêli udzia³
przedstawiciele lokalnych w³adz
samorz¹dowych: Starosta Brzozowski
– Józef Rzepka, Burmistrz Gminy
Brzozów – Janusz Dragu³a, Sekretarz
Gminy – Ewa Tabisz, a tak¿e ks.
Infu³at Julian Pud³o i delegacja
Muzeum Regionalnego w Brzozowie.

Obchody zainaugurowa³
¿a³obny pochód „Drog¹
Mêczenników”, prowadz¹c¹ do
miejsca mordu ok.1400 ¯ydów.
W milczeniu, przy dŸwiêkach muzyki
i z flagami ¿ydowskimi, niesionymi
przez m³odzie¿, wszyscy jeszcze raz
odbyli ostatni¹ drogê straceñców.
Oficjalna czêœæ obchodów,
upamiêtniaj¹cych 60 rocznicê tych
wydarzeñ, odby³a siê w brzozowskim
lesie, gdzie spoczywaj¹ prochy
pomordowanych. W 50 rocznicê
tagedii Natan Weiss, który ocala³
tego pogromu, zaprojektowa³
i ufundowa³ mauzoleum, poœwiêcone
jego ofiarom. Na pomniku widnieje
napis: „Koœci te, to ca³y dom Israela”.
Wi¹zanki kwiatów, sk³adane przez
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych
i delegacjê Muzeum Regionalnego
w Brzozowie oraz uroczyste zapalenie
zniczy, by³o ho³dem oddanym
pomordowanym ¯ydom i aktem
sprzeciwu wobec wszystkich zbrodni
hitlerowskich, dokonanych w czasie
II wojny œwiatowej. Wyrazy
solidarnoœci i ubolewania nad
tragicznymi losami narodu
¿ydowskiego pad³y ze strony zarówno
Starosty Brzozowskiego, jak
i Burmistrza Gminy Brzozów.
Starosta Brzozowski powiedzia³
m.in.

„Przepe³nieni bólem i smutn¹
refleksj¹  nad porz¹dkiem tego œwiata,
musimy jeszcze raz g³oœno powiedzieæ,
¿e ¿aden cz³owiek, a tym bardziej naród,

nie mo¿e decydowaæ o prawie do ¿ycia
innych. Historia tamtych lat uczy, jak
wa¿ne jest poszanowanie godnoœci
ka¿dego cz³owieka, który wtedy tylko
zas³uguje na to miano, kiedy szanuje
odrêbnoœæ i specyfikê innej kultury,

poznaje j¹ i czerpie z niej to, co najlepsze.
Nadziej¹ ka¿dego narodu jest m³ode
pokolenie, które ma obowi¹zek

W ho³dzie ¯ydom Brzozowskim
poznawaæ swoj¹ przesz³oœæ, wyci¹gn¹æ
z niej wnioski, aby nie daæ siê porwaæ
iluzorycznym ideom, propaguj¹cym z³o
i nienawiœæ. W 60 rocznicê wydarzeñ
z 10 sierpnia 1942 roku oddajemy ho³d
wszystkim pomordowanym ¯ydom

Brzozowskim, ale pamiêtamy te¿
o wielu innych, bezimiennych,
pochowanych w nieznanych
miejscach na œwiecie. Niech ta
zbiorowa mogi³a bêdzie przestrog¹
dla m³odych pokoleñ, zawiera bowiem
wstrz¹saj¹ce przes³anie: „Ludzie
ludziom zgotowali ten los”.

M³odzi ¯ydzi w skupieniu
wys³uchali wspomnieñ Natana
Weissa, cz³owieka, który prze¿y³
grozê tamtych dni i cudem ocala³.
Przywo³a³ obrazy z przesz³oœci,
wydarzenia z 10 sierpnia 1942 roku,
przypomnia³ o przyjaŸni i braterstwie,
w czasach, w których Brzozów by³
miastem polsko – ¿ydowskim.
Modlitwê w intencji ofiar zbrodni
poprowadzi³ ks. Infu³at Julian Pud³o,
który zwróci³ siê z gor¹cym apelem
do obydwu narodów:

„(...) ¿yjcie i budujcie cywilizacjê
¿ycia i mi³oœci, braterstwa i pokoju
miêdzy narodami. ¯yczê Wam pokoju
w Waszym Narodzie, bo jak nam
wiadomo, trudno Wam spokojnie ¿yæ.
Niech Mi³osierny Bóg i nasz Ojciec
udziela Wam i Nam darów pokoju
– ¿yczliwoœci, uprzejmoœci
i braterstwa.

Stosowne mod³y, przewidziane
na tak¹ okolicznoœæ odprawili tak¿e
¯ydzi, oddaj¹c ho³d pamiêci swoim
przodkom modlitewnym œpiewem
i pe³nym zadumy monta¿em s³owno
– muzycznym, przygotowanym przez
m³odzie¿ ¿ydowsk¹ w ich narodowym
jêzyku.

Na zakoñczenie obchodów nie
zabrak³o wzajemnych, serdecznych
podziêkowañ, i wyrazów
wdziêcznoœci, które skierowa³ do
Polaków inicjator spotkania – Natan
Weiss.

Opracowa³a: Aneta D¹browska

Starosta Brzozowski wita Natana Weissa

M³odzie¿  ¿ydowska  przedstawia okolicznoœciowy  program artystyczny

Pochód na miejsce stracenia ¯ydów Brzozowskich

fot. A. D¹browska

fot. A. D¹browska

fot. A. D¹browska
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21 lipca br. na placu przy budynku
by³ej szko³y w Nozdrzcu odby³ siê Festyn
Ekologiczny – „Eko Akcja” 2002.
Organizatorami imprezy, byli: Zwi¹zek
Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego, Starostwo Powiatowe
w Brzozowie, Powiatowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
w Brzozowie, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie. Finansowego wsparcia przy

zorganizowaniu festynu udzielili:
Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ
– Inspektorat w Brzozowie, Firma
Handlowo-Us³ugowa EKO-TOP
z  Rzeszowa.

Imprezê, swoj¹ obecnoœci¹
uœwietnili zaproszeni goœcie, wœród których
wymieniæ nale¿y: przedstawicieli
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Dyrektora Inspektoratu PZU
w Brzozowie – Stanis³awa Dêbca,
przedstawicieli Firmy Us³ugowo-
Handlowej EKO-TOP z Rzeszowa,
Kawalera Orderu-Uœmiechu – Stanis³awa
Udziela, Wójtów Gmin: Dynów, Dubiecko,
Nozdrzec, Burmistrza Miasta Dynów oraz
radnych z tych gmin i miasta Dynów.

F e s t y n  b y ³  n a g r o d ¹
i podziêkowaniem dla spo³ecznoœci,
g³ównie dla dzieci i m³odzie¿y,
uczestnicz¹cej w „EKO AKCJI 2002”.
Celem w/w akcji organizowanej przez
Zwi¹zek Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego i realizowanej w ramach
programu „Ochrony œrodowiska
naturalnego w zakresie segregacji, odzysku
i recyklingu odpadów komunalnych na
terenach Zwi¹zku”, by³o sprz¹tanie przez
dzieci swoich miejscowoœci oraz
upowszechnianie edukacji ekologicznej
w szko³ach. Treœci tego programu skupia³y
siê wokó³ prowadzenia lekcji dyskusyjnych,
pogadanek, organizowania wycieczek
dydaktyczno-przyrodniczych.

„KWIATY, RYBY I DZIECI LUBI¥ ¯YÆ
W CZYSTYM ŒWIECIE”

Z EKO-AKCJ¥ zwi¹zany by³ równie¿
konkurs „Monitoring œrodowiska mojej
miejscowoœci”. Jego celem by³a zmiana
przyzwyczajeñ i stylu ¿ycia na bardziej
przyjazny dla œrodowiska oraz wytworzenie
nawyku dbania o nie. Program spotka³ siê
z wielkim odzewem uczniów, którzy
chêtnie w nim uczestniczyli, oczyszczaj¹c
tym samym swoje otoczenie z ró¿nego
rodzaju odpadków.

W czasie niedzielnego Festynu
Ekologicznego dokonano podsumowania
dzia³añ prowadzonych przez szko³y
w ramach EKO-AKCJI. Za udzia³ w niej
wyró¿nione zosta³y nastêpuj¹ce szko³y:
I miejsce – uczniowie gminy Nozdrzec,
równorzêdne I miejsce – uczniowie
Zespo³u Szkó³ w Dynowie,
II miejsce – uczniowie gminy Dynów,
III miejsce – uczniowie gminy Dubiecko.
Uczniowie z wy¿ej wymienionych szkó³
nagrodzeni zostali pami¹tkowymi
dyplomami i pucharami. W konkursie
„Monitoring œrodowiska mojej
miejscowoœci” najlepiej wypadli:
I miejsce: Gimnazjum w Nienadowej,
II miejsce – Szko³a Podstawowa
w Dynowie,
III miejsce – Gimnazjum w Dynowie.
Uczestnicy tego konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.
Fundatorami wszystkich nagród byli
ZGTPD i WFOSiGW w Rzeszowie.
Ponadto Wójt Gminy Nozdrzec – Wies³aw

Marchel ufundowa³ dla nastêpuj¹cych
placówek oœwiatowych bior¹cych udzia³
w EKO AKCJ nagrody pieniê¿ne:  SP nr 1
i 2 w Weso³ej, SP w H³udnie, SP
w Warze, SP w Siedliskach, SP
w Nozdrzcu, SP nr 2 i 4 w Izdebkach,
Gimnazjum nr 2 w Weso³ej, Gimnazjum
w Izdebkach. Jak zapewniaj¹ organizatorzy
akcji, podobne dzia³ania bêd¹ mia³y miejsca
w nastêpnym roku. Nagrodami pieniê¿nymi
obdarowane zosta³y równie¿ szko³y z terenu
gmin: Dynów, Dubiecko oraz miasta

Dynów.
W imprezie, propaguj¹cej aktywne

dzia³anie na rzecz œrodowiska,
zaprezentowali siê z programem
„Eko Biesiedka dla ma³olatka” aktorzy scen
opolskich. Poprzez zabawê, konkursy
z nagrodami i weso³e piosenki, artyœci
przekazywali dzieciom wiedzê z zakresu

ekologii i zdrowego stylu ¿ycia. „Przyszli
ekolodzy” mogli wzi¹æ udzia³ w pokazie
mody, wêdkowaniu, happeningu
plastycznym i dyskotece. Czêsto do
wspólnej zabawy zapraszani byli równie¿
rodzice.

21 lipiec jest Œwiêtem Policji,
dlatego te¿ w tym dniu Kawaler „Orderu
Uœmiechu” – Stanis³aw Udziel wrêczy³
stró¿om prawa z terenu gminy Nozdrzec
odznaki przyjaciela dziecka. By³o to
uhonorowanie ich trudnej pracy.

PóŸniej na nozdrzeckiej scenie
wyst¹pi³a Alicja Majewska z recitalem
„Byæ kobiet¹”. Artystce towarzyszy³
kompozytor W³odzimierz Korcz.
Piosenkarka wykona³a wiele swych
piêknych i uroczych utworów. Licznie
zgromadzona publicznoœæ nagrodzi³a j¹
gromkimi brawami i owacjami na stoj¹co.

Imprezê zakoñczy³ koncert kapeli
ludowej „Ostrzewianie” z Nozdrzca oraz
zabawa taneczna, która wed³ug
organizatorów, mia³a trwaæ do bia³ego rana.

Opracowa³a: Monika Jedynak
Anna Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

Pokaz mody w wykonaniu dzieci

Wystêp A.  Majewskiej i W. Korcza

Uczestnicy „Eko Akcji 2002”

Nagrodzeni policjanci z gminy Nozdrzec

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka
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Szanowni Pañstwo!

W obecnej rzeczywistoœci coraz czêœciej spotykamy siê
z niepokoj¹cymi zjawiskami w ¿yciu spo³ecznym, do których
w pierwszym rzêdzie nale¿y zaliczyæ:
 - wzrost zubo¿enia ludnoœci i skrajnego ubóstwa
 - wzrost bezrobocia
 - poczucie przygnêbienia i bezradnoœci
 - klêski ¿ywio³owe i ekologiczne.

¯yje siê coraz trudniej i coraz gorzej. Najwy¿szy czas zacz¹æ
mówiæ o tym g³oœno, w sposób zdecydowany i dostrzec fakt, ¿e
obok nas s¹ ludzie, którzy wyczekuj¹ na czyj¹œ pomocn¹ d³oñ.
Otwórzmy siê na innych, nie zamykajmy oczu na tê sytuacjê.

Zdajmy sobie sprawê, ¿e w naszym powiecie wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa ¿yje na granicy, b¹dŸ poni¿ej minimum socjalnego.
Stopa bezrobocia w powiecie brzozowskim siêga ponad 20%.
Padaj¹ drobne i œrednie zak³ady produkcyjne. Wiemy jednak, ¿e
w Brzozowie i okolicach ¿yj¹ ludzie – niekoniecznie bogaci, ale
o dobrych sercach. Ich wyczulenie na krzywdê ludzk¹ i los innych
zas³uguje na uznanie. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej
naszego powiatu, na jego terenie dzia³aj¹ zak³ady wypracowuj¹ce
zyski. Mamy nadziejê, ¿e chocia¿ w minimalnej czêœci podziel¹
siê z najbardziej potrzebuj¹cymi. Zdajemy sobie równie¿ sprawê
z tego, ¿e w naszym kraju m³odzi ludzie coraz czêœciej pozbawieni
s¹ perspektywy pracy, a ludzie starsi borykaj¹ siê ze swoimi
k³opotami i niejednokrotnie z niepe³nosprawnoœci¹.

Mamy teraz okres wakacji, ale od wrzeœnia rozpoczyna siê
kolejny rok szkolny. Z tego te¿ wzglêdu pragniemy siê zwróciæ do
Pañstwa o pomoc dla dzieci i m³odzie¿y. Na nich bowiem opieraæ
siê bêdzie przysz³oœæ naszej ojczyzny. Do naszego biura PCK
w Brzozowie coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê osoby bêd¹ce
w potrzebie. W miarê naszych mo¿liwoœci staramy siê im zawsze
pomóc, ale nie jesteœmy w stanie samodzielnie sprostaæ tak
wielkiemu zapotrzebowaniu.

Pomó¿my wspólnie! Jest to mo¿liwe poprzez zbiórkê darów
rzeczowych, typu: przybory szkolne, zeszyty, odzie¿, œrodki
czystoœci, zabawki dla dzieci lub poprzez pomoc finansow¹.

Datki pieniê¿ne mo¿na przekazywaæ na numer naszego
konta:

PCK Zarz¹d Rejonowy w Brzozowie
Bank Polska Kasa Opieki S.A.

10701223 – 325217 – 2221 – 0100
z dopiskiem „Wyprawka dla ucznia”

W przypadku darów rzeczowych, typu: ksi¹¿ki, zeszyty,
przybory szkolne, koce, œrodki czystoœci, zabawki, prosimy
o bezpoœredni kontakt z biurem naszej organizacji. Jeœli posiadacie
Pañstwo zbêdny, lecz  sprawny (w dobrym stanie) sprzêt
gospodarstwa domowego (pralka, lodówka telewizor, radio) lub
meble, znajdziemy wdziêcznego odbiorcê.

Biuro Zarz¹du Rejonowego
PCK w Brzozowie
ul. Bielawskiego 16

II piêtro (Przychodnia)
Zapraszamy do pracy w naszej czerwonokrzyskiej

organizacji wolontariuszy, którym nie jest obojêtny los drugiego
cz³owieka.

Dodatkowe i szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod
numerem tel. 0(...13) 43-096-91. Z góry dziêkujemy za ka¿d¹ formê
pomocy i serdecznie zapraszamy do wspó³pracy z Zarz¹dem
Rejonowym  Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Brzozowie.

Równoczeœnie zapewniamy Pañstwa, ¿e nasza wspólna
pomoc bêdzie skierowana do osób najbardziej jej potrzebuj¹cych.
Dokonamy tego w porozumieniu z w³aœciwymi terytorialnie
Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej i po przeprowadzeniu wywiadów
œrodowiskowych.

O wynikach akcji poinformujemy Pañstwa za
poœrednictwem mediów.

Pamiêtajmy!
„Uczestniczyæ w cierpieniu
innych to wiêksza przys³uga

                i wartoœæ, ni¿ uczestniczyæ w ich radoœciach”.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
    Zarz¹d Rejonowy
    PCK w Brzozowie

POMÓ¯MY OSOBOM UBOGIM I BÊD¥CYM
W POTRZEBIE!

ZAANGA¯UJMY SIÊ W DZIA£ALNOŒÆ
ZARZ¥DU REJONOWEGO

 PCK W BRZOZOWIE!

   Zarz¹d Rejonowy PCK w Brzozowie zawiadamia Honorowych Dawców Krwi oraz cz³onków ich rodzin
i sympatyków idei honorowego krwiodawstwa, ¿e w dniu 7 wrzeœnia 2002 roku odbêdzie siê:

I Podkarpacka  Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi  do Kalwarii Pac³awskiej
Zg³oszenie uczestnictwa w pielgrzymce nale¿y przesy³aæ do  31.08.2002  na  adres:

   PCK Zarz¹d Rejonowy w Przemyœlu
ul. Rzeczna 20

37-700 Przemyœl
 tel. ( 0-16 ) 670-04-02     fax. ( 0-16 ) 670-60-68

OG£OSZENIE
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16 maja 2002r. odby³a siê
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza
Brzozowskiego Oddzia³u Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego.

W  konferencji uczestniczy³o 41
delegatów z 42 wybranych na zebraniach
sprawozdawczo-wyborczych w 17
Ogniskach i 2 Sekcjach ZNP.  Ponadto
w  spotkaniu wziêli udzia³   zaproszeni
goœcie, a wœród nich m.in.: Stanis³aw
Rusznica – Prezes Podkarpackiego
Zarz¹du Okrêgu ZNP w Rzeszowie, Jan
Boczar – Naczelnik Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej, Rozwoju Regionalnego
i Promocji Powiatu, Ewa Tabisz
– Sekretarz Gminy w Brzozowie.

W programie konferencji
przedstawiono miêdzy innymi obszerne
sprawozdanie z dzia³alnoœci Zwi¹zku za
okres minionej  kadencji, wyg³oszone
przez ustêpuj¹c¹ Prezes Mariê Czenczek,
sprawozdanie Oddzia³owej Komisji
Rewizyjnej, wyg³oszone przez
Przewodnicz¹cego tej Komisji
– Ignacego Prajsnara.   Najwa¿niejszym
punktem  konferencji  by³y wybory
nowych w³adz zwi¹zkowych. W tajnym
g³osowaniu jednog³oœnie wybrano
Prezesa Oddzia³u ZNP  na now¹

kadencjê, a zosta³a nim ponownie Maria
Czenczek. Wybrano równie¿
18-osobowy Zarz¹d  oraz
5-osobow¹ Komisjê
Rewizyjn¹.

Obok s³ów uznania
i  podziêkowañ za pracê
i zaanga¿owanie w dzia³ania
na rzecz oœwiaty  pod dresem
ustêpuj¹cego Zarz¹du
przewija³y s iê  gratulacje
i ¿yczenia dalszej owocnej
pracy dla nowych w³adz
zwi¹zkowych.

5 czerwca odby³o siê
pierwsze posiedzenie nowego
Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej,
w celu ich ukonstytuowania.     Z-cami
Prezesa zosta³y: Dorota Borula ze
Szko³y Podstawowej w Brzozowie oraz
Barbara £uczycka z Przedszkola
Samorz¹dowego w Brzozowie,
Sekretarzem Zarz¹du  wybrana zosta³a
Ryszarda G³uszyk z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie,
a Skarbnikiem Gra¿yna Pilch ze
Specjalnego Oœrodka Szkolno
-Wychowawczego. W sk³ad Prezydium
Zarz¹du wesz³y równie¿: Przewodnicz¹ca

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA
ODDZIA£U ZWI¥ZKU NAUCZYCIELSTWA

POLSKIEGO
Sekcji Emerytów i Rencistów – Maria
Adamowska oraz Przewodnicz¹ca Sekcji

Administracji i Obs³ugi – Maria Nogaj
z Zespó³u Szkó³ Ekonomicznych.
Przewodnicz¹cym Oddzia³owej Komisji
Rewizyjnej zosta³ ponownie Ignacy
Prajsnar - by³y Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Starej Wsi. Na
pierwszym posiedzeniu podjêto tak¿e
wa¿ne decyzje finansowe, dotycz¹ce
rodzajów i wysokoœci œwiadczeñ
zwi¹zkowych oraz przekazano kilka
wa¿nych informacji i komunikatów.

Prezes Oddzia³u ZNP
Maria Czenczek

Uczestnicy konferencji

W dniach 8- 21 lipca br.  Szko³a
Podstawowa  w H³udnie ju¿ po raz
kolejny goœci³a  kolonistów – 63 dzieci
z powiatów: ni¿añskiego,
tarnobrzeskiego oraz kieleckiego.
Organizatorem i kierownikiem kolonii
by³ Dyrektor SP w H³udnie - Romuald
Duda. Pieni¹dze, na zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin
wielodzietnych, ubogich
i patologicznych, pochodzi³y z  funduszy
Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie.

Organizatorzy i wychowawcy
przygotowali dla swoich podopiecznych
wiele atrakcji – ka¿dy dzieñ  pe³en by³
ciekawych zajêæ i nowych wra¿eñ.
Sta³ym punktem kolonii by³y ogniska
i dyskoteki, na których dzieci mog³y  braæ
udzia³ w konkursie tañca. Koloniœci,

w czasie pieszych wycieczek, poznawali
s¹siednie miejscowoœci (Izdebki,
Magierów, Nozdrzec, £ubno).
Wyje¿d¿ali równie¿ do: Skansenu
w Sanoku, Bóbrki, Krosna, Odrzykonia
i na Prz¹dki oraz  wêdrowali po
Bieszczadach. S³oneczna i upalna
pogoda sprzyja³a organizowaniu gier
 i zabaw ruchowych. Dzieci bra³y udzia³
w happeningu plastycznym, turniejach
indywidualnych i zespo³owych: grze
w tenisa sto³owego, grach
komputerowych,   planszowych oraz
rozgrywkach lekkoatletycznych.
Sprawnoœci sportowe rozwijane by³y
w czasie wycieczek na basen w Bliznem.
Ponadto „goœcie  H³udna” spotykali siê
z ciekawymi mieszkañcami powiatu
brzozowskiego, m.in.: etnografem

z Weso³ej – Adamem Batorem,  poet¹
ludowym z Wary- Józefem Cupakiem
oraz  cz³onkami kapeli ludowej
„Warzanie”. Koloniê zakoñczy³a
dyskoteka po¿egnalna, podczas której
odby³y siê wybory
najsympatyczniejszego ch³opaka
i dziewczyny.

Rozeœmiane i szczêœliwe
twarze dzieci, s³owa podziêkowañ
i smutku, z koñcz¹cego siê
wypoczynku, przemawiaj¹ za tym, ¿e
warto organizowaæ nastêpne turnusy
w tej i w innych miejscowoœciach
naszego regionu.

Opracowa³a: Monika Jedynak

WAKACJE W H£UDNIE
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W sobotê, 15 czerwca br.
w Samorz¹dowym Przedszkola Nr 2 im.
M. Konopnickiej w Brzozowie odby³ siê
festyn, którego has³o przewodnie
brzmia³o: „Mama, tata i ja”. Impreza
mia³a na celu integracjê przedszkola

z rodzin¹ dziecka oraz œrodowiskiem,
dlatego na festyn zaproszeni zostali
równie¿ rodzice z dzieæmi, które nie
uczêszczaj¹ do przedszkola.
W przygotowanie festynu zaanga¿owali
siê wszyscy pracownicy przedszkola.
Plac zabaw udekorowano balonikami

FESTYN RODZINNY W PRZEDSZKOLU
i wst¹¿eczkami, wyposa¿ono w sto³y,
³awki i parasole, przygotowano pod³ogê
na zabawy. Goœcie raczyli siê kaw¹,
herbatk¹ i ciasteczkami. Rodziców
w tym dniu czêstowano obiadem
- bigos podawany w ogrodzie
przedszkolnym smakowa³ podwójnie.
Szczególne atrakcje zaplanowano dla
dzieci.

Po przedstawieniu programów
artystycznych dla swoich rodziców
z okazji Dnia Matki i Ojca,
przedszkolaki bra³y udzia³
w konkursach, tañczy³y na estradzie,
jeŸdzi³y na kucykach, kupowa³y losy.
W mini – sklepie mo¿na by³o  nabyæ
s³odycze, lody, napoje. Festyn rodzinny
uœwietni³a kapela ludowa
z Przysietnicy.

Zorganizowanie takiej imprezy
nie by³oby mo¿liwe bez udzia³u ludzi
dobrej woli – sponsorów, którzy wsparli
to przedsiêwziêcie (A. Biesiada,
J. Bieñczak – „Eleo-Budmax”,
A. Wojtowicz – „Gran-Pik”, B. Sawka
 – Apteka Prywatna, J. i B. Pietryka
– Hurt-Detal „Pietryka”, J. Dudycz

– Firma Handlowa „Z.B.J.”,
K. Czapor – Materia³y Budowlane
„Budmatex”, J. Szlama i M. Janiec
– Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-
Us³ugowe „B.J.S.”,F. Lasek – Zak³ad
Handlowo – Us³ugowo - Wytwórczy, S.
Skiba – Sk³adnica Artyku³ów Rolno-
Przemys³owych, H. Mrozek – PHU
TOMEX, A. Szmigiel  – Hurtownia
Spo¿ywcza, D. Filip – sklep „Danusia”).

Festyn trwa³ do godz. 1500.
Zarówno dzieci jak i rodzice byli bardzo
zadowoleni.

Opracowa³a: Bo¿ena D¹browiecka

Bohaterowie imprezy

Plac  zabaw przy przedszkolu

UŒMIECHNIJ SIÊ
MAMO !

Najm³odsi wykonawcy podczas wystêpu

„Artyœci” otrzymali nagrody  w  postaci  plecaków

fot. A. D¹browska

fot. A. D¹browska

26 maja br. w Haczowie odby³ siê I Powiatowy Przegl¹d
Piosenki Dzieciêcej, zorganizowany przez Starostwo

Powiatowe w Brzozowie oraz Gminny Oœrodek Kultury
i Wypoczynku w Haczowie. W przegl¹dzie udzia³ wziêli
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów z Domaradza,
Jasienicy Rosielnej, Brzozowa, Dydni i Haczowa, prezentuj¹cy

licznie zgromadzonej publicznoœci piosenki, w g³ównej mierze
zwi¹zane z Dniem Matki i Dniem Dziecka. Mali artyœci bez
cienia tremy wyœpiewywali tak¿e popularne przeboje muzyki
rozrywkowej (m. in. piosenki zespo³u „Ich Troje” i dzieciêcej
grupy „Arka Noego”). Ca³¹ imprezê zdominowa³y jednak
utwory, poœwiêcone Mamom, które tego dnia mia³y swoje
œwiêto. Utalentowani, m³odzi wykonawcy swoim
zaanga¿owaniem podczas wystêpów na scenie, a tak¿e
wysokim poziomem prezentowanych przez siebie piosenek,
sprawili ogromn¹ radoœæ, zarówno Mamom, jak i samym
organizatorom. W nagrodê otrzymali upominki w postaci
plecaków szkolnych, a tak¿e odebrali mnóstwo braw i gratulacji
od publicznoœci.

Opracowa³a: Aneta D¹browska
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MOJE  HOBBY

 PTASI ŒWIAT
Pan Wies³aw D¹browski jest

znanym   i cenionym hodowc¹ ptaków
egzotycznych. Jego ulubieñcy zdobywali
i zdobywaj¹ nadal wiele nagród podczas
ró¿nych wystaw, zarówno krajowych,
jak i miêdzynarodowych.

Katarzyna Milczanowska: Od kiedy
hoduje Pan ptaki egzotyczne?

Wies³aw D¹browski: Od bardzo dawna.

Najpierw by³a to hodowla amatorska.
Mia³em kilka kanarków i hodowa³em je
dla  ich piêknego œpiewu, póŸniej
zainteresowa³em siê innymi ozdobnymi
ptakami. W 1980 roku powsta³
w Kroœnie Zwi¹zek Hodowców
Kanarków, w którym by³em zrzeszony.
Pocz¹tkowo specjalizowa³em siê

w kanarkach kolorowych, dopiero
póŸniej hodowa³em kanarki szlachetne.
KM: Proszê powiedzieæ, co decyduje

o ubarwieniu ptaków egzotycznych?
WD: Chc¹c to zagadnienie wyjaœniæ,
musimy siêgn¹æ do dalekiej przesz³oœci.
Pierwsze kanarki na przyk³ad zosta³y
sprowadzone do Europy przez
podró¿ników w œredniowieczu. Wygl¹d
tych ptaków niewiele mia³ wspólnego
z ich wspó³czesnym wygl¹dem.

Ptaki, ¿yj¹ce na wolnoœci, s¹ doœæ
monotonnie ubarwione. Harmonizuj¹ siê
z otoczeniem i staj¹ siê

tym samym  niewidoczne dla
drapie¿ników. Zdarza siê jednak, ¿e
wœród du¿ej grupy osobników
jednego gatunku trafi¹ siê osobniki
o odmiennym ubarwieniu. O kolorze
upierzenia decyduje kilka
nak³adaj¹cych siê na siebie
pigmentów. Utrata któregoœ z nich
decyduje o zmianie koloru.
W przyrodzie zjawisko to, zwane
mutacj¹, nie jest tolerowane
– odmienny osobnik jest
przeœladowany.

Inaczej dzieje siê w hodowlach,
gdzie rzadko spotykane ptaki

o unikalnych barwach staj¹ siê cennymi
okazami Niezale¿nie od natury, hodowcy
u¿ywaj¹ ró¿nych sposobów, aby uzyskaæ
oryginalne barwy i kszta³ty cia³a.
Kanarki mo¿na ³¹czyæ w pary
z krajowymi ptakami: szczyg³em,
czy¿ykiem, gilem.

W powiecie brzozowskim
hodowcy maj¹ w swoich
kolekcjach du¿o egzotycznych
okazów, odbiegaj¹cych od
osobników wystêpuj¹cych
w naturze. Nie do rzadkoœci
nale¿¹ kanarki ¿ó³te, bia³e,
pomarañczowe, mozaikowe,
kasztany, podczas gdy ich formy
podstawowe s¹ zielonkawe
z wygl¹du przypominaj¹
naszego wróbla krajowego.
KM: Czy u innych gatunków
ptaków tak¿e, wystêpuje
ró¿norodnoœæ upierzenia?
WD: Bardzo du¿ym zró¿nicowaniem
kolorów charakteryzuj¹ siê papugi
faliste, nimfy, œwiergotki, wik³acze,
s³owiki chiñskie, wdówki, ksiê¿niczki
Walli, oraz zeberki u których uzyskano
formy hodowlane czysto bia³e, kawowe,
popielate z kawowym i czarnymi
policzkami. Ptaki te pochodz¹ z Australii
.W warunkach naturalnych samczyk ma

br¹zowe policzki i boki cia³a a samiczka
jest ca³a popielata.
MK: Jaki gatunek  proponuje Pan
pocz¹tkuj¹cemu hodowcy?
WD:  Hobbiœcie  stawiaj¹cemu pierwsze
kroki polecam Rozellê bia³olic¹ – papugê
o d³ugoœci 32 centymetry. Jej g³owa, boki
i górna czêœæ cia³a jest czerwona,
policzki bia³e, brzuch ¿ó³ty, grzbiet
i ogon stanowi uk³ad kolorów:
niebieskiego, czarnego i zielonego.

W hodowli ten piêknie ubarwiony
i ma³o wymagaj¹cy ptak mo¿e byæ
trzymany pojedynczo. Samce tego
gatunku ³atwo siê oswajaj¹, ucz¹ siê
powtarzania wielu s³ów.Potrafi¹ nawet
na gwizd cz³owieka odpowiedzieæ

g³osem podobnym do fletu. Chêtnie bior¹
pokarm z rêki. S¹ wdziêczne i potrafi¹
odwdziêczyæ siê za opiekê wspania³ym
upierzeniem.
MK: Bardzo dziêkujê za rozmowê  i ¿yczê
sukcesów w dalszej hodowli.

Opracowa³a: Katarzyna Milczanowska

Puchary i medale zdobyte na wystawach i konkursach

Ma³a papuga £¹kówka

Aleksandretta  z hodowli pana Wies³awa

W³aœciciel ze swoimi podopiecznymi

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska
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Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Zwi¹zek
Gmin Brzozowskich oraz w³adze powiatowe SZS
byli organizatorami spotkania, które odby³o siê
21 czerwca br. w sali obrad Urzêdu Miejskiego
w Brzozowie. Celem imprezy, na któr¹ przybyli
sportowcy, wychowawcy i trenerzy by³o
podsumowanie rocznej dzia³alnoœci SZS.

Prezes Powiatowego SZS Bogus³aw Drwiêga

przedstawi³ wyniki wspó³zawodnictwa szkó³ z terenu
powiatu brzozowskiego, które bra³y udzia³
w igrzyskach, gimnazjadzie i licealiadzie.
W Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej startowa³o
26 szkó³ podstawowych. S³owa gratulacji kierowane
by³y pod adresem Szko³y Podstawowej nr 2
w Pszysietnicy, której uczniowie zdobyli mistrzostwo
województwa podkarpackiego w tenisie sto³owym
oraz 8 miejsce na Mistrzostwach Polski SZE
w Brzegu. Podkreœlono równie¿ osi¹gniêcia Ewy
Señko ze Szko³y Podstawowej nr 1
w Humniskach, która na Mistrzostwach Polski
w lekkoatletyce wywalczy³a III miejsce.

W  czwórboju lekkoatletycznym Kamil

P³onka ze Szko³y Podstawowej w Brzozowie uplasowa³ siê na zawodach wojewódzkich
na III miejscu.  Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej w Haczowie zajê³a II miejsce w trójboju.
Dariusz Sycz i Micha³ Sycz
z Siedlisk wyró¿nili siê w skali
województwa w grze
w szachy, zajmuj¹c I miejsce
(kl. III-IV) i II (kl. V-VI)
miejsca.

W rywalizacji
w kategorii szkó³
podstawowych zwyciê¿y³a
SP w Brzozowie, zdobywaj¹c
245 pkt. Nastêpne miejsca
zajê³y: SP Haczów (183 pkt.),
SP nr 1 Humniska (171 pkt.),
SP Orzechówka (142 pkt.), SP
nr 2 Izdebki (123,5 pkt). Punktacja gmin przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce – Brzozów (799 pkt.), II – Jasienica Rosielna  (299 pkt.), III – Haczów (214
pkt.), IV – Nozdrzec (205,5 pkt.), V – Dydnia (120,5 pkt.), VI – Domaradz (81 pkt.).

W gimnazjadzie udzia³ wziê³o 15 szkó³ gimnazjalnych z powiatu
brzozowskiego. Wœród nich najlepiej wypad³o Gimnazjum w Brzozowie z 244 pkt.
Kolejne lokaty przypad³y nastêpuj¹cym szko³om: w Haczowie (153,5 pkt.), w Niebocku
(150 pkt.), w Przysietnicy (83 pkt.) i Bliznem (80 pkt.). We wspó³zawodnictwie gmin
I miejsce zaj¹³ Brzozów z 511 pkt., nastêpne zaœ Dydnia -  217,5 pkt., Jasienica Rosielna
- 183 pkt., Haczów -  153,5 pkt., Nozdrzec -  89,5 pkt oraz Domaradz – 42 pkt. Najwieksze
sukcesy w kategorii gimnazjów s¹ udzia³em szachistów: Marty Opaliñskiej
 – gimnazjalistki z Brzozowa, zdobywczyni br¹zowego medalu na Mistrzostwach Polski
w szachach oraz reprezentantom tej dyscypliny z Brzozowa i Starej Wsi. Na wyró¿nienie
zas³u¿y³y równie¿ tenisistki sto³owe z Jab³onicy Polskiej oraz tenisiœci ze Starej Wsi.

Zwyciêzcami licealiady na szczeblu powiatowym zostali reprezentanci Liceum
Ogólnokszta³c¹cego z Brzozowa ,za którymi uplasowali siê sportowcy z Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych i z Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Brzozowie.

Nagrodami dla wyró¿nionych szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³
œrednich by³y pami¹tkowe dyplomy i puchary, wrêczane przez Wicestarostê – J. Pañko,
Burmistrza Miasta i Gminy Brzozów– J. Daragu³ê oraz Przewodnicz¹cego
Brzozowskiej RP LZS – Bronis³awa Przyczynka.

Po przemówieniach przyszed³ czas na   ¿yczenia  dalszych sukcesów sportowych
w przysz³ym roku szkolnym.

Opracowa³a: Monika Jedynak
        Katarzyna Milczanowska

Min¹³ rok w sporcie szkolnym

Wrêczenie nagród i dyplomów

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska

Uczestnicy spotkania

„Powitanie Lata”
W turnieju juniorów w pi³ce no¿nej pod nazw¹ „Powitanie

Lata”, rozegranym 26 czerwca br. na stadionie w Brzozowie, uzyskano
nastêpuj¹ce rezultaty:
Przysietnica – Górki 1:1 (karne 2:4)
Brzozovia – Jasienica 1:2
o III – miejsce
Przysietnica – Brzozovia 2:6
o I miejsce
Górki – Jasienica 3:1

Te nieoficjalne mistrzostwa powiatu brzozowskiego,
organizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Powiatowe
Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe i Miejsko Gminny Oœrodek
Sportu i Rekreacji, zosta³y rozegrane w trzecim dniu wakacji przy
piêknej pogodzie. Dostarczy³y   wiele emocji i pozwoli³y

„przegl¹dn¹æ”  zaplecze seniorów. Jednym s³owem
- talentów nie brakuje!
Sk³ad finalistów:
LKS Górki – M. Œmietana, P. Florczak, M. Podulka, B. Fiut, B. Raœ,
£. Wójcik, £. £ukaszewski, P. Florek, P. Bania, A. Futyma,
D. Marsza³ek, M. Wójcik.
Trener Andrzej Pietranowicz.
LKS „B³êkitni Jasienica” – G. G³ogowski, W. W¹tróbski, M. Fic,
S. Kusz, T. Janusz, M. Szwarc, P. G³ogowski, P. Mas³yk, M. Winiarski,
S. Korab, J. Fic, P. Dro¿d¿al.
Trener Edward Szewczyk.

Królem strzelców zosta³  Pawe³ Szyndlar z Brzozovii, który zdoby³
3 bramki.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y dyplomy, a laureaci pierwszych trzech
miejsc - puchary i nagrody rzeczowe (pi³ki, rêkawice bramkarskie).

Opracowa³: Bronis³aw Przyczynek

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworz¹ rozwi¹zanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.

KRZY¯ÓWKA

HOROSKOP
BARAN (21 II – 20 IV)
Rozgl¹daj siê bardzo uwa¿nie wokó³ siebie, bo los bêdzie Ci zsy³a³

okazje do poprawienia sytuacji zawodowej. W najbli¿szych dniach œmia³o
mo¿esz zaufaæ intuicji  - na pewno Ciê nie zawiedzie. Jeœli têsknisz za kimœ
bliskim, miesi¹c sierpieñ mo¿e spe³niæ Twoje oczekiwania.

BYK (21 IV – 21 V)
Nie bêdziesz teraz  narzeka³ na brak zajêæ, ale dzia³aj w rozs¹dnym

tempie, daj¹c sobie czas do namys³u. Nie zatrzymuj na si³ê tego, co przemija.
Ktoœ wreszcie zapuka do Twojego stêsknionego, samotnego serca i z nawi¹zk¹
wynagrodzi Ci d³ugie oczekiwania.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
W pracy nie zabraknie okazji, ¿eby zab³ysn¹æ talentami i wykazaæ

siê elastycznoœci¹ dzia³ania. Nawet jeœli spadn¹ na Ciebie obowi¹zki nie
nale¿¹ce do Twoich ulubionych, wywi¹¿esz siê z nich bez zarzutu. Nie bierz
na siebie wiêcej, ni¿ mo¿esz udŸwign¹æ. Jeœli jesteœ bez pary, przed Tob¹
nowa, interesuj¹ca znajomoœæ.

RAK (22 VI – 23 VII)
W lipcu i na pocz¹tku sierpnia mo¿esz liczyæ na dobr¹ passê

w sprawach zawodowych. Jednak lepiej nie rozpowiadaj wszystkim o swoich
zamiarach. Przed Tob¹ czas realizowania w³asnych ambicji. Œwiat uczuæ bêdzie
dla Ciebie teraz barwny, ciep³y i radosny.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Sprawy zawodowe wci¹gn¹ Ciê bez reszty. Pojawi¹ siê nowe

perspektywy, szanse lub propozycje, co z pewnoœci¹ doda Ci skrzyde³. Nie
popadaj jednak w nadmierny zachwyt, swoj¹ karierê buduj na solidnych
podstawach, a nie na czyichœ obietnicach.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Jeœli szukasz pracy, masz du¿¹ szansê znaleŸæ odpowiedni¹ ofertê.
Pomyœlnie wystartujesz z pomys³em, który w przysz³oœci przyniesie

wymierne korzyœci. Jednoczeœnie sytuacja wymagaæ bêdzie od Ciebie
zdecydowania i odpornoœci na stres. Wyjazd na kilka dni z przyjació³mi oka¿e
siê bardzo udany.

WAGA (24 IX – 23 X)
W ¿yciu zawodowym szykuj¹ siê zmiany. Zajmiesz siê nowym
projektem lub wspó³prac¹ z kimœ nowym. Ten uk³ad na pocz¹tku

mo¿e okazaæ siê nie ³atwy, ale – jeœli odpowiednio pokierujesz sprawami
– bêdzie dla Ciebie niezwykle inspiruj¹cy. Bêdziesz musia³ podj¹æ bardzo
wa¿n¹ decyzjê w sprawach sercowych.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W po³owie sierpnia pojawi siê wiele zaskakuj¹cych sytuacji, które
wymagaæ bêd¹ od Ciebie refleksu. Pod koniec miesi¹ca sprawy

potocz¹ siê spokojnym rytmem, by we wrzeœniu znowu nabraæ tempa.
W sprawach uczuæ jakieœ mi³e twemu sercu zmiany ...

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Okres wielu pozytywnych szans dla spraw zawodowych. To
korzystny czas na za³atwianie spraw wymagaj¹cych rozmachu.

Twoje zawrotne tempo dzia³ania zaskoczy Ciebie samego.
W ostatnich dniach miesi¹ca ktoœ bliski sprawi Ci mi³¹ niespodziankê.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Masz jeszcze czas na planowanie, ale mo¿esz ju¿ pokusiæ siê
o konkretne posuniêcia, bo szczêœcie Ci dopisuje. Wiêcej uwagi

poœwiêæ finansom. Najbli¿sze dni dostarcz¹ Ci wiele nowych doœwiadczeñ,
które przynios¹ Ci wiele korzyœci.  Poznane w tym okresie osoby wkrótce
oka¿¹ siê dla Ciebie bardzo wa¿ne.

WODNIK (21 I – 19 II)
Pocz¹tek sierpnia wykorzystaj na uregulowanie stosunków
z najbli¿szymi. Masz szansê odbudowaæ wiêzi zarówno z rodzin¹,

jaki i z przyjació³mi.  Nadchodz¹ce dni zachêc¹ Ciê do wiêkszej otwartoœci
i jasnych deklaracji w sprawach uczuæ.

RYBY (20 II – 20 III)
W sierpniu mo¿esz liczyæ na ¿yczliwoœæ innych ludzi. Jest to dobry

okres na realizacjê ambitnych zamierzeñ. W drugiej po³owie sierpnia masz
szansê wybraæ siê w podró¿, ale zanim wyjedziesz, zakoñcz wszystkie
zadania, by nic nie pokrzy¿owa³o ci planów.
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WYKONAWSTWO - INSTALACJE
HANDEL - TECHNIKA GRZEWCZA

PRODUKCJA - KO£NIERZE STALOWE
OSPRZÊT TELEKOMUNIKACYJNY

PROJEKTOWANIE, SERWIS
AGENCJA REKLAMY

ZARZ¥D FIRMY:
36-200 BRZOZÓW, ul. Bielawskiego 1
tel. (013) 43 09 200, fax. (013) 43 09 225
wafro@pro.onet.pl. wafro@wafro.pl
skrytka pocztowa 60,  www.wafro.pl

BIURA TECHNICZNO-HANDLOWE:
31-223 Kraków      ul. Pachoñskiego 9  tel.fax (012) 415 96 30   krakow@wafro.pl
36-200 Brzozów ul. Mickiewicza 21    tel./fax (013) 43 09 227  brzozow@wafro.pl
35-232 Rzeszów ul. Mi³ociñska 1a      tel./fax (017) 86 35 587   rzeszow@wagro.pl
38-400 Krosno ul. Sk³adowa 9          tel./fax (013) 43 61 538   krosno@wafro.pl

AGENCJA REKLAMY:
35-232 Rzeszów
ul. Mi³ociñska 1a
tel./fax (017) 86 37 518
grafik@wafro.pl

RESTAURACJA
Brzozów

ul. 3 Maja 70

Organizacja wesel, bankietów,
konferencji, chrzcin

i innych imprez okolicznoœciowych

Mo¿liwoœæ organizacji imprezy
w Restauracji Alatss

(sala klimatyzowana do 120 osób).
Dysponujemy miejscami noclegowymi dla 50 osób

Kompleksowa organizacja
imprez wyjazdowych

w miejscu wskazanym przez klienta

Restauracja alta
36-200 Brzozów

ul. 3 Maja 70
Gwarancja jakoœci i niskich cen

(0-13) 434 01 69
(0-13) 434 01 66

 tel. kom. 0-601 061 293

tel.


