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POWIAT  BRZOZOWSKI

Magdalena Pilawska

Tymi s³owami poety ludowego o opiekê i B³ogos³awieñstwo
Bo¿e nad polsk¹ wsi¹ prosi³ Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿ na
V Do¿ynkach Powiatowych. Odby³y siê one w Izdebkach 28 sierpnia
br. Tradycyjnie rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ pod
przewodnictwem ks. Infu³ata Juliana Pud³o w asyœcie Proboszcza parafii
Izdebki ks. Józefa Kasperkiewicza. W trakcie mszy poœwiêcono liczne
wieñce do¿ynkowe, dzielono siê nowym chlebem na znak jednoœci
oraz dziêkowano za zebrane plony. Nastêpnie korowód do¿ynkowy
prowadzony przez orkiestrê dêt¹ OSP w Brzozowie pod dyrekcj¹
Tadeusza Podulki przeszed³ na miejscowy stadion. Tu goœcie
i  mieszkañcy powiatu obejrzeli widowiskowe przedstawienie
Graboszczan „¯eby chleba by³o do syta”. Starostami tegorocznych
do¿ynek byli: Bo¿ena Sochacka z Nozdrzca oraz Marian Fil z Izdebek,
obydwoje od lat zwi¹zani z rolnictwem. Oni to na rêce Starosty

Brzozowskiego Zygmun-
ta B³a¿a przekazali
bochen chleba wypie-
czonego z tegorocznej
m¹ki.

Obrzêd do¿ynkowy
i okolicznoœciowe prze-
mówienia rozpoczê³y
wystepy na scenie.
Przyby³ych mieszkañ-
ców powiatu oraz  goœci
powita³ Wójt Gminy
Nozdrzec Antoni Groma-
la. S³owa wdziêcznoœci
dla rolników powiatu
skierowa³ równie¿ Staro-
sta Zygmunt B³a¿.
Powiedzia³ on m.in.
Dzisiejsza uroczystoœæ
jest ho³dem sk³adanym
polskiemu rolnikowi. On
poprzez swoj¹ znojn¹
pracê, odkrywa m¹droœæ

Stwórcy, daj¹c¹ zbo¿u wzrost, a ludziom urodzaje. To przeœwiadczenie
o Bo¿ej m¹droœci  towarzyszy Wam – Rolnikom, którzy najlepiej wiecie,
ile troski i zabiegów wymaga od cz³owieka uprawa ziemi i ulepszanie
sposobów jej gospodarowania. Od Was uczyæ siê przystoi, jak kochaæ
i rozumieæ polsk¹ wieœ, otaczaæ najwiêkszym szacunkiem ojczyst¹ ziemiê
i pielêgnowaæ w sobie poczucie odpowiedzialnoœci za jej piêkno i rozwój.

Szczególny moment w trakcie tegorocznych
do¿ynek stanowi³y podziêkowania dla pe³ni¹cego przez
wiele lat wysokie funkcje w administracji pañstwowej
Adama Pêzio³a, który wykorzystuj¹c swój autorytet
wœród rolników województwa opolskiego zorganizowa³

dostawê 320 ton zbo¿a dla rolników powiatu brzozo-
wskiego poszkodowanych w trakcie ostatnich powodzi.
W ich imieniu na rêce A. Pêzio³a pami¹tkow¹ p³ytê
z wygrawerowanymi s³owami wdziêcznoœci przekaza³
Z. B³a¿.

W trakcie powiatowego œwiêta plonów g³os zabra³
równie¿ Jerzy Wiœniewski Dyrektor Biura Zarz¹du Urzêdu
Marsza³kowskiego w Rzeszowie oraz Marek Owsiany
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³ znany poeta
ludowy Józef Cupak, zagra³y  regionalne kapele
Ostrzewianie i Warzanie. Nastêpnie poszczególne
delegacje wieñcowe zaprezentowa³y wykonane przez
siebie wieñce.

Na stadionie swoje stoiska prezentowa³y firmy,
zak³ady pracy i agencje rolnicze. Ogromny wk³ad
w organizacjê do¿ynek w³o¿y³y okoliczne ko³a gospodyñ
wiejskich, które wszystkich chêtnych czêstowa³y
swojskim jad³em.

Zorganizowanie tak wystawnej i atrakcyjnej
uroczystoœci do¿ynkowej by³o mo¿liwe dziêki wsparciu
sponsorów. W ich gronie znaleŸli siê: Zak³ad Eksploatacji
Kruszywa i Wyrobów Betoniarskich Spó³ka z o.o.
w Nozdrzcu - Zdzis³aw Socha, Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno - Us³ugowo - Handlowe „FRAN - BUD”
w Izdebkach - Franciszek Oleszko, Podkarpacki Holding
Budowy Dróg Spó³ka z o.o. w Domaradzu - Grzegorz
Wojtaszek, S³awomir Dytko, Zak³ady Miêsne Herman
Sp. z o.o. w  Kielnarowej, Zak³ad Us³ug Leœnych w Warze
- Kazimierz Szpiech, Sklep spo¿ywczy w Izdebkach
-  Krzysztof Szerszeñ.

V  Do¿ynki  PowiaV  Do¿ynki  PowiaV  Do¿ynki  PowiaV  Do¿ynki  PowiaV  Do¿ynki  Powiatowetowetowetowetowe
Matko Boska Siewna

   Zasiej ziarno pokoju
W sercach tych co pracuj¹
W polu w pocie i znoju
Zasiej ziarno pokoju

Œwiêtymi rêkami
W sercach tych
Co rz¹dz¹ pañstwami

(...)
Niech ta cudowna siejba
W nich zakie³kuje
Niech ich od ró¿nych na³ogów ratuje
W sercach wyroœnie moc i tê¿yzna
A na ustach „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

IzIzIzIzIzdebki  2005debki  2005debki  2005debki  2005debki  2005

Korowód do¿ynkowy prowadzili Starosta i Staroœcina do¿ynek

Wieniec z Bliznego
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XXXI SESJA RADY
POWIATU BRZOZOWSKIEGO

POWIAT  BRZOZOWSKI

**************************************************

Rada Powiatu Brzozowskiego
obradowa³a w dniu 22 sierpnia br.
Tematem wiod¹cym sierpniowej sesji
by³o sprawozdanie z przygotowania pod
wzglêdem organizacyjnym i technicznym

do zbli¿aj¹cego siê roku szkolnego przez
szko³y, dla których organem prowa-
dz¹cym jest powiat. Informacje na ten
temat przedstawi³ Naczelnik Wydzia³u
Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej Stanis³aw
Pilszak. Analiza stanu technicznego
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym, Zespole
Szkó³ Ekonomicznych, Zespole Szkó³
Budowlanych, Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej pozwo-
li³a na wyci¹gniêcie pozytywnych
wniosków – wszystkie wymienione
placówki bêd¹ dobrze przygotowane do
rozpoczêcia nowego roku szkolnego.
W okresie wakacyjnym dokonano
szeregu prac remontowo – naprawczych,
co przyczyni³o siê do poprawy warunków
pracy w tych szko³ach, zakupiono
niezbêdny sprzêt i materia³y edukacyjne.

Podczas sesji radni podjêli uchwa-
³y w nastêpuj¹cych sprawach:
a) zmiany uchwa³y w sprawie okreœlenia

zadañ i wielkoœci œrodków finanso-
wych Pañstwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe³nosprawnych prze-
znaczonych na ich realizacjê w 2005 r.,

b) wyra¿enia zgody na ustanowienie
hipoteki (dla Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie),

c) zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie
podejmowanej inwestycji o wartoœci
przekraczajacej kwoty ustalone
w uchwale bud¿etowej na 2005 rok,

d) powierzenia gminie Dydnia prowadze-
nia zadañ publicznych,

e) zmian w bud¿ecie powiatu brzozow-
skiego na 2005 rok,

f) okreœlenia tygodniowego obowi¹zko-

wego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach, dla których
organem prowadz¹cym jest powiat
brzozowski, realizuj¹cych w ramach
stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla
stanowisk o ró¿nym tygodniowym

obowi¹zkowym wymiarze godzin,
g) zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia

regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœci
 i szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyj-
nego, za wys³ugê lat, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz zasady wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw
w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez powiat brzozowski.

W trakcie sesji zarówno w interpe-
lacjach i zapytaniach radnych, jak
i w wolnych wnioskach poruszony zosta³
problem mieszkañców wsi Niebocko,
których gospodarstwa ucierpia³y
w trakcie ostatnich powodzi. Kierownik
Zarz¹du Dróg Powiatowych zobowi¹za³
siê do przegl¹du i ewentualnej poprawy

dro¿noœci okularowego mostu
w Niebocku, choæ, jak zauwa¿ono,
nie rozwi¹¿e to istniej¹cego
problemu. Terenów zalewowych
w powiecie jest znacznie wiêcej.
Wed³ug specjalistów w tej
dziedzinie jedynym sposobem na
z³agodzenie skutków czêstych
wylewów rzek i potoków jest
budowa zbiorników retencyjnych.
Wyj¹tkowym, a zarazem wzrusza-

j¹cym momentem sesji by³y podziê-
kowania i kwiaty z³o¿one przez
Starostê Zygmunta B³a¿a i prowa-
dz¹cego sesjê Wiceprzewodni-

cz¹cego Rady Powiatu Marka Owsianego
na rêce Tadeusza Sperbera i Zbigniewa
Sawki, w zwi¹zku z zakoñczeniem
sprawowania przez nich funkcji dyrektora
ZSE i I LO.

25 sierpnia br. odby³o siê
oficjalne otwarcie nowoczesnej
pracowni multimedialnej w Zespole
Szkó³ Budowlanych w Brzozowie. Nowa pracownia powsta³a dziêki
œrodkom pochodz¹cym z konkursu na dotacje dla szkó³ zawodowych
przeprowadzonego w ramach programu PHARE 2002 – Spójnoœæ
Spo³eczna i Gospodarcza.

W uroczystym otwarciu wziêli udzia³ przedstawiciele
wyginternational IMC Consulting – instytucji, która realizowa³a projekt:
Leszek Gralewski – Kierownik Zespo³u Projektu, Marcin Charczuk i Beata
Kiepura, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu, Piotr Tasz – Naczelnik Wydzia³u
Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego
w Brzozowie, Stanis³aw Pilszak – Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki
Spo³ecznej, a tak¿e Dyrektor Szko³y – Jan Prejsnar, jego Zastêpca Marek
Dacko i Mariusz Dydek – koordynator projektu.

Doskonale wyposa¿ona pracownia multimedialna dziêki
zastosowaniu nowoczesnych technik informatycznych w nauce zawodu
znacznie uatrakcyjni³a ofertê edukacyjn¹ szko³y.

Magdalena Pilawska

Magdalena Pilawska

Podziêkowania Zygmunta B³a¿a
dla Zbigniewa Sawki

Tadeusz Sperber odbiera kwiaty z r¹k Marka Owsianego

Otwarcie nowoczesnej pracowni multimedialnej

NOWA  PRACOWNIA  W ZSBNOWA  PRACOWNIA  W ZSBNOWA  PRACOWNIA  W ZSBNOWA  PRACOWNIA  W ZSBNOWA  PRACOWNIA  W ZSB
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Powiat brzozowski wykorzysta³ szanse,
jakie stworzy³ Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego. W pierwszym naborze do
udzia³u w programie zosta³y zakwalifikowane cztery
wnioski zg³oszone przez Starostwo Powiatowe
w Brzozowie. Trzy z nich dotyczy³y przebudowy
dróg powiatowych, zaœ czwarty – obiektu
oœwiatowego. I dlatego projekt pod nazw¹
„Przebudowa budynku szko³y Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie”
wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach œrodków

Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego nale¿a³ do
najwa¿niejszych zadañ inwestycyjnych
realizowanych w powiecie brzozowskim
w 2005 r.

Wniosek o dofinansowanie przebu-
dowy szko³y przy ul. Tysi¹clecia 27
w Brzozowie ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego zosta³
z³o¿ony w ramach Priorytetu 3 - rozwój
lokalny, Poddzia³anie 3.5.1 - lokalna
infrastruktura edukacyjna i sportowa. Projekt
ten zosta³ zakwalifikowany do realizacji
w pierwszym naborze jako jeden z piêciu
w województwie i jedyny z terenu by³ego
województwa kroœnieñskiego. Umowa w sprawie
dofinansowania z programu ZPORR pomiêdzy
Wojewod¹ Podkarpackim a Zarz¹dem Powiatu
zosta³a zawarta w lutym br., a aneks do niej
podpisano w sierpniu. Na podstawie umowy 80
procent wydatków kwalifikowanych projektu
zosta³o pokryte ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Przy czym
74 procent stanowi³o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zaœ 6 procent -  wspó³finansowanie z bud¿etu
pañstwa. Ostatecznie ca³kowita wartoœæ projektu
wynios³a 414 856,16 z³. Z tej kwoty 351 199,20 z³
przypad³o na wydatki kwalifikowane, z czego
Fundusz zapewni³ 259 887,41 z³, a bud¿et pañstwa
– 21 071,95 z³. Zaanga¿owanie œrodków w³asnych
powiatu w ca³oœci wynios³o 133 896,80 z³, z czego
kwota 70 239,84 z³ przypada³a na 20-procentowy
udzia³ w wydatkach kwalifikowanych, zaœ resztê,

czyli 63 656,96 z³ stanowi³y wydatki niekwalifikowane.
Przebudowa szko³y by³a niezbêdna, poniewa¿

pochodz¹cy z 1934 r. budynek posiada³ uszkodzenia
czêœci elementów konstrukcyjnych i nie spe³nia³
obowi¹zuj¹cych standardów technicznych
stawianych placówkom oœwiatowym w systemie
szkolnictwa specjalnego. W ub.r. Starostwo
Powiatowe w Brzozowie rozpoczê³o przebudowê przy
zaanga¿owaniu œrodków Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu oraz w³asnych w ³¹cznej kwocie 182
tys. z³. – Z tych pieniêdzy pokryliœmy wymianê stropów
z drewnianych na ¿elbetowe, u³o¿enie p³yt WPS oraz wymianê wewnêtrznej

klatki schodowej – wszystko w stanie surowym. Dopiero jednak znacz¹ca
pomoc unijna, pozwoli³a nam ruszyæ z dalszymi, niezbêdnymi robotami,
pozwoli³a na przeprowadzenie prac wykoñczeniowych, a w efekcie – na
pomyœln¹ realizacjê ca³ej przebudowy – powiedzia³ nadzoruj¹cy prowadzon¹
inwestycjê Stanis³aw Pilszak ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Dofinansowanie w ramach ZPORR przeznaczono na wykonanie
niezbêdnych prac budowlanych, instalacyjnych i wykoñczeniowych. Trwaj¹ca
od pocz¹tku maja do koñca sierpnia przebudowa obejmowa³a szeroki zakres.
Dokoñczono wymianê stropów (wylewki, docieplenie), u³o¿ono panele
pod³ogowe i parkiety. Zakoñczone te¿ zosta³y roboty zwi¹zane z budow¹
wewnêtrznej klatki schodowej. Korytarze i schody zosta³y wy³o¿one p³ytkami
ceramicznymi. W ca³ym budynku wymieniono stolarkê okienn¹ i drzwiow¹.
Gruntownemu remontowi zosta³a poddana instalacja wodno-kanalizacyjna,
wybudowano nowe sanitariaty, powsta³a toaleta dla osób niepe³nosprawnych,
a w klasach utworzono tzw. k¹ciki czystoœci i zainstalowano umywalki. Innym

powa¿nym zadaniem by³a wymiana
systemu grzewczego. W miejsce
18 pieców kaflowych opalanych
drewnem i wêglem zainstalowano
przyjazn¹ œrodowisku kot³owniê
gazow¹ o mocy 81 kW oraz
zamontowano w ca³ym budynku
instalacjê centralnego ogrzewania.
Zakres przebudowy obj¹³ te¿
wykonanie zewnêtrznych scho-
dów wejœciowych wraz z podja-
zdem dla osób niepe³nospra-
wnych.

Oficjalne oddanie po remo-
ncie szko³y przy ul. Tysi¹clecia 27
odby³o siê 15 bm. PóŸniej

rozpocznie siê stopniowa przeprowadzka z budynku zastêpczego przy
ul. Sienkiewicza. Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie posiada
znaczenie ponadlokalne. Funkcjonuj¹ tu 3 placówki: szko³a podstawowa,
gimnazjum oraz szko³a przysposabiaj¹ca do pracy, w których uczy siê stu
czterdziestu czterech uczniów nie tylko z terenu powiatu brzozowskiego, ale równie¿
z powiatów oœciennych.

Przebudowa obejmowa³a taki zakres, na jaki pozwala³y œrodki finansowe.
Dziêki niej zosta³y spe³nione podstawowe standardy unijne umo¿liwiaj¹ce edukacjê,
opiekê i kszta³cenie upoœledzonych umys³owo uczniów o ró¿nym stopniu
niepe³nosprawnoœci mentalnej, pochodz¹cych najczêœciej z zaniedbanych
cywilizacyjnie obszarów wiejskich.

Po zakoñczeniu przebudowy szkole potrzeba jeszcze odwodnienia budynku,
modernizacji jego dachu oraz wykonania zewnêtrznej elewacji. Cichym marzeniem
wszystkich uczniów i nauczycieli jest te¿ budowa sali gimnastycznej.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

Nowe oblicze starej szko³y

(dk)

Podjazd dla niepe³nosprawnych

Nowa kot³ownia gazowa

POWIAT  BRZOZOWSKI
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 19. 09. 2005 r.

Józef Ko³odziej
Dyrektor PUP w Brzozowie

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

1. Murarz
2. Kierowca kat. C+E
3. Przedstawiciel handlowy
4. Piekarz

5. Pracownik dzia³u inwestycji
6. Operator wózka wid³owego
7. Spedytor (doœwiadczenie oraz znajomoœæ
    j. angielskiego lub j. niemieckiego)

Na pocz¹tku 2005 roku, na realizacjê aktywnych form
przeciwdzia³ania bezrobociu, dla Powiatu Brzozowskiego
przyznany zosta³ limit œrodków Funduszu Pracy w wysokoœci
2.946.700 z³otych. Do sierpnia br., dziêki pozytywnie
rozpatrzonym wnioskom z³o¿onym u Marsza³ka Województwa
i Ministra Gospodarki i Pracy limit œrodków na aktywizacjê osób
bezrobotnych zosta³ zwiêkszony do kwoty 4.668.000 z³otych.
Pozyskane dodatkowe œrodki to:
- 250.000 z³otych na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót

publicznych do usuwania skutków powodzi,
- 912.000 z³otych na realizacjê programu Moje pierwsze

doœwiadczenia zawodowe” skierowanego dla osób
bezrobotnych poni¿ej 25 roku ¿ycia. Program realizowany jest
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich,

- 169.300 z³otych na realizacjê programu „Wykorzystaj swoj¹
szansê na aktywny powrót” skierowany dla osób d³ugotrwale
bezrobotnych powy¿ej 25 roku ¿ycia. Programem objêtych
zostanie 49 osób. Program realizowany jest ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich.

- 200.000 z³otych na realizacjê zadañ wynikaj¹cych  z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- 150.000 z³otych na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- 10 tysiêcy z³otych na realizacjê programu „Pierwszy Biznes”
- na pocz¹tku wrzeœnia skierowany zosta³ do Ministra

Gospodarki i Pracy kolejny wniosek na kwotê 200.000 z³otych
na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Realizacja (zaanga¿owanie) œrodków Funduszu Pracy przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie przebiega nastêpuj¹co
(stan na 31.08.2005 r.):
- prace interwencyjne -  skierowano   98 osób
- roboty publiczne -  skierowano   193 osoby
- sta¿e -  skierowano   457 osób
- przygotowanie zawodowe -  skierowano   181 osób
- dotacje -   udzielono     24 osobom
- wyposa¿enie stanowisk
   pracy -   skierowano   44 osoby
- szkolenia bezrobotnych -   skierowano   106  osób
- zwrot kosztów dojazdu -     dla 46 osób

Aktywizacja  bezrobotnych

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31. 08. 2005 r.
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na sta¿ pracy

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
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G³ówmy Lekarz Weterynarii, bior¹c pod uwagê
koniecznoœæ wprowadzenia dzia³añ zapobiegawczych, maj¹cych
na celu ochronê zdrowia ludzi i zwierz¹t, zwi¹zan¹ z zagro¿eniem
wysoce zjadliw¹ gryp¹ ptaków oraz ograniczenie bardzo du¿ych
strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym
wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umo¿liwiaj¹ce
skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka
szerzenia siê choroby.

G³ównym   Ÿród³em   zagro¿enia  dla  zdrowia  ludzi i zwie-
rz¹t (drobiu) s¹ ptaki wolno¿yj¹ce, bêd¹ce bezo bjawowymi
nosicielami ptasiej grypy. Objawy kliniczne ptasiej grypy
u drobiu s¹ ma³o charakterystyczne i zró¿nicowane
w zale¿noœci od zjadliwoœci szczepu wirusa wywo³uj¹cego
chorobê, gatunku i wieku ptaków, zaka¿eñ towarzysz¹cych oraz
warunków œrodowiskowych. G³ówne objawy kliniczne wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:
- depresja;
- gwa³towny spadek/utrata produkcji jaj, miêkkie skorupy jaj;
- objawy nerwowe;
- zasinienie i obrzêk grzebienia i dzwonków;
- silne ³zawienie, obrzêk zatok podoczodo³owych, kichanie;
- dusznoœæ;
- biegunka.

Padniêcia mog¹ byæ nag³e, bez widocznych objawów.
Œmiertelnoœæ mo¿e dochodziæ do 100%. Przy zaka¿eniu
wirusem grypy o niskiej zjadliwoœci mog¹ wyst¹piæ objawy
ze strony uk³adu oddechowego (z regu³y ³agodne), depresja,
biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zaka¿one
ptaki wydalaj¹ du¿e iloœci wirusa z ka³em, w wydzielinie
z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym
Ÿród³em zaka¿enia drobiu domowego jest bezpoœredni lub
poœredni kontakt (woda do picia) z migruj¹cymi ptakami
dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie
wirusa mo¿e nastêpowaæ równie¿ poprzez zanieczyszczon¹
paszê, sprzêt, œrodki transportu. Bardzo wa¿n¹ rolê
w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa cz³owiek.
Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cz¹stek i kropelek
nie ma wiêkszego znaczenia.
G³ówne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej:
- izolacja drobiu od czynników zewnêtrznych - przetrzy-

mywanie ptaków w zamkniêciu
- ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem
- szczelne przykrycie pojemników  z  karm¹  i  wod¹  do  picia  lub

przetrzymywanie ich wewn¹trz budynków w celu ograniczenia
dostêpu do nich dzikich ptaków, a tak¿e unikanie pojenia
ptaków i czyszczenia pomieszczeñ wod¹ pochodz¹c¹ spoza
gospodarstwa (g³ównie ze zbiorników wodnych i rzek) oraz

*dla unikniêcia „przyci¹gania” dzikiego ptactwa - nie poiæ
i nie karmiæ drobiu na zewn¹trz pomieszczeñ,

* uniemo¿liwienie przemieszczania sie osób oraz zwierz¹t
pomiêdzy obiektami, w których przechowywana jest karma
dla zwierz¹t a obiektami,  w których bytuje drób,

-  ograniczenie liczby osób obs³uguj¹cych fermy do
koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te
nie utrzymuj¹ drobiu we w³asnych zagrodach,

- roz³o¿enie przed wejœciem do budynków fermy drobiu mat
nas¹czonych œrodkiem dezynfekcyjnym,

- za³o¿enie œluz dezynfekcyjnych w wejœciach do budynków
fermy drobiu,

- zakaz wjazdu pojazdów na teren
fermy poza dzia³aniami
koniecznymi np. dowóz paszy,
odbiór drobiu do rzeŸni lub
przez zak³ad utylizacyjny,

- obowi¹zkowa dezynfekcja
pojazdów wje¿d¿aj¹cych,

- roz³o¿enie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejœciem na
teren fermy,

- koniecznoœæ u¿ywania odzie¿y ochronnej przez wszystkie
osoby znajduj¹ce siê na fermie po wczeœniejszym
pozostawieniu odzie¿y w³asnej w szatni,

- koniecznoœæ przeprowadzania dok³adnego mycia i dezynfekcji
r¹k przed wejœciem do obiektów, w których utrzymuje siê drób,

- osoby bezpoœrednio stykaj¹ce siê z drobiem na fermach nie
powinny mieæ kontaktu z innym ptactwem np. go³êbiami,

- wskazane jest zaopatrzenie pracowników bran¿y drobiarskiej
i lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe oraz
przeprowadzanie szczepieñ u ludzi.

Nieprzestrzeganie wymienionych wy¿ej zaleceñ mo¿e
powodowaæ wzrost zagro¿enia ptasi¹ gryp¹, a co za tym idzie
wiêksze straty ekonomiczne powodowane szerzeniem siê
choroby wœród ptaków, tj.:
- zamkniêcie granic pañstw dla towarów z Polski, co

spowoduje spadek eksportu i handlu drobiem i produktami
pochodz¹cymi od drobiu,

- utrata miejsc pracy,
- co najmniej trzymiesiêczne wy³¹czenie obiektów gospo-

darskich z produkcji drobiu od wygaszenia ostatniego ogniska
choroby,

- trudnoœci w odbudowie pog³owia drobiu po wybiciu stad
reprodukcyjnych,

- straty   ekonomiczne   ludnoœci   zwi¹zane   z   ograniczeniami
w   ruchu i przemieszczaniu siê ludzi i zwierz¹t,

- bankructwa producentów drobiu, w³aœcicieli ubojni i przetwórni
drobiu.

Wirus grypy ptaków mo¿e zachowywaæ aktywnoœæ
w œrodowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale prze¿ywa przez
co najmniej 35 dni w temperaturze 4°C, a w kurzu kurnika przez
2 tygodnie po usuniêciu ptaków. W wodzie (stawy, jeziora)
zachowuje zakaŸnoœæ do 4 dni przy temperaturze 22°C i ponad
30 dni przy temperaturze 0 °C.
Wirus wykrywano w tuszkach pad³ych ptaków dzikich po
23 dniach w temp. 40°C. W tuszkach drobiu przechowywanych
w temperaturze pokojowej wirusy grypy prze¿ywa³y tylko kilka
dni, natomiast w temperaturze lodówki - do 23 dni. Wirus mo¿e
utrzymywaæ siê w drobiowych produktach miêsnych. Niszczy
go obróbka termiczna. Lipidowa otoczka powoduje, i¿ wirusy
grypy s¹ wra¿liwe na powszechnie stosowane œrodki
dezynfekcyjne, w³¹czaj¹c detergenty.

G³ówny Lekarz Weterynarii zapewnia, i¿ nie istnieje
¿adne zagro¿enie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹ gryp¹
poprzez spo¿ywanie miêsa drobiowego i jego przetworów.

Wszystkie gatunki drobiu przed wysy³k¹ do ubojni maj¹
byæ obowi¹zkowo badane przez lekarza weterynarii
wystawiaj¹cego œwiadectwo zdrowia, a nastêpnie podlegaj¹
badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

WYTYCZNE  DLA  ROLNIKÓW
UTRZYMUJ¥CYCH  DRÓB

Janusz Zwi¹zek
Zastêpca G³ównego Lekarza Weterynarii

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów tel./fax. (013) 43-414-59
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26 sierpnia br. w Œwietlicy Socjotera-
peutycznej w Brzozowie zosta³ zorganizowany dla
uczestników zajêæ konkurs plastyczny pod has³em:
„BEZPIECZNE WAKACJE – ¯yj zdrowo bez
na³ogów”.

„BEZPIECZNE  WAKACJEBEZPIECZNE  WAKACJEBEZPIECZNE  WAKACJEBEZPIECZNE  WAKACJEBEZPIECZNE  WAKACJE
– ¯yj zdrowo bez na³ogów”.

wiêcej. Nadrzêdnym celem konkursu by³a promocja zdrowego stylu ¿ycia.
Konkurs, który rozpocz¹³ siê ju¿

22 sierpnia br., a jego fina³ mia³ miejsce
26 sierpnia br., poprzedzony zosta³ licznymi
pogadankami, rozmówkami na temat
profilaktyki antyalkoholowej, zdrowego stylu
¿ycia, zagro¿eñ jakie mog¹ siê pojawiæ na
progu nowego roku szkolnego, a tak¿e
konstruktywnego i bezpiecznego spêdzania
czasu wolnego.

Komisja w sk³adzie: przedstawiciel
Œwietlicy Socjoterapeutycznej, przedstawiciel
MOPS w Brzozowie i przedstawiciel Sekcji
Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Brzozowie, podjê³a jednog³oœnie decyzjê
o wyró¿nieniu wszystkich uczestników
konkursu. Ka¿dy otrzyma³ pami¹tkowy
dyplom oraz skromny upominek zasponsorowany przez Hutê Szk³a KAMa
w Przysietnicy oraz Magdalenê Kruczek – Ksiêgarnia AS w Brzozowie.

Ca³emu przedsiêwziêciu towarzyszy³a mi³a i przyjazna atmosfera
przeplatana zdrowym humorem.

Organizatorem konkursu by³a: Powiatowa
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzozowie,
Œwietlica Socjoterapeutyczna w Brzozowie oraz
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Brzozowie. Organizatorzy zaprosili do konkursu
grupê dzieci w wieku 7 – 16 lat. Dzieci przyst¹pi³y
z zapa³em do pracy, dok³adnie analizuj¹c temat oraz
wybieraj¹c najlepsz¹ ich zdaniem technikê
wykonania. Pomys³ów by³o wiele, a zapa³u jeszcze Anna Kurcoñ

Wrêczenie dyplomów i nagród

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Krosno Filia w Brzozowie mieœci siê w budynku przy ulicy Armii Krajowej 2.
Biblioteka Pedagogiczna posiada NAJWIÊKSZE zbiory literatury naukowej, pedagogiczno-psychologicznej i piêknej w powiecie
brzozowskim, jak i czasopisma z tych dziedzin.
      Oprócz tradycyjnego ksiêgozbioru biblioteka posiada czytelniê multimedialn¹, wyposa¿on¹ w sprzêt komputerowy
z dostêpem do zasobów sieci Internet. Pracownicy placówki udzielaj¹ pomocy i instrukta¿u w wyszukiwaniu informacji
umieszczonych w sieci.

Organizacja pracy w bibliotece zwi¹zana jest z udostêpnianiem zbiorów czytelnikom, s³u¿b¹ informacyjno-biblioteczn¹,
a ze wzglêdu na profil jednostki – ze wspó³prac¹  z nauczycielami metodykami, bibliotekami innych sieci, szko³ami, wszelkiego
typu placówkami kulturalnymi i oœwiatowymi oraz instytucjami naukowymi.
Godziny otwarcia biblioteki: Poniedzia³ek 10.00 – 17.00, Wtorek, Czwartek, Pi¹tek 10.00 - 18.00, Œroda nieczynne,
Sobota 9.00 - 14.30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

25 sierpnia br. w Brzozowie odby³o
siê spotkanie cz³onków Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych. Spotkanie mia³o
miejsce na terenie Nadleœnictwa
w Brzozowie nieopodal Caritasu.
Organizatorem spotkania by³ Zarz¹d PZN.
Przyby³o oko³o 60 osób z PZN wraz
z przewodnikami. Na miejsce przywióz³ ich

autobus, który udostêpni³a Gmina
Brzozów. Na spotkaniu przewodnicz¹cy
PZN w Brzozowie – Tadeusz Kraczkowski
mówi³ o dzia³alnoœci Ko³a, poruszy³ ró¿ne
problemy i przedstawi³ dalszy plan
dzia³añ. Pieni¹dze na zakup kie³basy
ufundowa³ Wójt Gminy Dydnia.
Podziêkowanie nale¿y siê równie¿

Siostrom S³u¿ebniczkom prowadz¹cym
Dom Caritas za przygotowanie herbaty
i kawy. Ognisku towarzyszy³a przyjemna
atmosfera, œpiew i modlitwa. W czasie
po¿egnania by³y uœciski, ³zy radoœci oraz
podziêkowania za wspólnie spêdzony
czas.

Polski  Zwi¹zek  Niewidomych

Cz³onkowie PZN w Brzozowie
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nadkomisarz Jan Wolak
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TRAGICZNY WYPADEK W DOMARADZU
Do tragicznego wypadku dosz³o 4 sierpnia br. oko³o 15.00 na

krajowej „9” w Domaradzu. 39-letni mieszkaniec Laskówki (powiat
rzeszowski), jad¹cy od strony Baryczy fordem escortem, w czasie
padaj¹cego deszczu, wjecha³ z drogi bocznej na prawy pas drogi
krajowej, wprost pod prawid³owo jad¹cego citroena C-5. Na miejscu
zmar³y dwie dziewczynki jad¹ce w fordzie. W tragicznym stanie do
szpitala zosta³ przewieziony kierowca forda i jego 8-letni syn. By³o to
najpowa¿niejsze zdarzenie w powiecie brzozowskim w ci¹gu ostat-
nich 10-lat.

WYPADEK ŒMIERTELNY W HUMNISKACH
25 sierpnia br. oko³o 9.00 64-letnia mieszkanka podbrzozow-

skiej wsi Humniska jecha³a rowerem do Brzozowa. Wje¿d¿aj¹c na
skrzy¿owanie z drogi podporz¹dkowanej na g³ówn¹, nie zwróci³a
uwagi na nadje¿d¿aj¹cy pó³ciê¿arowy daewoo lublin i zosta³a potr¹-
cona przez to auto. Przyby³a na miejsce karetka pogotowia przewio-
z³a j¹ do szpitala, gdzie - pomimo prowadzonej reanimacji – zmar³a.
Z dokumentów znalezionych przy kobiecie wynika³o, ¿e mia³a ona
k³opoty ze wzrokiem i by³a leczona na jaskrê.

WAKACYJNE OSTATKI
31 sierpnia br. oko³o 22.00 do KPP w Brzozowie zg³osi³a siê

19-latka z rodzicami, która powiadomi³a, ¿e oko³o pó³ godziny
wczeœniej w Bliznem zosta³a bez powodu zaatakowana przez 22-letni¹
mieszkankê Starej Wsi. Poszkodowana dostarczy³a zaœwiadczenie
lekarskie o poniesionych obra¿eniach. Wkrótce zatrzymano
sprawczyniê zajœcia. By³a w stanie nietrzeŸwym (1,63 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu), wygl¹da³a podobnie jak poszkodowana,

te¿ mia³a œwiadectwo lekarskie, stwierdzaj¹ce obra¿enia.
Okaza³o siê, ¿e obie panie stoczy³y walkê o ch³opaka,
którego wzglêdy zdoby³a mieszkanka Bliznego
a starowsianka chcia³a odzyskaæ.

ZEMSTA ZA WUJKA
1 wrzeœnia br. w  jednej z podbrzozowskich wsi

oko³o 3 nad ranem 41-letni¹ kobietê i jej troje dzieci zbudzi³y
ze snu odg³osy kroków dochodz¹ce ze strychu ich domu.
Wezwany na miejsce patrol policji sprowadzi³ ze strychu
21-letniego mieszkañca tej wsi. W trakcie wyjaœnieñ
okaza³o siê, ¿e m³odzieniec wszed³ do domu przez uchylone
okienko w gara¿u, sk¹d dosta³ siê na strych z zamiarem
wystraszenia œpi¹cej kobiety.  Namówi³ go do tego jego
47-letni wujek. Mia³a to byæ zemsta za umo¿liwianie przez
tê kobietê spotkañ ¿ony wujka z innym panem.

Za straszenie grozi kara pozbawienia wolnoœci do
roku lub grzywna.

 POLICYJNE AWANSE
Za nami kolejne

œwiêto Policji, a wiêc
i awanse. Na pagonach
wielu z policjantów
pojawi³y siê nowe
stopnie. W tym roku
awansowano: na podinspektora – Alfreda Szyd³owskiego;
na aspiranta sztabowego: Krzysztofa Bogusza, Romana
Dro¿d¿ala, Zbigniewa Œmia³ko, Mariana WoŸniaka;
starszymi aspirantami zostali: Janusz Barañski, Krzysztof
Dudek, Jerzy Dudycz, Bogdan Dutkowski, Zdzis³aw
Toczek. Nowi aspiranci to: Piotr G³¹b i Marek Sowa.
Sier¿antami sztabowymi mianowano: Krzysztofa
Domaradzkiego i Marka Dro¿d¿ala natomiast starszym
sier¿antem – Paw³a Konopkê.

By³y i odznaczenia: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
odznaczono Tadeusza Ziêbê - I Zastêpcê Komendanta
Powiatowego Policji, natomiast Wies³aw Dobosz i Jan
Ogrodnik zostali wyró¿nieni Srebrnymi Odznakami
„Zas³u¿ony Policjant”.

Awansowanym, odznaczonym i wyró¿nionym
gratulujemy.
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INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.01.2005. DO 30.08.2005 r.

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

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

http://straz-brzozow.w.interia.pl
https://binp.info/kppspbrzozow/

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

Rodzaje numerów telefonów alarmowych dzia³aj¹cych i obowi¹zuj¹-
cych w Polsce to:
· 112 - telefon alarmowy s³u¿b ratowniczych,
· 997 - telefon alarmowy Policji,
· 998 - telefon alarmowy Stra¿y Po¿arnej,
· 999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego.

UWAGA! Numer 112 to numer alarmowy wykorzystywany wtedy,
kiedy nie wiemy jak¹ s³u¿bê ratownicz¹ wezwaæ do zdarzenia lub gdy
zachodzi potrzeba dzia³ania ró¿nych s³u¿b. W innych sytuacjach
dzwoñ pod numer alarmowy danej s³u¿by, tj. 997, 998, 999.

Podstawowe informacje na temat nr 112:
· informujemy, ¿e  telefon ratunkowy 112 jest obowi¹zuj¹cym numerem

alarmowym w UE,
· dy¿urny operacyjny przyjmuj¹cy zg³oszenia z numeru 112 - przekazuje

informacje o zagro¿eniu w³aœciwym s³u¿bom,
· kierowanie wywo³añ alarmowych do poszczególnych s³u¿b odbywa

siê w ramach obszaru powiatu. Jednak w sieciach komórkowych ze
wzglêdów technicznych obszary przekierowañ nie zawsze s¹ spójne
z granicami powiatów. Dlatego przekazuj¹c zg³oszenie alarmowe
przez telefon komórkowy nale¿y dok³adnie okreœlaæ swoje po³o¿enie
podaj¹c nazwê miejscowoœci i powiatu,

· PRZYPOMINAMY,  ̄ E PO WYBRANIU NUMERU ALARMO-
WEGO  112  I  ZG£OSZENIU  SIÊ  DY¯URNEGO OPERACYJNEGO
SPOKOJNIE  I  WYRA•NIE  NALE¯Y PODAÆ:

· swoje imiê i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest infor-
macja o zdarzeniu,

W okresie od 01.01.br do 30.08.br. odnotowano 717 zdarzeñ
w tym: – 67 po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych z gaszeniem
po¿arów bra³o udzia³ 173 zastêpy stra¿y po¿arnej w sk³adzie
866 ratowników PSP i OSP oraz – 641 miejscowych zagro¿eñ;
w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych zagro¿eñ
bra³o udzia³ 713 zastêpy w sk³adzie 2838 ratowników. Alarmów
fa³szywych – 9.
Iloœæ akcji interwencyjnych od pocz¹tku 2005 roku do
30.08.br.  to  717 w tym: po¿arów - 67, miejscowych zagro¿eñ
- 641, alarmów fa³szywych – 9.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Miejscowe zagro¿enia

24. 07. br. w miejscowoœci Grabownica Starzeñska mia³
miejsce wypadek drogowy. Zg³oszenie o wypadku drogowym
dy¿urny operacyjny PSK odebra³ o godz. 7.05. Do zdarzenia
zadysponowano 2 samochody  z JRG Brzozów. W chwili

1 wrzeœnia 2005 r. - numer alarmowy 112
w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

· adres i nazwê obiektu,
· rodzaj zdarzenia,
· czy jest zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego.
Po podaniu informacji nie odk³adaæ s³uchawki do chwili
potwierdzenia przyjêcia zg³oszenia.
Przyjmuj¹cy mo¿e za¿¹daæ:
· potwierdzenia zg³oszenia poprzez oddzwonienie,
· dodatkowych informacji, które w miarê mo¿liwoœci na-

le¿y podaæ.
· Numer 112 jest numerem bezp³atnym, dlatego apeluje-

my do wszystkich osób o zaniechanie sprawdzania
skutecznoœci telefonu alarmowego 112, a korzysta-
nie z niego tylko w uzasadnionych przypadkach.

· System „112” ³¹czy s³u¿by odpowiadaj¹ce za bezpie-
czeñstwo wewnêtrzne pañstwa. System ten ma s³u¿yæ
w³aœciwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj za-
gro¿enia. Centra zg³oszeniowe (call center) wyposa-
¿one s¹ w rejestratory rozmów, które s³u¿¹ do doku-
mentowania zg³oszeñ o zdarzeniach, jak równie¿ iden-
tyfikacji z³oœliwych i fa³szywych wezwañ. Identyfika-
cja numeru realizowana jest równie¿ w stosunku do
tzw. numerów zastrze¿onych i telefonów komórko-
wych z uruchomion¹ funkcj¹ zabronienia prezenta-
cji w³asnego numeru.

Informujemy, ¿e w wielu krajach Unii Europejskiej
numer alarmowy 112 wprowadzony zosta³ wiele lat temu
- kontaktowaæ siê z nim mo¿na wy³¹cznie w jêzyku da-
nego kraju.

przybycia zastêpu JRG Brzozów – samochód mercedes po
zderzeniu znajduje siê w przydro¿nym rowie na ko³ach, natomiast
Lada Samara na lewym pasie jezdni. W wyniku zderzenia tych
pojazdów zosta³y poszkodowane trzy osoby. Zadysponowana
karetka pogotowia po przybyciu na miejsce wypadku zaopatrzy³a
osoby  poszkodowane. Nastêpnie  zastêp JRG GBA 2/24
zabezpiecza³ teren akcji, odci¹³ dop³yw pr¹du w pojazdach oraz
usun¹³ pozosta³oœci powypadkowe i zneutralizowa³ rozlan¹ ciecz
na jezdni. Dzia³ania zakoñczono o godz. 9.24.

04. 08. br. w miejscowoœci Jasienica Rosielna mia³ miejsce
wypadek drogowy. Zg³oszenie o wypadku drogowym dy¿urny
operacyjny PSK odebra³ o godz. 14.32. Do zdarzenia zadyspo-
nowano 2 samochody  z JRG Brzozów. W chwili przybycia zastêpu
JRG – zastana sytuacja to  zderzenie siê dwóch samochodów
osobowych marki Citroen oraz Ford na ³uku jezdni, w tym
poszkodowane s¹ 4 osoby na miejscu zdarzenia obecny jest zespó³
karetki pogotowia ratunkowego i policja. Dwie osoby zostaj¹
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Informacje zebra³ i opracowa³:
    m³. kpt. Tomasz Mielcarek

zaopatrzone przez lekarzy pogotowia ratunkowego
i przewiezione do szpitala w Brzozowie. W dwóch pozosta³ych
przypadkach lekarze stwierdzili zgon dwójki dzieci. Przyby³y
zastêp z JRG Brzozów po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
przyst¹pi³ przy pomocy narzêdzi hydraulicznych do wydobycia
zw³ok jednego z dzieci, którego cia³o znajdowa³o siê we wraku

rozbitego pojazdu, drugie zaœ dziecko zosta³o wyrzucone na
zewn¹trz pojazdu. Po wykonaniu czynnoœci operacyjnych przez
policjê, usuniêto pojazdy z jezdni, ca³oœæ miejsca zdarzenia zmyto
pr¹dem wody. Dzia³ania trwa³y 2,5 godz.

Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierz¹t, zwane dalej programem/p³atnoœci¹
rolnoœrodowiskow¹, realizowane jest w formie nastêpuj¹cych
pakietów:

* Rolnictwo zrównowa¿one – polega na ograniczeniu
nawo¿enia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrze-
ganiu odpowiedniego nastêpstwa roœlin (stawka w z³ 160 ha/
rok).

* Rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod
rolnictwa ekologicznego (stawka w z³ od 260 do 1800 ha/rok).

* Utrzymanie ³¹k ekstensywnych – wi¹¿e siê z przywróceniem
lub kontynuacj¹ wykaszania traw, w terminie od dnia 1 lipca
w³¹cznie, na ³¹kach jednokoœnych o wysokich walorach
przyrodniczych, zagro¿onych degradacj¹ (stawka w z³ od 400
do 1030 ha/rok).

* Utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zak³ada przywrócenie
lub zachowanie ekstensywnych wypasów na pó³naturalnych
pastwiskach w sposób gwarantuj¹cy utrzymanie walorów
florystycznych i miejsc przebywania gatunków zagro¿onych
wyginiêciem (stawka w z³ od 230 do 560 ha/rok).

* Ochrona gleb i wód – polega na stosowaniu miêdzyplonów
w celu zwiêkszenia udzia³u gleb z okryw¹ roœlinn¹ w okresie
jesienno-zimowym (stawka w z³ od 330 do 570 ha/rok).

* Strefy buforowe – polega na tworzeniu nowych 2 lub 5
metrowych pasów zadarnionych na granicy gruntów rolnych

z wodami powierzchniowymi, lub terenami intensywnie
u¿ytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego
oddzia³ywania rolnictwa i ochrony siedlisk wra¿liwych
(stawka w z³ od 0,18 do 0,64 mb/rok).

* Zachowanie lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich – polega
na utrzymywaniu hodowli ras byd³a, koni i owiec zagro¿onych
wyginiêciem (stawka w z³ od 310 do 1300 za samicê/rok).

W powiecie brzozowskim najwiêcej wniosków zosta³o
z³o¿onych z pakietem: ROLNICTWO EKOLOGICZNE,
UTRZYMANIE £¥K EKSTENSYWNYCH, ROLNICTWO
ZRÓWNOWA¯ONE oraz OCHRONA GLEB I WÓD.

Dzia³anie to ma na celu utrwalenie wzorców trwa³ej i zrówno-
wa¿onej gospodarki rolnej, zw³aszcza na obszarach
chronionych i zagro¿onych degradacj¹. Pakiety rolnoœro-
dowiskowe s¹ zwi¹zane z gospodarowaniem rolniczym
ukierunkowanym na ochronê œrodowiska, zachowanie siedlisk
o wysokich walorach przyrodniczych oraz zachowaniem
zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich.
Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ jak i pobraæ wnioski:
- Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1, tel. 434-

46-83 oraz 434-46-86;
- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,

ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89.

UWUWUWUWUWAAAAAGGGGGA ROA ROA ROA ROA ROLNICY!LNICY!LNICY!LNICY!LNICY!
Termin sk³adania wniosków o przyznanie p³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ

rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t obowi¹zuje:
od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

Punkt Kasowy
Op³ata za wszystkie wp³aty  pomiêdzy 0,50 – 0,80 z³

Wszystkie wp³aty i przelewy realizowane s¹
przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oddzia³ w Rzeszowie

Brzozów ul. Mickiewicza 33 (Dawny budynek S¹du)
Czynny codziennie od 8.00 do 16.00

Najtaniej w Brzozowie – przekonaj siê:  Konkurencja proponuje od 0,99 z³

ARiMR w Brzozowie

WARTO  WIEDZIEÆ
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WARTO  WIEDZIEÆ

Od czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczê³a kontrole wniosków obszarowych
z³o¿onych w kampanii 2005. Wszystkie wnioski podlegaj¹
kontrolom: kompletnoœci oraz administracyjnym.

Je¿eli kontrole wyka¿¹ b³êdy we wniosku, wówczas do
wnioskodawcy, który z³o¿y³ b³êdnie wype³niony wniosek,
bêdzie wys³ane wezwanie do z³o¿enia wyjaœnieñ. Rolnik
zobowi¹zany jest do z³o¿enia wyjaœnieñ w ci¹gu 7 dni od daty
otrzymania wezwania. W tym celu powinien wstawiæ siê
osobiœcie w Biurze Powiatowym ARiMR lub przes³aæ do biura
korektê wniosku obszarowego (liczy siê data stempla
pocztowego). Aby usprawniæ przeprowadzenie procedury
wyjaœniania b³êdów we wniosku rolnicy wstawiaj¹cy siê na
wezwanie powinni zabraæ ze sob¹ wszystkie dokumenty
mog¹ce pomóc w wyjaœnieniu nieœcis³oœci, a w szczególnoœci
aktualne wypisy z rejestru gruntów, mapy oraz akty w³asnoœci
ziemi. W przypadku, kiedy beneficjent nie stawi siê na
wezwanie, nie z³o¿y korekty wniosku, korekta wp³ynie po
terminie lub jego wyjaœnienia bêd¹ b³êdne wówczas na
p³atnoœæ mog¹ byæ na³o¿one sankcje z tytu³u b³êdnie
zadeklarowanych powierzchni lub nast¹pi odrzucenie ca³ego
wniosku.

Oprócz wymienionych wczeœniej kontroli od 25 lipca
rozpoczê³y siê kontrole na miejscu, które potrwaj¹ do koñca
wrzeœnia. Weryfikacji na miejscu zostanie poddane 5,5%
wybranych wniosków, z czego 1/5 gospodarstw zostanie
wytypowana losowo, a pozosta³e bêd¹ wybrane na podstawie
tak zwanych czynników analizy ryzyka. Kontrola polegaæ
bêdzie na sprawdzeniu zgodnoœci danych podanych we
wniosku o przyznanie p³atnoœci ze stanem faktycznym
w gospodarstwie, a w przypadku ONW przestrzegania zasad
dobrej kultury rolnej. Inspektorzy terenowi przeprowadzaj¹cy
kontrole bêd¹ musieli dokonaæ jednoznacznej oceny czy ca³a
dzia³ka kwalifikuje siê do dop³at, czy jej powierzchnia oraz
sposób u¿ytkowania zgadzaj¹ siê z danymi podanymi we
wniosku. Kiedy kontrola obejmuje ONW kontroluj¹cy musi
potwierdziæ zachowanie przez rolnika minimalnych wymagañ
utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.
Producent rolny nie bêdzie powiadamiany o planowanej

kontroli, chyba ¿e bêdzie ona dotyczyæ ONW, przy której
obecnoœæ rolnika jest konieczna. Wówczas powiadomienie
nastêpuje nie wczeœniej ni¿ 48 godzin przed planowan¹ kontrol¹.

Je¿eli w wyniku kontroli zostan¹ wykryte ró¿nice na
rolnika zostan¹ na³o¿one sankcje, których wysokoœæ
uzale¿niona jest od wielkoœci rozbie¿noœci pomiêdzy
zadeklarowan¹ a rzeczywist¹ powierzchni¹ dzia³ki.
W przypadku jednolitych p³atnoœci obszarowych, je¿eli
zadeklarowana powierzchnia upraw przekracza od 3% do 30%
ustalonego pola powierzchni, wówczas pomoc jest zmniejszana
o podwójn¹ wartoœæ stwierdzonej ró¿nicy, gdy rozbie¿noœci
przekraczaj¹ 30% okreœlonej powierzchni rolnikowi
n i e  p r z y z n a j e  s i ê  p o m o c y  w rozpatrywanym roku.
Natomiast, gdy ró¿nica jest wiêksza od 50% rolnik zostaje
wy³¹czony ponownie z otrzymania pomocy, do wysokoœci kwoty
odpowiadaj¹cej ró¿nicy miêdzy zg³oszonym a ustalonym polem
powierzchni. Kwota ta bêdzie potr¹cana z p³atnoœci
pomocowych, do których rolnik jest uprawniony w œwietle
wniosków, które sk³ada na przestrzeni trzech lat
kalendarzowych nastêpuj¹cych po roku kalendarzowym,
w którym poczyniono te ustalenia. Tam gdzie ró¿nice miedzy
zg³oszonym a ustalonym polem powierzchni wynikaj¹
z nieprawid³owoœci spowodowanych œwiadomie pomoc, do
której rolnik by³ uprawniony, nie bêdzie przyznana
w rozpatrywanym roku kalendarzowym; je¿eli ró¿nica jest
wiêksza   od   20%   ustalonego   pola  powierzchni   wnioskodawca
ten  zostanie ponownie wy³¹czony z otrzymania pomocy, do
wysokoœci kwoty odpowiadaj¹cej ró¿nicy miedzy zg³oszonym
a ustalonym polem powierzchni.

Ponadto w przypadku wniosków ONW, gdy kontrola na
miejscu stwierdzi niestosowanie siê do podstawowych
wymogów w zakresie zarz¹dzania lub zasad dobrej
kultury rolnej i œrodowiskowej w wyniku dzia³ania lub jego
zaniechania, które mo¿na bezpoœrednio przypisaæ
indywidualnemu rolnikowi, zmniejsza siê lub anuluje
ca³kowit¹ kwotê p³atnoœci bezpoœrednich, które maj¹ zostaæ
przyznane w danym roku kalendarzowym.

ARiMR w Brzozowie

ROZPOCZÊ£Y  SIÊ  KONTROLE
NA  MIEJSCU WNIOSKÓW  OBSZAROWYCH

Punkt Poœrednictwa Finansowego
wspó³pracuj¹cy z:

Udziela z ww. banków kredyty: gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne.
Karty kredytowe: Bank Œl¹ski, InvestBank, MultiBank, mBank

PrzyjdŸ wybierzemy dla ciebie najlepszy kredyt – jesteœmy jedynymi
oferuj¹cymi produkty 6 banków na terenie Brzozowa.

Brzozów, ul. Mickiewicza 33 (dawny budynek s¹du), tel. 508 216 781 Czynny codziennie od 8.00 do 16.00
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Ochron¹  interesów konsumentów
zajmuje siê w naszym kraju szereg
instytucji. Obok Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji
Handlowej, rzeczników konsumentów
i organizacji spo³ecznych (np. Federacja
Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich) w w¹skim
zakresie zajmuj¹ siê ni¹ tak¿e m.in.: Arbiter
Bankowy, Rzecznik Ubezpieczonych,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki,
Prezes Urzêdu Regulacji Telekomunikacji
i Poczty.

Arbiter Bankowy jest now¹
instytucj¹ w naszym porz¹dku prawnym.
Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w dniu 1 marca
2002 r. Funkcjê tê pe³ni sêdzia Katarzyna
Markowska.
Arbiter rozstrzyga spory powsta³e
pomiêdzy konsumentem, czyli wy³¹cznie
osob¹ fizyczn¹, która zawiera umowê
z bankiem w celu nie zwi¹zanym
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ a bankiem.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Arbiter
rozstrzyga jedynie spory dotycz¹ce
banków, które s¹ cz³onkami Zwi¹zku
Banków Polskich, w pozosta³ych
przypadkach, gdy bank podda siê
orzecznictwu Arbitra. Spór musi dotyczyæ
roszczenia  pieniê¿nego z tytu³u
niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania czynnoœci bankowych przez
bank lub innych czynnoœci na rzecz
konsumenta i musi powstaæ po dniu
1 lipca 2001 r. Wartoœci przedmiotu sporu
nie mo¿e przekroczyæ 8.000 z³ ( do kwoty
tej nie wlicza siê odsetek i innych kosztów
¿¹danych obok roszczenia g³ównego).
Je¿eli wnioskodawca ¿¹da kilku roszczeñ,
podlegaj¹ one sumowaniu.

Wszczêcie  postêpowania nastê-
puje na pisemny wniosek konsumenta,
który nale¿y z³o¿yæ bezpoœrednio do
biura Arbitra. Wniosek ten podlega

op³acie, która wynosi 50 z³,  a w przypadku
gdy wartoœæ przedmiotu sporu jest ni¿sza
ni¿ 50 z³, op³ata wynosi 20 z³.  Op³atê nale¿y
wp³aciæ na konto Arbitra. W przypadku
wygrania sporu przez konsumenta op³ata
ta podlega zwrotowi, a gdy dojdzie do
podpisania ugody, zwrotowi podlega
po³owa op³aty. W przypadku przegrania
sprawy, konsument  ponosi jedynie koszt
wniesionej op³aty.

Wniosek powinien zawieraæ:

-imiê i nazwisko wnioskodawcy, dok³adny
adres, numer telefonu, faksu, e-mail,

- oznaczenie banku poprzez wskazanie
jego nazwy, oddzia³u i adresu jego
siedziby,

- okreœlenie wartoœci przedmiotu sporu,
- dok³adny opis ¿¹dania,
- uzasadnienie oraz dokumenty dowo-

dowe,
-dokument potwierdzaj¹cy zakoñczenie

postêpowania reklamacyjnego w banku
lub z³o¿enie oœwiadczenia przez
wnioskodawcê, ¿e nie uzyska³
odpowiedzi banku na z³o¿ona reklamacjê
w terminie 1 miesi¹ca.

Arbiter d¹¿y do ugodowego
za³atwienia sporu. Je¿eli do ugody nie
dojdzie rozpoznaje sprawê na posiedzeniu
niejawnym i wydaje orzeczenie, którego
odpis wysy³any jest listem poleconym
konsumentowi i bankowi. Orzeczenie
arbitra jest ostateczne dla banku, który
ma obowi¹zek wykonaæ je w terminie
14 dni od daty jego otrzymania. Natomiast
je¿eli konsument jest niezadowolony
z rozstrzygniêcia Arbitra mo¿e wnieœæ
sprawê do s¹du.
Cdn.

W artykule wykorzystano materia³y
Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
i strony internetowej Arbitra Banko-
wego.

U¿yteczne adresy:
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsume-
ntów
Plac Powstañców Warszawy 1
00-950 Warszawa
www.uokik.gov.pl

G³ówny Inspektor Inspekcji Handlowej
Plac Powstañców Warszawy 1
00- 950 Warszawa
www. giih.gov.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Ul. Gizów 6
01- 249 Warszawa
www.skp.pl

Federacja Konsumentów
Plac Powstañców Warszawy 1
00- 030 warszawa
www.federacja-konsumentow.org.pl

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
www.rzu.gov.pl

Arbiter Bankowy
ul. Smolna 10a
00-375 Warszawa
www.zbp.pl/arbiter.php

Urz¹d Regulacji Energetyki
ul. Ch³odna 64
00-872 Warszawa
www.ure.gov.pl

Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
www.urtip.gov.pl

PR AWA KO N S U M E N T Ó W

         Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, pok. nr 11

tel. ( 013) 43-426-45

Zgubiono legitymacje szkolne na nazwiska:
Fejdasz Tomasz - kl. II ab ZSB

Trzeœniowska Kamila kl. III LP1 ZSB
D¹browska Sabina kl. II LP1 ZSB

Uczciwego znalazcê prosimy o kontakt pod adresem:
Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów,

tel./fax 43-431-65.

UWAGA !!!

WARTO  WIEDZIEÆ
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SPRAWY  SPO£ECZNE
Rafa³ Gu¿kowski  –
Sekretarz Wojewódzkiej
Spo³ecznej Rady ds. Osób
Niepe ³nosprawnych
w Rzeszowie, Kierownik
Warsztatu Terapii Zajê-
ciowej w Haczowie,
felietonista.Rozpocz¹³ siê rok szkolny. Dla niektórych uczniów jest to kolejny,

inni znów za³o¿yli na plecy tornister po raz pierwszy w ¿yciu
i z pewnoœci¹ ochoczo pomaszerowali na pierwsz¹ prawdziw¹ lekcjê.
Problem jednak w tym, czy wszystkich rodziców staæ na podrêczniki
i szkolne przybory, którymi powinno siê wype³niæ zawartoœæ tornistra i bez
których nauka, zw³aszcza w najm³odszych klasach jest niemo¿liwa.

Dziœ niemal wszystko, co nale¿y mieæ, a czego wymaga nauczyciel,
mo¿na bez trudu kupiæ w ksiêgarniach, które jednak nie przewiduj¹ ¿adnych
rabatów dla najmniej zamo¿nych. Na szczêœcie ci najbiedniejsi mog¹
otrzymaæ pañstwowe œrodki na wyprawkê szkoln¹, choæ oczywiœcie nie
pokryj¹ one wszystkich potrzeb. Maksymalnie 100 z³otych na podrêczniki
dla ucznia rozpoczynaj¹cego swoj¹ przygodê ze szko³¹ w roku 2005 mo¿e
przyznaæ dyrektor szko³y, o ile wczeœniej zainteresowani z³o¿yli wymagane
wnioski i zaœwiadczenia. To zaledwie kropla w morzu potrzeb, skoro dobra
wyprawka szkolna kosztowa³a œrednio w ubieg³ym roku 725 z³otych.
To œmieszne, aby rz¹dowy program wyrównywania warunków startu
szkolnego uczniów w 2005 roku okreœli³ górn¹ granicê pomocy na kwotê
100 z³otych. Jednoczeœnie przykrym jest, i¿ najbiedniejsi rodzice zmuszani
s¹ w ten sposób do dokonywania wyboru miêdzy ksi¹¿k¹, z której ich
pociecha bêdzie korzystaæ od 1 wrzeœnia, a podrêcznikiem, który ze
wzglêdów ekonomicznych, mo¿e zostanie zakupiony w póŸniejszym
terminie. Dlaczego w czasie, gdy wszystko dro¿eje, z uporem maniaka d¹¿y
siê do tego, aby szko³a choæ na razie obowi¹zkowa dla wszystkich polskich
dzieci, by³a zbyt droga dla niektórych z nich. Pomyœlmy tak¿e o stresie jaki

Rafa³ Gu¿kowski
Artyku³ zosta³ opublikowany

w tygodniku „Nasz G³os”

WWWWWypypypypyp rrrrraaaaawkawkawkawkawka

ssssszzzzz kokokokoko lnlnlnlnlnaaaaa

prze¿ywa siedmiolatek, raz po raz po¿yczaj¹cy
w trakcie zajêæ gumkê lub flamastry od swojego
kolegi z ³awki. Przecie¿ nie jest mu ³atwo przyznaæ
siê do tego, ¿e rodziców nie staæ by³o na firmowe
flamastry…, ba na jakiekolwiek flamastry.
Pocieszaj¹ce jest to, i¿ pomocy szkolnej dla
najubo¿szych, udzielaj¹ równie¿ stowarzyszenia
i organizacje pozarz¹dowe. Wspomnieæ w tym
miejscu nale¿y chocia¿by Polski Czerwony Krzy¿,
który ju¿ po raz pi¹ty wyci¹gn¹³ pomocn¹ d³oñ do
uczniów klas I-III.

Warto szukaæ pomocy gdzie tylko siê da,
gdy¿ inwestycja w wykszta³cenie naszych dzieci
wydaje siê byæ najwa¿niejsza. Nale¿y wiêc zrobiæ
wszystko, aby wyprawka szkolna by³a kompletna.
Wszak wyprawka, to nie tylko podrêczniki tornister,
czy d³ugopis, ale równie¿ piórnik, szorty czy obuwie
na zmianê.

Olbrzymi sukces odniós³ niepe³nosprawny
intelektualnie Grzegorz Sienkiewicz z Haczowa
zdobywaj¹c pierwsz¹ nagrodê w IV Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym dla Warsztatów
Terapii Zajêciowej, organizowanym przez PFRON.
Jako jedyny laureat z Podkarpacia, swoj¹ nagrodê
odbierze we wrzeœniu podczas otwarcia wystawy
nagrodzonych prac w Miêdzynarodowym
Centrum Kultury w Krakowie. Sukces ten zbieg³
siê w czasie z innymi wydarzeniami, które jeszcze
dobitniej podkreœlaj¹ kunszt i talent Sienkiewicza.
Otó¿ chêæ nabycia dwóch obrazów pochodz¹cych
z wczesnego okresu twórczoœci artysty, wyrazi³o
Pañstwowe Muzeum Etnograficzne z Warszawy.
Prace te, w ramach wystawy „Talent, pasja
intuicja”, mo¿na obecnie w tym warszawskim
muzeum ogl¹daæ. Obok obrazów Sienkiewicza, na
tej najwiêkszej retrospektywnej wystawie sztuki
naiwnej jak¹ kiedykolwiek  zorganizowano
w Polsce, mo¿na podziwiaæ prace tak znanych

Chagall z HaczowaChagall z HaczowaChagall z HaczowaChagall z HaczowaChagall z Haczowa
„prymitywistów” jak Teofil Ociepka i Nikifor Krynicki. Jednak najwiêkszym
sukcesem artysty z Haczowa oraz osób mu ¿yczliwych i kieruj¹cych jego
„karier¹”, mo¿e okazaæ siê wystawa zaplanowana na paŸdziernik i listopad
bie¿¹cego roku w Poznaniu. Otó¿ w poznañskiej Galerii TAK przez dwa
miesi¹ce bêdzie mo¿na skonfrontowaæ ze sob¹ twórczoœæ Grzegorza
Sienkiewicza i mistrza pêdzla Marca Chagalla. O wyj¹tkowoœci tego
przedsiêwziêcia niech œwiadczy fakt, i¿ ¿aden ¿yj¹cy niepe³nosprawny
intelektualnie polski malarz, przynajmniej dotychczas, nie mia³ wspólnej
wystawy z uznanym w œwiecie profesjonalnym malarzem.

Koñcz¹c, pozwolê sobie uchyliæ nieco r¹bka tajemnicy, i¿ autorska
wystawa prac Sienkiewicza, a przy okazji jego niepe³nosprawnych
i utalentowanych przyjació³ z naszego regionu, jest planowana
w kroœnieñskim Biurze Wystaw Artystycznych na pocz¹tek przysz³ego roku.

Artyku³ zosta³ opublikowany
w tygodniku „Nasz G³os”

Rafa³ Gu¿kowski

Zarz¹d Rejonowy PCK w Brzo-
zowie zakoñczy³  organizowan¹ coro-
cznie akcjê „ wyprawka dla ¿aka”. Celem
akcji by³o zebranie przyborów
szkolnych i przygotowanie z nich
wyprawek dla najbardziej potrzebu-
j¹cych. Pomoc¹ objêto uczniów z gminy
Brzozów z klas I- III.

Wyprawka dla ¿aka
13 plecaków wraz z odpowiednim

wyposa¿eniem trafi³o do dzieci z rodzin
najubo¿szych, ¿yj¹cych w skrajnym
ubóstwie. Ich wyboru dokonaliœmy
w porozumieniu z oœrodkiem pomocy
spo³ecznej. Zarz¹d Rejonowy PCK
w Brzozowie serdecznie dziêkuje wszy-
stkim darczyñcom za pomoc i wsparcie

naszej akcji, a w szczególnoœci: Gra¿ynie
i Andrzejowi Wójtowiczom (GRAN-
PIK), Ryszardzie Janas (KLEKS), Miro-
s³awowi Borek  (MIRIAM) oraz  Janowi
Kurzyd³o.

Ma³gorzata Kruczek
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Anna W³adyka: Mini Muzeum Etnograficzne, które Pani za³o¿y³a
swój pocz¹tek datuje na rok 2002. W jakich okolicznoœciach powsta³
pomys³ stworzenia  takiego muzeum?
Bogus³awa Krzywonos: Przyjecha³am do Krzywego z Warszawy.
Piêkno okolicy urzek³o mnie do tego stopnia, ¿e postanowi³am
przeprowadziæ siê w te rejony. Od zawsze interesowa³am siê histori¹,
jestem zreszt¹ historykiem amatorem,
a z wykszta³cenia pedagogiem.
8 wrzeœnia 2002 roku wieœ Krzywe
œwiêtowa³a swój jubileusz 450-lecia
istnienia. Na tê okazjê od 2000 r.
zbiera³am przedmioty u¿ytkowe,
u¿ywane w gospodarstwie domowym
onegdaj, a wytwarzane przez
miejscowych rzemieœlników. Ekspo-
naty wystawione w budynku po Szkole
Podstawowej utworzy³y Izbê Regio-
naln¹ – Mini Muzeum Etnograficzne.
Zbiory ubogaca³a Ekspozycja Fotogra-
ficzna. Ten zbiór zosta³ wystawiony
w starej szkole w³aœnie z okazji
450-lecia. W okresie od 8 wrzeœnia 2002
r. do 28 paŸdziernika 2002 r. izba goœci³a 590 osób. Poza doros³ymi
wystawê odwiedza³y dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych,
i ponadpodstawowych ze wsi Krzywe, Witry³ów, Koñskie i Dydnia.
Odbywa³y siê tutaj tak¿e lekcje historii. Z braku lokalu (sala
wystawowa s³u¿y³a jako œwietlica dla
m³odzie¿y szkolnej), „Izbê Regionaln¹”
zdemontowano 29 paŸdziernika 2002
roku. Bardzo du¿o pomóg³ mi wtedy
Zygmunt Kocy³a. Reaktywowano j¹
20 listopada 2004 r. Wtedy mini muzeum
znalaz³o siedzibê w trzyklasowej szkole
filialnej w Krzywem. Nadarzy³a siê ku
temu sposobnoœæ, poniewa¿ w³adze
samorz¹dowe dokona³y restruktury-
zacji systemu szkolnictwa na terenie
gminy, czego efektem by³o przemiano-
wanie 6-klasowej Szko³y Podstawowej
w Krzywem na 3-klasow¹ szko³ê
filialn¹.  Kierownik placówki Pani
Krystyna Toczek zwróci³a siê z propozycj¹ utworzenia w dwóch
niewykorzystanych salach lekcyjnych „Izby Regionalnej”, na co
z entuzjazmem przysta³am.
AW: Proszê nam opowiedzieæ o Pani zbiorach. Co mo¿emy znaleŸæ
w pierwszej sali? Jaki ma ona charakter?
BK: W pierwszej z klas postanowi³am zrobiæ izdebkê, która pokazuje
jak dawniej mieszkano. Klasê podzieli³am na pó³, i jedn¹ czêœæ
zagospodarowa³am podstawowymi meblami u¿ywanymi dawniej,
natomiast w drugiej czêœci tej klasy, oddzielonej szafkami,
zaprezentowa³am wszelakie narzêdzia gospodarcze. Zrobi³am tu
ekspozycjê „Od w³ókienka do p³ócienka”, prezentuj¹c¹ narzêdzia
potrzebne do wyrobu lnu. Zaprezentowa³am te¿ ekspozycjê
„Od ziarenka do bochenka”, w której znajduj¹ siê narzêdzia s³u¿¹ce
do wyrobu produktów m¹cznych oraz do produkcji mleka i jego
przetworów. Tutaj tak¿e wystawione s¹ u¿ywane w izbie i zagrodzie
lampy (elektryfikacja Krzywego mia³a miejsce dopiero w 1969 roku).
Ciekawym eksponatem jest te¿ koszyczek do zbierania wiœni,
wykonany z kory. Innym nietypowym obiektem jest stara ko³yska
z wbudowan¹ na szczêœcie podkow¹. Kolejnym ciekawym

egzemplarzem jest skrzynka na amunicjê, któr¹ dostawa³ ka¿dy
mê¿czyzna id¹cy do wojska.
AW: Co mo¿emy znaleŸæ w drugiej sali?
BK: Przede wszystkim ekspozycjê fotograficzn¹ – fotografie stare
w „sepii” i aktualne kolorowe. Zatrzymana jest w kadrze uroda
miejscowoœci, ¿ycie i praca codzienna miejscowej ludnoœci,

niecodzienne wydarzenia oraz tradycje
miejscowe. Wystawa okolicznoœciowa
uwiecznia aktualne wydarzenia, takie
jak: do¿ynki, prezentacja wieñców,
wydarzenia  zwi¹zane z ¿yciem
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i inne.
Za³o¿y³am tutaj tak¿e k¹cik indywi-
dualnoœci Krzywego. Tak¹ indywidu-
alnoœci¹ jest Henryk Cipora - nasz
ludowy artysta, który m.in. odtworzy³
stary ko³owrotek oraz ks. prof .
Stanis³aw Nabywaniec, który opra-
cowa³ m.in. monografiê Krzywego.
Przedstawiona jest tu równie¿
panorama Krzywego. Kolejna ekspozy-
cja przedstawia piêkno Krzywego

w ró¿nych porach roku: wiosna, lato, jesieñ. Dosta³am te¿ bardzo
stare zdjêcia robione w sepii rodziny Toczków z roku 1920. Zrobi³am
te¿ „Przegl¹d wydarzeñ naszej wsi”. Wspania³¹ ozdob¹ ekspozycji
s¹ wieñce do¿ynkowe wykonane przez miejscow¹ ludnoœæ.

AW: Jaki jest najstarszy eksponat
w Pani kolekcji?
BK: Wydaje mi siê, ¿e jest to drewniany
kufel z 1900 roku, moneta z 1923 roku,
obrazy œwiêtych i szafa drewniana
z XIX wieku.
AW: Ma Pani jakieœ plany lub marzenia
na przysz³oœæ zwi¹zane z muzeum?
BK: Nasza „Izba Regionalna” stale
ubogaca siê i powiêksza swoje zbiory.
Eksponaty s¹ interesuj¹ce, bo s¹
wytworem ludzkiej myœli i talentu oraz
potrzeb zwyczajnego ¿ycia ludzkiego.
Marzy mi siê aby czêœæ wystawy
prezentowana w pierwszej sali, by³a fili¹

Muzeum Etnograficznego. Ona oczywiœcie ma tu du¿o braków.
Mam tutaj na myœli przede wszystkim nieco z³e rozstawienie
eksponatów, które s¹ zagêszczone Chcia³abym pozyskaæ jakieœ
pó³ki, aby wszystkie eksponaty by³y dobrze widoczne
i przestrzennie rozstawione w ca³ym pomieszczeniu. Razem z panem
Zygmuntem Kocy³¹ jesteœmy spo³ecznie dzia³aj¹cymi animatorami
kultury. Chcemy m³odemu pokoleniu przekazaæ historiê ich korzeni
i mi³oœæ do ich Ma³ej Ojczyzny – piêknej, o bogatej historii i tradycji.
AW: Co sprawia Pani najwiêksz¹ satysfakcjê z prowadzenia tej
niecodziennej dzia³alnoœci?
BK: Du¿¹ satysfakcjê sprawia mi zainteresowanie izb¹ dzieci
i m³odzie¿y. Staram siê uœwiadomiæ im - przy pomocy eksponatów
- walory przyrodnicze, ekologiczne tego terenu oraz ró¿norodnoœæ
kultury, która rozwija³a siê w tym regionie. Natomiast wyrazami
uznania dla tego co robiê s¹ wspania³e wpisy do Ksiêgi
Pami¹tkowej. S¹ one œwiadectwem potrzeby istnienia placówki, co
mnie bardzo cieszy.
AW: Dziêkujê za rozmowê.

Wywiad z Bogus³aw¹ Krzywonos za³o¿ycielk¹ Izby Regionalnej w Krzywem

Rozmawia³a: Anna W³adyka

Ekspozycja „Od ziarenka do bochenka”

B. Krzywonos prezentuje narzêdzia do wyrobu lnu

WARTO  WIEDZIEÆ

PPPPPiekno i kultura Krzywego zatrzymanaiekno i kultura Krzywego zatrzymanaiekno i kultura Krzywego zatrzymanaiekno i kultura Krzywego zatrzymanaiekno i kultura Krzywego zatrzymana,,,,,
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W sierpniu br. Gminna Spó³dzielnia
„Samopomoc Ch³opska” w Brzozo-

wie obchodzi³a 60-lecie istnienia. Ten okr¹g³y
jubileusz by³ okazj¹ do okolicznoœciowego
spotkania, w którym wziêli udzia³ przedstawiciele
lokalnych w³adz samorz¹dowych, byli i obecni
prezesi spó³dzielni i ich zastêpcy, cz³onkowie Rady
Nadzorczej oraz liczne grono osób, których los
splót³ siê z bogat¹ histori¹ brzozowskiej
spó³dzielni.

Chc¹c przybli¿yæ dzieje spó³dzielczoœci na
naszym terenie nale¿y siêgn¹æ do lat
trzydziestych poprzedniego stulecia, kiedy to
w miejscowoœci Przysietnica dzia³a³ sklep nale¿¹cy
do Kó³ka Rolniczego, mieszcz¹cy siê we
wspólnym budynku Kó³ka i Kasy „Stefczyka”.
Sklep ten istnia³ do roku 1940. W zapiskach
ksiêdza Kazimierza Bireckiego z Przysietnicy
czytamy: W Przysietnicy w roku 1940 powstaje
Handlowa Spó³dzielnia „Spo³em” jako pierwsza
w okolicy Brzozowa a mo¿e nawet na
Podkarpaciu.

W okresie okupacji spó³dzielnia prowadzi
dwa sklepy. Po wojnie ruch spó³dzielczy zosta³
zorganizowany w nowych strukturach.
W miastach powstaj¹ spó³dzielnie spo¿ywców,
zaœ zaopatrzenie wsi nastêpuje pod
kierownictwem „Samopomocy Ch³opskiej”.

Dotychczas istniej¹ce na wsi Spó³dzielnie
„Spo³em” zostaj¹ przejête przez Zwi¹zek
„Samopomocy Ch³opskiej”. Spó³dzielnia Wiejska
„Spo³em” w Przysietnicy, jako jedna z pierwszych
w kraju, wchodzi do zwi¹zku „Samopomocy
Ch³opskiej”. Spó³dzielnia w Przysietnicy dobrze
prosperowa³a. Wieloletnie doœwiadczenie
prezesów po wojnie: Micha³a Pietryki,
W³adys³awa ̄ elaznowskiego, Kazimierza B³a¿a
spowodowa³o, ¿e na terenie powiatu by³a ona
jedn¹ z silniejszych. Przez kolejne lata
nastêpowa³y zmiany organizacyjne. W 1969 r.
powstaje wspólny zarz¹d w Brzozowie i tak
utworzona spó³dzielnia otrzyma³a nazwê Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Brzozowie.
Nale¿a³y do niej miejscowoœci: Przysietnica, Stara
Wieœ, Brzozów, Grabownica, Humniska.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e gminna spó³dzielnia
funkcjonowa³a bardzo dobrze i np. w 1983 r.
prowadzi³a 70 punktów sprzeda¿y detalicznej,

w tym 35 w mieœcie i 35 na terenie wiejskim. Dzia³alnoœæ gastronomiczna
prowadzona by³a w 6 zak³adach gastronomicznych i 2 sto³ówkach
pracowniczych, produkcja odbywa³a siê w 3 piekarniach, masarni, wytwórni
wód gazowanych, cegielni i m³ynie gospodarczym. Spó³dzielnia prowadzi
dzia³alnoœæ us³ugow¹ w 18 punktach, posiada 24 samochody i jeden ci¹gnik

K³opoty spó³dzielni zaczê³y siê w wyniku zmian ustrojowych
i uchwaleniu ustawy demonopolizacyjnej w 1990 roku. Od tego czasu sytuacja
finansowa GS zaczê³a siê pogarszaæ. Nierentowne placówki zaczêto
wydzier¿awiaæ, b¹dŸ sprzedawaæ, by zabezpieczyæ odprawy dla zwalnianych
pracowników. Konieczne staje siê ci¹g³e dostosowywanie prowadzonej
dzia³alnoœci do nowych realiów gospodarczych. I choæ nie jest to ³atwe zadanie
to spó³dzielnia w Brzozowie jest dzisiaj jedn¹ z wiêkszych na Podkarpaciu
– zatrudnia 98 pracowników. Dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona jest
w 13 sklepach spo¿ywczo-przemys³owych, utrzymano produkcjê w Piekarni

w Humniskach. Cztery
sklepy samoobs³ugowe s¹
w pe³ni skomputeryzowane
i dostosowane do wymo-
gów unijnych.

Tak pokrótce przed-
stawia siê jak¿e bogata
historia gminnej spó³dzielni
w Brzozowie, któr¹ przypo-
mniano  w trakcie obcho-
dzonego jubileuszu. W tym
uroczystym i wa¿nym dla
wszystkich zwi¹zanych
z ruchem spó³dzielczym
w Brzozowie dniu obrady

i dyskusje prowadzi³ Stefan Szyndlar Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej.
Wœród goœci znaleŸli siê równie¿: Janusz Dragu³a Wicestarosta Brzozowski,
Zdzis³aw Wojdanowski Burmistrz Brzozowa, Józef Szajna Cz³onek Krajowej
Rady Spó³dzielczej i Prezes GS „SCh” Krosno, Jerzy Rybka Cz³onek Krajowej
Rady Spó³dzielczej i Cz³onek Krajowego Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni
w Rzeszowie oraz Tadeusz Bodnar Cz³onek Krajowej Rady Spó³dzielczej
i Prezes Spó³dzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „SOPEX” w Kroœnie.

60 lat Gminnej Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska” w Brzozowie

Magdalena Pilawska

Stoisko handlowe GS kiedyœ ...

 ... i obecnie
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Choæ ogromny upa³ nie zachêca³
do wychodzenia z domu, zorganizowany
w Brzozowskim Domu Kultury
Wakacyjny Pokaz Mody Dzieciêcej, jak
co roku, wzbudza³ du¿e zainteresowanie.
By³ to wyj¹tkowy dzieñ zarówno dla
organizatorów i rodziców, a przede
wszystkim dla m³odych artystów.
W bogatym programie imprezy
przewidziano prezentacje strojów z sieci
sklepów El¿biety Kuœ, która nie tylko
udostêpni³a stroje, ale równie¿ czynnie
uczestniczy³a w ca³ym przedsiêwziêciu,
a tak¿e pokaz wspania³ych kostiumów
przygotowanych przez inicjatorkê
i dobrego ducha ca³ej imprezy Urszulê
Woroniec, przy pomocy i zaanga¿owaniu
rodziców.

Widowisko rozpoczê³o siê opra-
cowanym specjalnie na tê okazjê filmem
z ubieg³orocznego pokazu mody

dzieciêcej.  Nastêpnie wspania³e letnie
kreacje ze sklepów „Œwiat dziecka”
zaprezentowali najm³odsi uczestnicy
pokazu. Nie zabrak³o przy tym wielu
emocji – dla wiêkszoœci maluchów ten

By³y wró¿ki, królewny, ca³y baœniowy œwiat...

Wakacyjny Pokaz Mody DzieciêcejWakacyjny Pokaz Mody DzieciêcejWakacyjny Pokaz Mody DzieciêcejWakacyjny Pokaz Mody DzieciêcejWakacyjny Pokaz Mody Dzieciêcej

pokaz to pierwszy, debiutancki wystêp na
scenie przed licznie zgromadzon¹
publicznoœci¹. Po krótkiej przerwie mali
artyœci mieli okazjê pokazaæ siê ponownie,
tym razem w kreacjach iœcie baœniowych.
By³y wiêc œpi¹ce królewny, krasnale,
wró¿ki, pajacyki, Indianie, króliczki,
a nawet Królowa Œniegu. By³ to jednak
zaledwie pocz¹tek atrakcji przygoto-
wanych na to popo³udnie. Po wystêpie
najm³odszych przyszed³ czas na
profesjonalistów. Okaza³o siê, ¿e niektórzy
z nich w pokazie mody dzieciêcej bior¹
udzia³ ju¿ trzeci b¹dŸ czwarty raz. To
wspania³a zabawa, dlatego te¿
w pokazie biorê udzia³ ju¿ od kilku lat.
W tym roku razem ze mn¹ wyst¹pi¹ moje
kuzynki, które spêdzaj¹ tu wakacje,
a na co dzieñ mieszkaj¹ na drugim koñcu
Polski. Na pewno bêd¹ mia³y co
wspominaæ – wra¿eniami dzieli³ siê Bartek,
którego prezentacje to ju¿ niemal¿e
profesjonalne wystêpy aktorskie. W tym
roku wcieli³ siê on w Hawajczyka,
zaklinacza wê¿y, golfistê i œpiewaka
operowego. Wyœmienitymi kreacjami nie

ustêpowa³ mu równie wprawiony w tym
fachu Piotrek – kolekcjoner, Sherlock
Holmes, œpiewak operowy, Matrix i James
Bond. Piêknie prezentowa³y siê tak¿e
panie. Publicznoœæ g³oœno oklaskiwa³a
ponêtn¹ gwiazdê Hollywood, policjantkê
prosto z Wielkiej Brytanii, Szkotkê,
Japonkê czy Indianki. Mo¿na wiêc œmia³o
powiedzieæ, ¿e tegoroczny pokaz by³
imprez¹ bardzo europejsk¹, a nawet
œwiatow¹. Doskonale dobrana sceneria
do ka¿dej prezentacji zwielokrotnia³a
efekty wizualne i akustyczne, pozosta-
wiaj¹c niepowtarzalne wra¿enie. Doda-
tkow¹ atrakcj¹ widowiska by³y wystêpy
wokalne Marioli Leñ, Anny Jurczak
i Aleksandry Rachwa³.

Jestem przekonana, ¿e ka¿dy kto
tego dnia zawita³ w Brzozowskim Domu
Kultury bardzo przyjemnie spêdzi³
popo³udnie. S³owa uznania nale¿¹ siê tu
organizatorom, a przede wszystkim
Urszuli Woroniec, która czuwa³a nad
ca³ym widowiskiem, Ma³gorzacie Pietrasz,
która wykona³a czêœæ peruk i dodatków

oraz sponsorom, bez których zorganizo-
wanie pokazu nie by³oby mo¿liwe. W ich
gronie znaleŸli siê: „Œwiat dziecka” E. Kuœ,
„HTP Holland Textiles” H. A. Paszkaniak,
„Floro-Hum” A. Siedleczka J. G³adysz,
AVON.

Zgubiono dowód osobisty na nazwisko:
Wojnicki Mariusz - absolwent ZSB w Brzozowie
Uczciwego znalazcê prosimy o kontakt pod adresem:

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów,
tel./fax 43-431-65.

UWAGA !!!
Magdalena Pilawska

Dla wiêkszoœci maluchów
to pierwszy wystêp na scenie

Wystêp Marioli Leñ

Aleksandra Rachwa³
jako Maryla Rodowicz
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Karetkê na potrzeby pogotowia
ratunkowego zakupi³ pod koniec lipca br.
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.
Nowy samochód ratunkowy zast¹pi³
wyeksploatowan¹ karetkê je¿d¿¹c¹ do
wypadków. Trzeba go jeszcze wyposa-
¿yæ w sprzêt ratuj¹cy ¿ycie. Szpitala,
który realizuje niezbêdne inwestycje, na
to nie staæ. Wsparcie zadeklarowa³y sa-
morz¹dy gminne powiatu brzozowskie-
go.

Pogotowie ratunkowe przy szpi-
talu w Brzozowie dysponuje 2 karetka-
mi: „R” (reanimacyjn¹) i „W” (je¿d¿¹c¹
do wypadków). Stara karetka „W” by³a
ca³kowicie wyeksploatowana i zaczê³a
odmawiaæ pos³uszeñstwa. Jednocze-
œnie pomimo kilkuletnich starañ nie uda-
³o siê otrzymaæ nowego samochodu ra-
tunkowego z puli resortowej czy innych
Ÿróde³. St¹d zakup karetki sta³ siê koniecz-
noœci¹. Nowy samochód ratunkowy (fiat
ducato wietmarscherer) kosztowa³ 132
tys. z³. - To du¿e obci¹¿enie finansowe
dla naszego szpitala – powiedzia³ Da-
riusz Bryœ, zastêpca dyrektora szpitala ds.
organizacyjno-administracyjnych.
– I chocia¿ prowadzimy obecnie dwa
du¿e zadania, to jednak sytuacja wymu-

si³a na nas zakup nowej karetki. Trzeba
j¹ jeszcze wyposa¿yæ w sprzêt do rato-
wania ¿ycia  - doda³.

Nie pozwala na to napiêta sytuacja
finansowa szpitala, gdzie aktualnie trwa
realizacja podstawowych dla funkcjono-
wania tej placówki inwestycji. Pierwsza
z nich to przebudowa oddzia³u pomocy
doraŸnej wraz z rozbudow¹ dla potrzeb
oddzia³u anestezjologii i intensywnej te-
rapii na kwotê blisko 1,6 mln z³. Wyposa-
¿enie oddzia³u bêdzie kosztowa³o dodat-
kowo 1 mln 342 tys. z³. Drugie zadanie
- o wartoœci ok. 440 tys. z³ - to rozdzia³

NoNoNoNoNowwwwwa  kara  kara  kara  kara  kareeeeetkatkatkatkatka

dddddllllla  ba  ba  ba  ba  brrrrrzozozozozozozozozozowwwwwskskskskskiiiiieeeeego  pogogo  pogogo  pogogo  pogogo  pogotttttooooowwwwwiiiiiaaaaa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wobec tak napiêtego bud¿etu du-
¿ym problemem jest zaopatrzenie nowej

karetki w sprzêt do ratowania ¿ycia,
m.in. defibrylator i respirator. Na razie
przeniesiono do niej wyposa¿enie
z wycofanego samochodu, ale jest to
rozwi¹zanie doraŸne, bo aparatura jest
równie wys³u¿ona jak poprzednia ka-
retka – sam defibrylator liczy sobie ju¿
kilkanaœcie lat. Koszt zakupu niezbêd-
nego wyposa¿enia dla nowej karetki
wynosi ok. 70-80 tys. z³.

W tej sytuacji na posiedzeniu
Brzozowskiego Konwentu Samorz¹-
dowego (26.07.) pomoc w zakupie
sprzêtu dla nowej karetki zadeklaro-
wali samorz¹dowcy. – Wójtowie na-

tychmiast zareagowali na nasz apel.
Chcia³bym im za to podziêkowaæ
– podkreœli³ przewodnicz¹cy Konwentu,
Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿. Suma
deklarowanego wsparcia wynosi ponad
62 tys. z³. Z³o¿¹ siê na nie wp³aty z gmin:
Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica
Rosielna, Nozdrzec oraz dofinansowanie
Starosty Brzozowskiego.

(dk)

Spo³eczna Rada ds. Kombatantów w Brzozowie zorganizowa³a akademiê
zwi¹zan¹ z obchodami 66 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej. Podczas
uroczystoœci z udzia³em w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych kombatantom
zosta³y wrêczone patenty weteranów. Akademia odby³a siê 6 wrzeœnia br.
w œwietlicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Uroczystoœci, na które przyby³o kilkudziesiêciu przedstawicieli
œrodowisk kombatanckich, rozpoczê³y siê odegraniem hymnu narodowego,
a nastêpnie rocznicowym wyst¹pieniem  prezesa Józefa Brysia z Zarz¹du
Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Brzozowie.
G³ówn¹ czêœæ obchodów stanowi³o wrêczenie wystawionych przez Prezesa
Rady Ministrów patentów z tytu³em Weterana Walk o Wolnoœæ
i Niepodleg³oœæ Ojczyzny. Ogó³em przyznano 53 patenty. Niestety, nie wszyscy
weterani mogli je odebraæ, choæby z uwagi na podesz³y wiek i szwankuj¹ce
ju¿ zdrowie.  Obecnym podpisane przez premiera patenty wraz z w³asnym
listem gratulacyjnym wrêczy³ Wicewojewoda Podkarpacki Franciszek Woœ
w asyœcie Starosty Brzozowskiego Zygmunta B³a¿a i Zastêpcy Burmistrza
Brzozowa Józefa Rzepki. Wszyscy trzej nastêpnie wystêpuj¹c osobno
pogratulowali i z³o¿yli ¿yczenia wyró¿nionym.

Patent w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, ¿e jego w³aœciciel
w latach walki zbrojnej z najeŸdŸcami z honorem pe³ni³ ¿o³niersk¹ powinnoœæ
i uzyska³ prawo do zaszczytnego tytu³u Weterana o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ
Ojczyzny. Mi³ym akcentem by³o te¿ wyst¹pienie Jana Nowakiewicza – Prezesa
Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP
w Rzeszowie. Odznaczy³ on Prezesa brzozowskiego Zarz¹du Ko³a ZIWiW
Ryszarda Nasta³a medalem Zas³u¿ony dla ZIWiW. G³os zabierali tak¿e prezesi
s¹siednich kó³ ZKRPiBWP: w Kroœnie – Maria Pietrzyk i Sanoku – Marian

Jarosz (zarazem Wiceprezes Zarz¹du
Okrêgowego ZKRPiBWP w Kroœnie z siedzib¹
w Jaœle) oraz Antoni Konieczko - cz³onek
Spo³ecznej Rady ds. Kombatantów w Brzozowie.

Pozosta³¹ czêœæ spotkania zajê³y wypo-
wiedzi samych weteranów, snucie wspomnieñ,
a tak¿e dyskusja nad bie¿¹cymi problemami
œrodowisk kombatanckich. Ze strony Starostwa
akademia zosta³a przygotowana przez Wydzia³
Porz¹dku Publicznego, Bezpieczeñstwa, Obro-
nnoœci i Spraw Obywatelskich.

W  HO£DZIE  WETERANOM

(dk)

Nowy samochód ratunkowy

Wrêczenie patentów z tytu³em Weterana Walk
o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ Ojczyzny
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Tegoroczne Powia-
towe Zawody Sportowo-
Po¿arnicze zosta³y roze-
grane 7 sierpnia br. w Brzo-
zowie. W rywalizacji wziê³o
udzia³ 20 najlepszych
dru¿yn z poszczególnych
gmin: 6 dru¿yn w grupie A
(mêskie dru¿yny po¿arni-
cze), 4 dru¿yny w grupie C
(kobiece dru¿yny po¿ar-
nicze), 4 m³odzie¿owe
dru¿yny po¿arnicze (12-16
lat) dziewcz¹t oraz 6
m³odzie¿owych dru¿yn
po¿arniczych (12-16 lat)
ch³opców.

Wœród licznej
widowni znaleŸli siê goœcie:
st. bryg. Kazimierz G³adysz
– Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Pañstwowej

Sta¿y Po¿arnej w Rzeszowie, Starosta Brzozowski – Zygmunt B³a¿,
Wicestarosta – Janusz Dragu³a, Radni Rady Powiatu wraz z Markiem
Owsianym i Wincentym Smoleniem – Wiceprzewodnicz¹cymi Rady
Powiatu w Brzozowie, Stanis³aw £obodziñski – Prezes Powiatowego
ZOSP w Brzozowie, Stanis³aw Paj¹k – Komendant Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w Brzozowie, podinsp. Edward Z¹bek – Powiatowy Kome-
ndant Policji w Brzozowie, Józef Rzepka i Piotr Stañko
– Zastêpcy Burmistrza Brzozowa, Tadeusz Sperber – Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzozowie, Roman Korfanty – Prezes Zarz¹du Miejsko-
Gminnego ZOSP w Brzozowie oraz wójtowie poszczególnych gmin
brzozowskich i Prezesi Naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu.

Zawody rozpocz¹³
uroczysty przemarsz
dru¿yn na stadion
sportowy w Brzozowie przy
a k o m p a n i a m e n c i e
stra¿ackiej orkiestry dêtej.
Widzowie z du¿ym zainte-
resowaniem ogl¹dali 20
rywalizuj¹cych ze sob¹
ekip. Zawody rozegrane
zosta³y w dwóch konku-
rencjach: æwiczenie bojo-
we i sztafeta po¿arnicza
a ocenia³a je komisja sê-
dziowska z³o¿ona ze
stra¿aków Komendy Po-
wiatowej PSP w Brzozowie.
Wœród m³odzie¿owych
dru¿yn po¿arniczych
dziewcz¹t, kolejny rok
z rzêdu, najlepsze okaza³y
siê druhny z OSP w Dydni.

Tu¿ za nimi uplasowa³y siê kolejno kole¿anki z: OSP w Jab³onicy Polskiej,
OSP w Warze i OSP w Starej Wsi. W grupie ch³opców dru¿yna OSP
Zmiennica pokona³a ubieg³orocznych zwyciêzców OSP Jab³onicê
Polsk¹. Nastêpne lokaty zajêli: OSP Domaradz (gm. Domaradz), OSP
Izdebki (gm. Nozdrzec), OSP Blizne (gm. Jasienica Rosielna), OSP

Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze
        po raz siódmy

Wydrna (gm. Dydnia). W grupie C - kobiecych dru¿yn
po¿arniczych tytu³ najlepszych wywalczy³y panie
z OSP w Jab³onicy Polskiej, za nimi znalaz³y siê OSP
Stara Wieœ i OSP Wara. W skutek dyskwalifikacji
ostatnie miejsce zajê³a OSP Wydrna. W zaciêtej
rywalizacji panów o g³ówne trofeum - Puchar Starosty,
najlepsza okaza³a siê reprezentacja OSP z Orzechówki,
zdobywaj¹c 114,6 pkt. Drugie miejsce wywalczyli
stra¿acy z OSP w Golcowej (116,9 pkt.), trzecie – OSP
z Nozdrzca (118,7 pkt.) a czwarte OSP Krzemienna (176,6
pkt.). Dru¿yny z OSP Jab³onicy Polskiej i OSP Zmiennicy
zosta³y dyscyplinarnie zdyskwalifikowane. Najlepszy

wynik w æwiczeniu bojowym uzyska³ zespó³ OSP
Orzechówka (45 sek.), w nagrodê za co otrzyma³ puchar
ufundowany przez Senatora Janusza Koniecznego –
Wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego ZOSP RP
w Warszawie.

Nagrody i pami¹tkowe dyplomy zwyciêzcom
wrêczali: Kazimierz G³adysz, Zygmunt B³a¿, Stanis³aw
£obodziñski i Tadeusz Sperber. Zawody zosta³y
zorganizowane przez: Starostê Brzozowskiego, Zwi¹zek
Gmin Brzozowskich, Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Brzozowie oraz Burmistrza Brzozowa przy
wspó³pracy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Brzozowie i Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Brzozowie. Anna W³adyka

Zwyciêska dru¿yna OSP z Orzechówki

Starosta Brzozowski wrêcza nagrody

Sztafeta po¿arnicza w grupie A

Æwiczenia bojowe
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Centrum Lotów Miot³owych

Na terenie oœrodka znajduje siê
stadnina koni

Prelekcja T. Pióro

Dzieci chêtnie wziê³y udzia³ w pogadankach

4 wrzeœnia br. mieszkañcy
Grabownicy Starzeñskiej uczcili
rocznicê wyj¹tkowego wydarzenia
– ukrycia trzech dzwonów koœcielnych
przed niemieck¹ rekwizycj¹. Wyj¹tkowe
dzieje wspomina³a spo³ecznoœæ
Grabownicy i zaproszeni goœcie: Janusz
Dragu³a - Wicestarosta Brzozowski,
Zdzis³aw Wojdanowski - Burmistrz
Brzozowa, Bronis³aw Paw³owski
– uczestnik pamiêtnych wydarzeñ,
Roman Korfanty – Prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Grabownica Starzeñska, ks. Infu³at
Julian Pud³o oraz Proboszcz parafii
Grabownica ks. Stanis³aw
Jachowicz.

Z okazji 64 rocznicy
przeprowadzenia akcji ukrycia
dzwonów i 60 rocznicy
zakoñczenia drugiej wojny
œwiatowej zaproszeni goœcie
ods³onili tablicê pami¹tkow¹
i wmurowali akt fundacyjny
w grabownick¹ dzwonnicê. Roman
Korfanty przypomnia³ te szcze-
gólnie wa¿ne wydarzenia z ¿ycia
mieszkañców parafii, zwi¹zane

z okresem drugiej wojny œwiatowej
i mroczny czas okupacji hitlerowskiej
naszej ojczyzny.

W 1941 roku hitlerowski
gubernator Hans Frank wyda³ nakaz dla
wszystkich parafii nakazuj¹cy
œci¹gniêcie wszystkich dzwonów

koœcielnych i dostarczenie ich do
najbli¿szych stacji kolejowych. Mia³y byæ
one przeznaczone na cele militarne. Wtedy
to ówczesny proboszcz parafii ks. kanonik
Jan Rajchel podj¹³ odwa¿n¹ decyzjê
o ukryciu dzwonów przed niemieck¹
inkwizycj¹. Zadanie to powierzy³ zaufanym
parafianom, którzy dzia³aj¹c w trzech nie
wiedz¹cych o sobie nawzajem grupach
zdjêli dzwony z wie¿y koœcielnej. Po
odprawieniu fikcyjnej mszy po¿egnalnej
jeden z nich zosta³ ukryty w œwie¿ej mogile,
natomiast dwa pozosta³e w ziemi za

istniej¹c¹ do dziœ stodo³¹ plebañsk¹.
Ca³a akcja zosta³a przeprowadzona

w g³êbokiej konspiracji. Dwóch z jej
uczestników i cz³onków ich rodzin by³o
represjonowanych przez w³adze
okupacyjne. Konsekwencj¹ za
przeprowadzenie takiej akcji mog³a byæ
tylko kara œmierci dla jej cz³onków, obóz
koncentracyjny lub komora gazowa dla
ich rodzin i pacyfikacja ca³ej wsi, co
œwiadczy o wielkiej odwadze parafian
zaanga¿owanych w tê akcjê. Dziêki
garstce bohaterów tamtych dni, ich
przywi¹zaniu do chrzeœcijañskich
wartoœci i polskich tradycji, trzy
grabownickie dzwony o imionach: Józef
o wadze 627 kg (na którym jest napis
„Ufundowa³ ksi¹dz Wawrzyniec Pilszak”
i „Œwiêty Józefie miej nas w opiece”),
Miko³aj o wadze 277 kg (z napisem

„Ksi¹dz Jan Rajchel proboszcz” i „Œwiêty
Miko³aju b³ogos³aw parafianom”) oraz Jan
o wadze 136 kg (na którym widnieje napis
po ³acinie „Niech imiê Pañskie bêdzie
b³ogos³awione teraz i na wieki”, s¹ na nim
herb jastrzêbiec i podpis petersburski a po
drugiej stronie herb ¿ony Piotra Górskiego Anna W³adyka

Niezwyk³e losy
grabownickich dzwonów

– Barbary Boroñ) zosta³y ocalone.
Na skutek dzia³añ wojennych
w 1944 roku wie¿a koœcio³a
parafialnego zosta³a powa¿nie
uszkodzona, w zwi¹zku z tym
ukryte dzwony nie mog³y
ponownie zawisn¹æ na nowym
miejscu. Dziêki ofiarnoœci parafian,
którzy wybudowali obecn¹
dzwonnicê ukryte przez 10 lat
dzwony zabrzmia³y swym piêknym
g³osem 8 wrzeœnia 1951 roku.

Inicjatywê upamiêtnienia
tych wydarzeñ z 1941 roku podj¹³

w kwietniu 2004 roku Antoni Mazur radny
Rady Miejskiej w Brzozowie, mieszkaniec
Grabownicy Starzeñskiej. Koncepcja ta
zyska³a aprobatê ówczesnego Probo-
szcza ks. Felicjana Nakonecznego.
Powsta³e w ubieg³ym roku Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica
Starzeñska postanowi³o t¹ wielk¹
inicjatywê zrealizowaæ w imieniu
wszystkich mieszkañców parafii.
Ods³oniêta 4 wrzeœnia br. tablica
pami¹tkowa ma przypominaæ wszystkim,
a zw³aszcza m³odemu pokoleniu
patriotyczny czyn garstki parafian, dziêki
którym dzwony ocala³y.

Jedyny ¿yj¹cy uczestnik akcji
- Bronis³aw Paw³owski zosta³ poproszony
o ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
i wmurowanie aktu fundacyjnego, po
czym ks. Infu³at i ks. Proboszcz Stanis³aw
Jachowicz poœwiecili tablicê. Na
zakoñczenie Wicestarosta Brzozowski
i Burmistrz Brzozowa odczytali, a nastê-
pnie z³o¿yli na rêce Romana Korfantego
listy gratulacyjne za ocalenie tego
niezwyk³ego czynu od zapomnienia.

Wicestarosta J. Dragu³a gratuluje
B. Paw³owskiemu

Poœwiêcenie pami¹tkowej tablicy

Wmurowanie aktu fundacyjnego
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NiNiNiNiNiezapoezapoezapoezapoezapomnmnmnmnmniiiiiana wycana wycana wycana wycana wyciiiiieeeeeczka do Straszynaczka do Straszynaczka do Straszynaczka do Straszynaczka do Straszyna
W dniach od 31 lipca do 6 sierpnia br. 50-osobowa grupa dzieci

oraz doros³ych z Brzozowa i okolic, w ramach wypoczynku letniego,
przebywa³a nad morzem w Straszynie ko³o Gdañska. Spoœród
uczestników 25 osób to podopieczni Œwietlicy Socjoterapeutycznej
w Brzozowie i dzieci wywodz¹ce siê z rodzin korzystaj¹cych z pomocy
MOPS-u w Brzozowie, inne osoby w pe³ni pokrywa³y koszt swojego
pobytu.

Przez tydzieñ mieszkaliœmy
w piêknym, nowoczesnym Domu
Rekolekcyjnym Archidiecezji
Gdañskiej, w 2-, 3-, 4-osobowych
pokojach z ³azienkami, korzysta-
liœmy z ca³odziennego, smacznego
wy¿ywienia, do naszej dyspozycji
by³ autokar i przewodnik dziêki
czemu mogliœmy zwiedziæ wszystkie
ciekawe zak¹tki Pomorza Gdañ-
skiego.

Gdañsk nas zauroczy³ swoim
D³ugim Targiem, atrakcjami
Jarmarku Dominikañskiego, Gdynia
zachwyci³a przestrzeni¹, zarazi³a têsknot¹ za morskimi podró¿ami
i przygodami, w Sopocie spacerowaliœmy po odremontowanym molo
i z wielkim zapa³em pêdziliœmy w stronê ostatniej latarni, ¿eby jej dotkn¹æ,
co ma byæ gwarantem powrotu w to miejsce. St¹paliœmy te¿ po deskach
sceny Opery Leœnej, wys³uchaliœmy koncertu organowego w Katedrze
Oliwskiej, przejechaliœmy Pó³wysep Helski, a w Helu zwiedziliœmy
Fokarium. W dzieñ pochmurny uda³o nam siê wyjechaæ do Malborka
i zwiedziæ zamek krzy¿acki. W drodze do Straszyna zatrzymaliœmy siê
w Warszawie, a z powrotem w Toruniu.

Wieczorami zaœ na terenie obiektu, wœród spontanicznej radoœci,

gwaru i œmiechu tañczyliœmy i œpiewaliœmy, graliœmy
w pi³kê i inne gry towarzyskie. Wszystkie cele za³o¿one
przez organizatorów zosta³y w pe³ni zrealizowane, a by³
nim przede wszystkim wypoczynek letni po³¹czony
z promocj¹ zdrowego stylu jako profilaktyka szeroko
rozumianych zaburzeñ zachowania, w tym zapobieganie

alkoholizmowi.
Wyjazd ten zawdziêczamy

wielu osobom dobrej woli i wielkie-
go serca, które pomog³y nam
w sfinansowaniu tego przedsiê-
wziêcia. Serdecznie dziêkujemy
Burmistrzowi Brzozowa, Fundacji
Bankowej w Warszawie, Dyrekto-
rowi Banku PKO S.A. w Brzozowie,
Dyrektorowi Podkarpackiego
Banku Spó³dzielczego w Brzo-
zowie, Dyrektorowi  firmy POLI-
KAT Sp. z o.o. w Brzozowie,
Prezesowi Polskiego Czerwonego
Krzy¿a – Ko³o w Brzozowie,

Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanis³awy Bieñczak
w Brzozowie, Firmie ZBJ w Brzozowie, Firmie „Zielona
Oaza” w Brzozowie, B. Sawce – Apteka Prywatna,
w³aœcicielom sklepu ABC oraz notariuszowi
R. Karasiowi.

Szanowni Darczyñcy! Pozyskane od Was
fundusze pozwoli³y naszym dzieciom na prze¿ycie
piêknych niezapomnianych chwil.

Krystyna Przyczynek

Uczestnicy wycieczki

21 sierpnia br. Przy Domu Stra¿aka w H³udnie odby³ siê XVI Zjazd
Kapel Ludowych. Organizatorem imprezy byli: Zwi¹zek Gmin Brzozowskich,
Wójt Gminy Nozdrzec oraz Gminny Oœrodek Kultury w Nozdrzcu.

Na zjazd kapel przybyli zaproszeni goœcie: Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Brzozowie – Marek Owsiany, Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Brzozowie – Mariusz Kaznowski i Beata Bodzioch – Kaznowska, Wójt
Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala, Zastêpca Wójta Gminy Nozdrzec

– Romuald Duda oraz
Dyrektor Zespo³u
Szkó³ w H³udnie – Jan
Goszty³a.

Na scenie za-
prezentowa³y siê ka-
pele ludowe z powiatu
brzozowskiego i okolic: „Przysietczanie” z Przysietnicy, „Przepióreczka”
z Niebocka, „Domaradzanie” z Domaradza, „Ostrzewianie” z Nozdrzca,
„Warzanie” z Wary, „Górczanie” z Górek oraz Kapela Podwórkowa
z Dynowa. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni brawami i otrzymali
pami¹tkowe dyplomy.

Zjazd Kapel Ludowych cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
publicznoœci, która w upalne popo³udnie licznie przyby³a by wys³uchaæ
piosenek ludowych. Imprezê zakoñczy³a zabawa ogrodowa.

Anna Ka³amucka

XVI ZXVI ZXVI ZXVI ZXVI ZJAZDJAZDJAZDJAZDJAZD K K K K KAPELAPELAPELAPELAPEL L L L L LUDOWYCHUDOWYCHUDOWYCHUDOWYCHUDOWYCH

Kapela „Domaradzanie”

Kapela „Przepióreczka” z Niebocka

INFORMACJE  Z  POWIATU
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WARTO  WIEDZIEÆ

Solidarnoœæ - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemiê,
to brzemiê niesione razem, we wspólnocie.
A wiêc nigdy: jeden przeciw drugiemu.
                                     Jan Pawe³ II, Gdañsk-Zaspa, 12 czerwca 1987 r.

By³ czerwiec roku 1979, Warszawa. T³um Polaków zgromadzonych na Placu Zwyciêstwa z zapartym tchem
s³ucha³ homilii Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Wtedy pad³y znamienne s³owa: „Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi”. I powia³ Wiatr odnowy. W sierpniu 1980 r. narodzi³a siê „Solidarnoœæ”, która da³a
pocz¹tek wielkim przemianom w Polsce i Europie. Naród polski, przez lata schylony pod ciê¿arem ustroju
totalitarnego, teraz prostowa³ siê, mê¿nia³. Choæ droga do wolnoœci by³a jeszcze d³uga, to ju¿ nic nie by³o w stanie uœpiæ solidarnego ducha
narodu. A¿ wreszcie nadszed³ rok 1989 - Polska sta³a siê krajem wolnym i niepodleg³ym. Jednak to by³ dopiero pocz¹tek, poniewa¿ przed
spo³eczeñstwem polskim stanê³y teraz nowe wyzwania i nowe cele. Wolnoœæ bowiem, tak wytêskniona, okupiona krwi¹ i mêczeñstwem
nie zosta³a nam jedynie dana - ale jak naucza³ nasz Wielki Rodak Jan Pawe³ II - tak¿e zadana. To przes³anie nie straci³o na aktualnoœci,
obowi¹zuje i wzywa do pog³êbionej refleksji szczególnie dziœ, gdy obchodzimy jubileusz 25-lecia powstania Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”.

W ÆWIERÆWIECZE  „SOLIDARNOŒCI”

Legalnie i w konspirzeLegalnie i w konspirzeLegalnie i w konspirzeLegalnie i w konspirzeLegalnie i w konspirze
ZYGMUNT  B£A¯
W 1980 r. pracowa³ jako in¿ynier w Instytucie Górnictwa Nafty
i Gazu w Kroœnie, w którym za³o¿y³ komórkê Solidarnoœci. Od lipca
1981 r. do stanu wojennego by³ wiceprzewodnicz¹cym NSZZ
Solidarnoœæ Region Podkarpacie. W stanie wojennym internowany
przez 6 miesiêcy. W latach 1983-89 szefowa³ Regionalnej Komisji
Wykonawczej podziemnej strukturze zwi¹zku, a nastêpnie (do lutego
1990 r.) Tymczasowemu Zarz¹dowi Regionu. Od kwietnia 1989 r.
przewodniczy³ Obywatelskiemu Komitetowi „Solidarnoœæ”, z którego
rekomendacji zosta³ pierwszym wojewod¹ kroœnieñskim w III RP.
Funkcjê tê sprawowa³ do 1993 r. Od roku 2002 jest Starost¹
Brzozowskim.
To jest 25 lat, byliœmy naprawdê
wtedy m³odzi i pe³ni
entuzjazmu, a sierpieñ jawi mi
siê w ten sposób, ¿e w wyniku
tego niezadowolenia spo³e-
cznego, fali strajków, jaka
ogarnê³a kraj, co mia³o miejsce
równie¿ na Podkarpaciu.
Dlatego po podpisaniu
porozumieñ sierpniowych
by³em jednym z inicjatorów
powstania NSZZ Solidarnoœæ
w Instytucie Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa
w Kroœnie. Stamt¹d zosta³em delegowany do kontaktów
z tymczasowym zarz¹dem regionu. Pierwsze spotkania, w których
uczestniczy³em odbywa³y siê w prywatnym domu pana Stanis³awa
Dru¿by na kroœnieñskiej Guzikówce. Ca³y czas trwa³a organizacja
zwi¹zku, powstawa³y coraz to nowe komisje zak³adowe, tak ¿e pod
koniec paŸdziernika, listopada by³o u nas ju¿ ok. 76 tys. cz³onków
zwi¹zku. Takiego entuzjazmu, takiego wybuchu patriotyzmu  trudno
by póŸniej szukaæ. Od lipca 1981 r. zosta³em wybrany
Wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu. Zajmowa³em siê tworzeniem
struktur, odpowiada³em za pracê Prezydium Zarz¹du, za zak³ady pracy
na terenie Krosna i okolic. Zdarza³y siê ró¿ne sytuacje, w których
trzeba by³o interweniowaæ, dyrektorzy poszczególnych firm
przeszkadzali w organizowaniu. PóŸniej - jak pamiêtamy – mia³y miejsce
wydarzenia bydgoskie i - co pokazuje historia - próba og³oszenia ju¿
wtedy stanu wojennego. Drugi Wiceprzewodnicz¹cy pochodzi³
z Sanoka i odpowiada³ za zak³ady na terenie Sanoka. By³ nim Piotr

Kaczmarczyk. Wspólnie pracowaliœmy do 13 grudnia
1981 r., kiedy zosta³em internowany, najpierw w Uhercach,
póŸniej w £upkowie. Na internowaniu przebywa³em do
7 czerwca 1982 r. Ale ju¿ jesieni¹ w trójkê zawi¹zaliœmy
Regionaln¹ Komisjê Wykonawcz¹ w sk³adzie: Zygmunt
Zawojski, Jerzy Jakubowski i ja. PóŸniej, po wyjeŸdzie
Zawojskiego do Stanów Zjednoczonych, rozszerzyliœmy tê
grupê o nastêpne osoby: S³awomirê Leœniak, Zbigniewa
Leœniaka, Adama Oberca, Stanis³awa Majewskiego i Jana
Ba³ukê. G³ównym naszym zadaniem i celem by³a informacja
o tym, co siê dzieje w zwi¹zku i w kraju. Na terenie
Podkarpacia wydawaliœmy „Solidarnoœæ Podkarpack¹”. Na
pocz¹tku by³a ona wydawana na powielaczu, który ukry³em
u swojego teœcia, gdzieœ w sianie. PóŸniej stosowaliœmy ju¿
technikê sitodruku. Wi¹¿e siê z tym pewna anegdota.
Potrzeba nam by³o materia³u sitodrukowego, wiêc wymyœli-
liœmy iœcie mistrzowsk¹ intrygê. Otó¿ pod pretekstem wesela

jednego z kolegów zamówiliœmy na Zachodzie
potrzebny nam do drukarni materia³, rzekomo
na sukniê œlubn¹. Nikt siê nie zorientowa³
w podstêpie. Materia³ przyszed³,  a po spruciu
wystarczy³o go na wiele matryc do produkcji
bibu³y.

W 1988 r., bodaj¿e w paŸdzierniku,
ujawniliœmy Komisjê Wykonawcz¹
i zaczêliœmy od nowa odtwarzaæ strukturê
zwi¹zku. Tymczasowy Zarz¹d Regionu trwa³
od 1988 r. do lutego 1990 r. W tym czasie ja
szefowa³em Zarz¹dowi, a ponadto
przewodniczy³em te¿ powsta³emu w kwietniu
1989 r. Obywatelskiemu Komitetowi
Solidarnoœæ, by³a to taka unia personalna.

W lutym 1990 r. na stanowisku przewodnicz¹cego Zarz¹du
Regionu zast¹pi³ mnie Ryszard Domañski. Ale to ju¿
ca³kiem inna historia...

Nie ¿a³ujê tych lat, a wrêcz odwrotnie, poniewa¿
pozna³em wielu wspania³ych ludzi, nie tylko przez
dzia³alnoœæ, ale równie¿ w obozie internowania. Nigdy nie
zdecydowa³em siê ¿eby wyjechaæ z kraju, choæ by³y takie
naciski, propozycje. By³o trudno. By³y rewizje, by³y
zatrzymania. Mia³em chyba 29 rozpraw s¹dowych, ale do
wszystkiego mo¿na siê przyzwyczaiæ. Najwa¿niejsza rzecz,
jak¹ sobie zak³adaliœmy - to przede wszystkim wyrwanie
Polski z jarzma sowieckiego. I to zosta³o spe³nione. Mamy
woln¹ Polskê, niepodleg³¹ Polskê. A ¿e teraz jest ona Ÿle
rz¹dzona,  to wszystko jeszcze mo¿na naprawiæ, bo przecie¿
nie musi tak zostaæ.

Na podst. nagrania dla Radia Rzeszów opr. red.

Katarzyna Komorowska - Za  stron¹: www.solidarnosc.pl

wspomina Zygmunt B³a¿
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Rozmowa z pierwszym przewodnicz¹cym podkarpackiej
„Solidarnoœci” Zygmuntem Zawojskim oraz jego zastêpc¹
Zygmuntem B³a¿em, który póŸniej szefowa³ podziemnym
strukturom zwi¹zku.

Co szczególnego utkwi³o Panom w pamiêci z narodzin
NSZZ „Solidarnoœæ”?

Zygmunt Zawojski: Jazda taksówkami do Stoczni
Gdañskiej. Przed t¹ s³ynn¹ bram¹ towarzyszy³a mi œwiadomoœæ
presji ze strony w³adz komunistycznych, a po przekroczeniu
bramy uczucie wolnoœci. Po tamtej stronie poj¹³em, ¿e to co
zaczêliœmy robiæ jest wa¿ne, trzeba to kontynuowaæ i ¿e mamy
racjê. Nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci, i¿ tylu ludzi jest z nami. To
by³o dla mnie najwa¿niejsze.

Zygmunt B³a¿: Niezapomnian¹ chwil¹ jest dla mnie msza
œwiêta, z udzia³em oko³o 10 tysiêcy ludzi, odprawiona 3 maja
1981 roku na placu miêdzy stadionem a targowic¹ w Kroœnie.
Po mszy przeniesiono krzy¿ z o³tarza do koœcio³a Ducha
Œwiêtego. To by³a niesamowita manifestacja, której Krosno
nie pamiêta³o i takiej nastêpnej w kolejnych latach ju¿ nie
by³o.

Jak patrzycie Panowie na tamte wydarzenia z perspektywy
25 lat?

ZB: Najwa¿niejsze, ¿e jest wolna, niepodleg³a Polska, a
to jak t¹ wolnoœæ zagospodarujemy, od nas zale¿y. A jak
zagospodarowaliœmy w minionych latach, to ju¿ te¿ historia.

ZZ: Mieszkam w Stanach Zjednoczonych i przyje¿d¿am
do Polski ka¿dego roku. Widzê i wyczuwam zmiany, zarówno
polityczne jak i gospodarcze, które tutaj zachodz¹. Polska siê
rozwija. Jak ju¿ Zygmunt B³a¿ powiedzia³, cieszymy siê
wolnoœci¹ i obyœmy jej nie zaprzepaœcili.

Brama wolnoœci

Jakie by³y najtragiczniejsze wydarzenia z tamtych lat?
ZB: M³odych ch³opaków z Zak³adu Urz¹dzeñ Naftowych

w Kroœnie Stasia Majerskiego i chyba Leszka Króla
aresztowano za odbijanie ¿ó³wia na œcianach fabryki. Oni
dostali wyroki po 5 i 5,5 roku. Mieli wtedy po 18 lat. To by³o
dla mnie szokuj¹ce i trudne do pogodzenia siê z tym.

Jak oceniacie aktualn¹ „Solidarnoœæ”?
ZZ:  Jest normalnym zwi¹zkiem zawodowym i tak

powinno byæ. W demokracji, gdzie si³y polityczne kieruj¹
pañstwem, to zwi¹zek zawodowy powinien zajmowaæ siê
robotnikami czy generalnie pracownikami. Nie ma tak nigdzie,
¿eby nie by³ zwi¹zany z polityk¹, ale dzia³alnoœæ jednak
powinna byæ skierowana na sprawy socjalne i obronê
pracowników.

Rozmawia³: Bogdan Huæko
Przedruk za: Dziennik Polski, nr 195 z 22 sierpnia br.

 Zbigniew Zawojski i Zygmunt B³a¿ - spotkanie po latach.

Fot. Bogdan Huæko

Corocznie, tu¿ po zakoñczeniu roku szkolnego, Podkarpacki
Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy dokonuje podsumowania
rywalizacji sportowej szkó³ ca³ego województwa. W kategorii szkó³
ponadgimnazjalnych ogromny sukces w roku szkolnym 2004/2005
osi¹gnê³o I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Brzozowie. Brzozowskie liceum zosta³o sklasyfikowane
na bardzo wysokim II miejscu wœród 176 szkó³ bior¹cych udzia³
w rywalizacji sportowej, pozostawiaj¹c w pokonanym polu szko³y
o bardzo bogatych tradycjach sportowych. Na dalszych miejscach
znalaz³y siê równie¿ pozosta³e szko³y œrednie z terenu powiatu
brzozowskiego.

Koñcowa klasyfikacja szkó³ ponadgimnazjalnych wygl¹da
nastêpuj¹co:
1 m. II LO Przemyœl – 708 pkt.
2 m. I LO Brzozów – 554 pkt.
3 m. II LO Sanok – 536 pkt.
4 m. ZS Nr 1 Nowa Dêba – 516 pkt.
5 m. ZSZ Nr 1 Dêbica – 485 pkt.
6 m. ZSZ Trzcinica – 477 pkt.
7 m. LO Kolbuszowa 429 pkt.
8 m. ZSZ Nr 2 Sanok – 425 pkt.
9 m. V LO Mielec – 413 pkt.
10 m. I LO Mielec – 376 pkt.
49 m. ZSE Brzozów – 138 pkt.
81 m. ZSB Brzozów – 67 pkt.

W zestawieniu Licealiady ujêto wyniki z 11 rozegranych
dyscyplin sportowych. M³odzie¿ brzozowskiego ogólniaka
reprezentowa³a swoj¹ szko³ê w finale wojewódzkim Licealiady
w: szachach (I miejsce w województwie podkarpackim), pi³ce
rêcznej dziewcz¹t (IV miejsce), pi³ce rêcznej ch³opców
(IV miejsce), tenisie sto³owym dziewcz¹t (IX miejsce) i tenisie
sto³owym ch³opców (IV miejsce).

W pó³fina³ach wojewódzkich uczestniczy³y dru¿yny:
koszykówki dziewcz¹t, koszykówki ch³opców, siatkówki
dziewcz¹t, badmintona dziewcz¹t i ch³opców, unihokeja oraz
sztafeta p³ywacka.

Dru¿yna szachowa, która w finale wojewódzkim zajê³a
I miejsce, reprezentowa³a województwo podkarpackie w finale
ogólnopolskim. Zawody te odby³y siê w S³ubicach, gdzie
brzozowscy szachiœci zajêli miejsce 9 wœród 16 najlepszych
dru¿yn szachowych z ca³ej Polski.

Niew¹tpliwie ten wielki sukces Liceum to zas³uga
ogromnego zaanga¿owania nauczycieli wychowania
fizycznego, którzy przygotowali m³odzie¿ do zawodów w ramach
bezp³atnych zajêæ pozalekcyjnych. Sukces ten z pewnoœci¹ nie
mia³by miejsca bez du¿ej przychylnoœci Dyrekcji Szko³y.

W kolejnym roku szkolnym, który w³aœnie siê rozpocz¹³,
¿yczymy zarówno I Liceum, jak i pozosta³ym szko³om
ponadgimnazjalnym równie satysfakcjonuj¹cych wyników
w rywalizacji sportowej. Magdalena Kaczkowska

Sukces Brzozowskiego I Liceum Ogólnokszta³c¹cego

WARTO  WIEDZIEÆ/SPORT
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Rozmawia³a: Anna W³adyka

Anna W³adyka: Kiedy i jak rozpoczê³a siê Twoja pasja?
Marta Opaliñska: Zaczê³am graæ w szachy na wakacjach po trzeciej klasie
podstawówki. Gram ju¿ siedem lat. Wszystko zaczê³o siê od tego, ¿e mój brat
– Sebastian od ma³ego chcia³ graæ w szachy. W mojej rodzinie jednak nikt nie
gra³ w tê grê, dlatego moja mama poprosi³a pana Kazimierza Kozubala, aby go
nauczy³. Kiedy Sebastian ju¿ umia³
graæ, powsta³ kolejny problem,
poniewa¿ nie mia³ z kim. Wtedy brat
nauczy³ mnie, jak poruszaæ
wszystkimi figurami i tak zaczê³am
graæ. Potem wspólnie chodziliœmy
na kó³ka do pana Kozubala. W tê
pasjê wci¹gnêliœmy naszych
kuzynów i innych znajomych.
AW: Jak czêsto trenujecie?
MO: Trenujemy w ka¿d¹ sobotê.
Oczywiœcie sama æwiczê te¿
w domu. Przed zawodami treningi
odbywaj¹ siê czêœciej, a w okresie
wakacji zdarza³o siê, ¿e trenowa³am
codziennie. Teraz mam nieco mniej
czasu, poniewa¿ rozpocz¹³ siê rok
szkolny, chocia¿ szachy nigdy nie
przeszkadza³y mi w nauce (o czym
œwiadczy wysoka œrednia 4.9 na
koniec roku – przyp. red.).
AW: Mog³abyœ nam opowiedzieæ
o swoich sukcesach?
MO: Moim debiutem by³y „Wakacyjne Mistrzostwa Brzozowa” w Brzozowskim
Domu Kultury. Zawody te odbywa³y siê zaledwie dwa tygodnie po tym jak
rozpoczê³am grê w szachy. Nie zajê³am tam wysokiego miejsca bo pi¹te, ale, jak
ju¿ wspomnia³am, by³y to pocz¹tki. W czasie kolejnych zawodów zajmowa³am
coraz wy¿sze lokaty i coraz wiêcej partii wygrywa³am. Myœlê, ¿e ka¿da pora¿ka
mobilizowa³a mnie, abym coraz wiêcej trenowa³a, zarówno w domu jak i na kó³kach
szachowych. Jeœli chodzi o inne zawody, to co roku odbywaj¹ siê szkolne zawody
dru¿ynowe. S¹ one rozgrywane na szczeblu: gminnym, rejonowym i wojewódzkim.
W podstawówkach nasza dru¿yna zajê³a najwy¿ej II miejsce w województwie.
W gimnazjach przez trzy lata z rzêdu mieliœmy drugie miejsce. W tamtym roku
wywalczyliœmy pierwsze miejsce jako dru¿yna w województwie podkarpackim.
Uczestniczê te¿ w indywidualnych zawodach szkolnych. Czterokrotnie bra³am
udzia³ w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. W 2001 roku na Mistrzostwach
Polski Uczniów SP zdoby³am br¹zowy medal. Ostatnim sukcesem sprzed dwóch
tygodni jest z³oty medal za zajêcie I miejsca na Mistrzostwach Polski w kategorii
dziewcz¹t szkó³ œrednich. Szachowe Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Polski
Uczniów  odby³y siê w dniach od 24 do 30 sierpnia br. w D¹bkach ko³o Dar³owa.
W mistrzostwach tych uczestniczy³o 134 uczniów z ca³ej Polski, startuj¹cych
w trzech grupach wiekowych.
AW: Ciê¿ko by³o wywalczyæ ten ostatni tytu³? Jaka by³a Twoja reakcja na
zwyciêstwo?
MO: Tak, by³o dosyæ ciê¿ko. W koñcu to by³y Mistrzostwa Polski. W chwili
og³oszenia wyników by³am bardzo szczêœliwa, ale jednoczeœnie te¿ zszokowana
tym zwyciêstwem.  Cieszy³am siê wraz z kole¿ankami i kolegami z Województwa
Podkarpackiego. Tym bardziej, ¿e zdobywaj¹c I miejsce, uzyska³am mo¿liwoœæ
uczestniczenia w Mistrzostwach Œwiata w Grecji.
AW: Kto pomaga³ Ci w Twojej karierze sportowej? Kto Ciê zachêca³, stwarza³
nowe mo¿liwoœci?
MO: Swoje sukcesy w du¿ej mierze zawdziêczam rodzicom, którzy zawsze mnie
wspierali. Na pewno te¿ panu Kozubalowi, który by³ inicjatorem wszystkich

kó³ek szachowych i wszystkich zawodów. On
te¿ zajmuje siê zbieraniem funduszy od ró¿nych
sponsorów. Na przyk³ad mój ostatni wyjazd
na mistrzostwa finansowany by³ przez
Starostwo Powiatowe w Brzozowie (Powiato-

wy Szkolny Zwi¹zek Sportowy).
Moje wyjazdy na obozy i turnieje
szachowe sponsorowali tak¿e:
Miejski Oœrodek Sportu
i Rekreacji oraz Dyrekcja I LO
w Brzozowie.
AW: Czy masz jakieœ plany na
przysz³oœæ zwi¹zane z szachami?
MO: Na pewno bêdê konty-
nuowa³a grê w szachy, poniewa¿
lubiê graæ. Szachy mnie
uspokajaj¹. Nie wiem jeszcze
jednak, jaki wybiorê kierunek
kszta³cenia.
AW: Czym siê interesujesz poza
szachami?
MO: Lubiê sport ogólnie, lubiê
graæ w siatkówkê, czytaæ ksi¹¿ki.
AW: Co pomaga Ci szlifowaæ
Twoj¹ technikê i umiejêtnoœci?
MO: Wiele wa¿nych rzeczy
dowiedzia³am siê z ksi¹¿ek.

Pomog³y mi równie¿ komputerowe programy
szachowe i Internet. Na pewno zdobywa³am
te¿ doœwiadczenie graj¹c z kimœ. Czêsto
ogl¹dam te¿ i analizujê partie kolegów
i s³awnych szachistów. Dostrzegam wtedy
posuniêcia niewidoczne podczas gry. Gdy
analizujê partie Mistrzów Œwiata, Mistrzów
Europy czy Polski dostrzegam posuniêcia
i pu³apki szachowe, których nie widaæ na
pierwszy rzut oka. PóŸniej sama je stosujê.
AW : Co by³o Ci najtrudniej opanowaæ
w szachach?
MO: Myœlê, ¿e „debiuty szachowe” czyli
sposób rozpoczynania partii szachowych,
wszystkie warianty posuniêæ. Nauka tego by³a
doœæ trudna. Ca³e szczêœcie mam ju¿ to za sob¹.
AW: Jak myœlisz, szachy ciesz¹ siê du¿¹
popularnoœci¹?
MO: Myœlê, ¿e tak. Na mistrzostwach zebra³o
siê wielu kibiców i amatorów tego sportu.
U nas w Brzozowie tak¿e jest doœæ du¿e grono
sympatyków szachów. Œwiadcz¹ o tym
chocia¿by zapisy dzieci do kó³ka szachowego,
które prowadzi pan Kozubal. Trenuje on teraz
m³odsz¹ m³odzie¿ i dzieci. Chodzi o to, aby
trenowaæ szachistów od ma³ego, gdy¿ im d³u¿ej
siê gra, tym s¹ lepsze wyniki i wy¿sze
osi¹gniêcia.
AW: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych
sukcesów.

Szachy to moja pasja

Marta Opaliñska – uczennica I LO w Brzozowie
Mistrzyni Polski w szachach w kat. dziewczêta szko³y œrednie

Zawodniczka LKS Brzozovia MOSiR Brzozów

Wywiad z Mart¹ Opaliñsk¹ Mistrzyni¹ Polski w szachach
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ROZRYWKA

HOROSKOP

KRZY¯ÓWKA

BARAN (21 III – 20 IV)
Twoja sytuacja finansowa w drugiej po³owie miesi¹ca znacznie
siê poprawi. Zaczniesz myœleæ o lokowaniu swych oszczêdnoœci

w funduszach lub nowych inwestycjach, ale nie zabraknie Ci te¿ œrodków
na finansowanie przyjemnoœci. Mimo ¿ywio³owej natury masz tendencje
do sta³oœci i czujesz potrzebê wartoœciowego, trwa³ego zwi¹zku.

BYK (21 IV – 21 V)
Pod koniec miesi¹ca dostaniesz zadanie, które w pe³ni zaspokoi
Twoje zawodowe ambicje i pozwoli na wykorzystanie dot¹d

skrywanych talentów twórczych. Sukcesy zaowocuj¹ równie¿ awansem,
premi¹ specjaln¹ lub podwy¿k¹, któr¹ bêdziesz móg³ przeznaczyæ
wreszcie na realizacjê marzeñ.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Mimo, ¿e swoj¹ energiê skoncentrujesz g³ównie na ¿yciu
towarzyskim i uczuciowym, to tak¿e w sprawach zawodowych

nie opuœci Ciê dobra passa. Twoja kariera wreszcie ruszy z miejsca.
Oddasz siê pracy koncepcyjnej, której efekty zaowocuj¹ sukcesem
i uznaniem.

RAK (22 VI – 23 VII)
Twoja sytuacja finansowa ulegnie znacznej poprawie, staraj
siê nie zaci¹gaæ d³ugów. Rozwa¿nie planuj inwestycje i nie

ulegaj chwilowym pokusom. B¹dŸ bardziej otwarty, obserwuj i ucz siê od
innych. Jeœli obecne stanowisko pracy lub firma nie s¹ dla Ciebie
satysfakcjonuj¹ce i odczuwasz potrzebê zmiany, zaczekaj z radykalnymi
decyzjami do paŸdziernika.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Najlepsza passa czeka Ciê w pierwszej po³owie miesi¹ca,
wykorzystaj zatem ka¿d¹ okazjê, by zaprezentowaæ swoje

pomys³y szefom, wprowadziæ w ¿ycie nowe rozwi¹zania, usprawniæ
organizacjê pracy. Samotne Lwy rzuc¹ siê w wir ¿ycia towarzyskiego, a
¿e potrafi¹ ³atwo urzec i zauroczyæ, bêd¹ cieszyæ siê du¿ym powodzeniem.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Wrzesieñ bêdzie obfitowa³ w sporo zawodowych sukcesów,
odczujesz tak¿e znaczn¹ poprawê sytuacji finansowej. Staraj siê

podnosiæ ci¹gle swe kwalifikacje - mo¿e w tym roku te starania zaowocuj¹
awansem lub znaczn¹ podwy¿k¹.

WAGA (24 IX – 23 X)
Skoncentruj siê na wiêkszej efektywnoœci swej pracy. Postaw

na kreatywnoœæ, a zyskasz uznanie w oczach prze³o¿onych. Jesteœ
osob¹ szczer¹, która nie znosi nieuczciwych zachowañ, co sprawia, ¿e
budzisz zaufanie wœród kolegów, którzy chêtnie s³u¿¹ Ci pomoc¹.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Masz szansê doprowadziæ do realizacji swe nawet najbardziej
ambitne plany, o ile rozwa¿nie zaplanujesz swe dzia³anie

i konsekwentnie bêdziesz wcielaæ swe pomys³y i postanowienia w ¿ycie.
Poczekaj jednak do jesieni, paŸdziernik to najlepszy dla Ciebie czas na
debiut w dzia³alnoœci zawodowej na w³asny rachunek.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Jeœli jeszcze kontynuujesz naukê, czeka Ciê bardzo pracowity
czas. Twoja forma intelektualna bêdzie bardzo wysoka. Pomyœl

tak¿e o jakichœ dodatkowych kursach. Przy dobrej organizacji czasu
mo¿esz pogodziæ to z dotychczasowymi obowi¹zkami, a poszerzanie
horyzontów wkrótce zaprocentuje ciekaw¹ ofert¹ pracy lub wyjazdu
na zagraniczny sta¿.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
W sprawach finansowych stabilizacja. Niemniej nie ulegaj
zbytniej manii szaleñczych zakupów, rozwa¿nie planuj wydatki,

a na wiêkszy przyp³yw gotówki oczekuj póŸn¹ jesieni¹. Kozioro¿ce
pozostaj¹ce w sta³ych zwi¹zkach mog¹ liczyæ na stabilizacjê. K³opoty
i nieporozumienia Ci nie zagra¿aj¹.

WODNIK (21 I – 19 II)
W sprawach finansowych dobra passa. Nie bêdziesz narzekaæ
na brak gotówki tak na bie¿¹ce wydatki, jak i realizacjê

rozmaitych ma³ych lub wiêkszych przyjemnoœci. Pamiêtaj jednak, ¿e
zbytnia rozrzutnoœæ mo¿e Ciê zgubiæ i w rezultacie utracisz p³ynnoœæ
finansow¹!

RYBY (20 II – 20 III)
Czas porzuciæ dotychczasowy, nieco zachowawczy sposób
myœlenia o przysz³ej karierze i skupiæ siê na rzeczywistych

potrzebach staraj¹c siê znaleŸæ punkt wspólny miêdzy zawodowymi
obowi¹zkami i hobby. Odwaga i nieszablonowe pomys³y zapewni¹
sukces i profity finansowe.

POZIOMO:
4) gmach
6) do uszczelniania szyb
7) pokój dla ucznia
10) wi¹zanie kad³uba statku, stêpka
11) wieczorowy strój mêski

PIONOWO:
1) prosta droga leœna
2) pilot
3) p³yn ze s³onecznika
5) jeszcze nie ksi¹dz
7) chrust z lasu
8) model Renault
9) okrêt Jazona
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