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POWIAT BRZOZOWSKI

Radni Rady Powiatu Brzozowskiego obradowali  21
paŸdziernika br. podczas XXXIII sesji zwyczajnej. Po

przyjêciu porz¹dku obrad i protoko³u z poprzedniej sesji oraz
wys³uchaniu sprawozdañ z wykonania uchwa³ i wniosków, jak
równie¿ z prac Zarz¹du Powiatu, Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu
poinformowa³a radnych o z³o¿eniu oœwiadczeñ maj¹tkowych
cz³onków Zarz¹du, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek
organizacyjnych oraz osób wydaj¹cych decyzje administracyjne
w imieniu Starosty Brzozowskiego. Nastêpnie Dyrektor Antoni
Kolbuch przedstawi³ informacjê o dzia³alnoœci Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie - Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego im. Ks. Br. Markiewicza oraz o realizacji kontraktu
zawartego z NFZ na 2005 r. – Sytuacja finansowa szpitala nie jest
z³a, choæ nie powiem, ¿e jest dobra – mówi³ dyr. Kolbuch. Wed³ug
jego s³ów wykonanie kontraktu za 3 kwarta³y wynosi³o 76 procent,
tj. 1 punkt powy¿ej planu. Dyrektor szpitala powiedzia³, ¿e - zgodnie
z zapewnieniami NFZ - nadwykonanie us³ug medycznych, na kwotê
1 mln 366 tys. z³., zostanie zrefundowane. – Nie nale¿y siê zatem
obawiaæ o zdolnoœæ p³atnicz¹ czy p³ynnoœæ finansow¹ szpitala
– podsumowa³ A. Kolbuch. Dyrektor i radni zgodnie podkreœlili, ¿e
sytuacja finansowa jest znacznie lepsza ni¿ przed rokiem, co
korzystnie wyró¿nia brzozowski szpital wœród innych placówek.
A. Kolbuch odpowiadaj¹c na pytania radnych powiedzia³ m.in., ¿e
bardzo wa¿n¹ spraw¹ dla szpitala jest pozyskanie akceleratora,

XXXIII  SESJA  RADY  POWIATU BRZOZOWSKIEGO

(dk)

Radzili o kondycji szpitalaRadzili o kondycji szpitalaRadzili o kondycji szpitalaRadzili o kondycji szpitalaRadzili o kondycji szpitala który ma zostaæ zainstalowany (w miejsce starego) do 15
grudnia br. Ministerstwo Zdrowia wyasygnowa³o œrodki na
zakup tego urz¹dzenia. Wkrótce te¿ zostanie otwarty ostatnio
wybudowany, licz¹cy 7 ³ó¿ek, oddzia³ intensywnej terapii.
Szpital by³ i jest w tym roku doposa¿any w nowy sprzêt,
m.in. dziêki 1 mln 152 tys. z³ dotacji ze œrodków Ministerstwa
Zdrowia. Szczegó³owo na ten temat pisaliœmy w poprzednim
numerze BGP. Na zakoñczenie Dyrektor szpitala powiedzia³,
¿e dziêki wsparciu finansowemu gmin brzozowskich i powiatu
mo¿na by³o wyposa¿yæ w niezbêdny sprzêt zakupion¹
niedawno karetkê ratunkow¹, ¿e od wrzeœnia funkcjonuje
ju¿ numer alarmowy 112 oraz, ¿e trwaj¹ przygotowania do
utworzenia centrum powiadamiania ratunkowego w budynku
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

W dalszej czêœci sesji Rada Powiatu podjê³a szereg
uchwa³ o charakterze bud¿etowym. Przyjê³a zmiany
w uchwale w sprawie okreœlenia zadañ i wielkoœci œrodków
finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych przeznaczonych na realizacjê tych zadañ
w br., udzieli³a zamówienia publicznego na wykonanie
bankowej obs³ugi bud¿etu powiatu brzozowskiego oraz
dokona³a zmian w tegorocznym bud¿ecie. W ostatniej
uchwale Rada zawar³a stanowisko w sprawie skargi
mieszkañca wsi Blizne.

Radni nie przedstawili ¿adnych interpelacji i zapytañ,
nie zg³oszono równie¿ wolnych wniosków.

Starosta Brzozowski
      Zygmunt B³a¿

Wszystkim Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego,
 a w szczególnoœci Czytelnikom BGP,

¿yczymy wszystkiego najlepszego.
G³êboko wierzymy, ¿e spe³ni¹ siê Wam zarówno drobne,

jak i najbardziej ambitne plany,
a Sylwestrowa noc przyniesie niezapomnian¹ zabawê

i szampañski nastrój.

Redakcja

Kiedy ju¿ zab³yœnie na niebie
Pierwsza Gwiazda

W t¹ grudniow¹ Wigilijn¹ Noc
Niech ogarnie nas uczucie

Radoœci, Mi³oœci i Szczêœcia
Tak silne aby trwa³o przez

Ca³y Nowy Rok
Na radosny czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
przekazujê Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego najlepsze ¿yczenia.
Niech bia³y op³atek z wigilijnego sto³u stanie siê znakiem mi³oœci rodzinnej.
Niech Gwiazda Betlejemska  rozjaœni trudn¹ codziennoœæ.
Zdrowia i radoœci w Nowym Roku!
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Wies³awa Wojciechowska
doradca zawodowy

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

Dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy bardzo
wa¿ny jest dostêp do  informacji zawodowych. Sala Informacji
Zawodowej i Poradnictwa Grupowego to miejsce, w którym
gromadzone s¹ materia³y informacyjne przydatne w procesie
poszukiwania  pracy,  zdobywania  zawodu i uzupe³niania
kwalifikacji.

Wœród materia³ów stanowi¹cych wyposa¿enie Sali
Informacji Zawodowej  warto wymieniæ:

Przewodniki po zawodach  - zawieraj¹ opisy zadañ i czynnoœci
wykonywanych w  ró¿nych
zawodach, charakterystykê
wymagañ stawianych kandyda-
tom do pracy, œcie¿ki  kszta³cenia
prowadz¹ce do zdobycia zawodu
i mo¿liwoœci podnoszenia kwali-
fikacji. Osoby bezrobotne chêtnie
wykorzystuj¹ te informacje
podczas pisania ¿yciorysów
zawodowych i listów motywa-
cyjnych oraz przygotowywania
siê do udzia³u w gie³dach pracy.

Filmy o zawodach – prezentuj¹
pracê ludzi na ró¿norodnych
stanowiskach i w ró¿nych
bran¿ach.   Ukazuj¹ œrodowisko pracy i zawieraj¹ informacje
o przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu oraz
wymaganych predyspozycjach psychicznych i fizycznych.

Ksi¹¿ki i poradniki dla osób bezrobotnych –  do najchêtniej
czytanych  nale¿¹ opracowania  zawieraj¹ce wskazówki na temat
pisania dokumentów aplikacyjnych,  rozmowy kwalifikacyjnej
z pracodawc¹, typowych pytañ zadawanych   podczas gie³dy
pracy. Klienci Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzozowie  chêtnie
siêgaj¹ po przyk³ady listów motywacyjnych i CV
publikowanych w ksi¹¿kach i poradnikach. Bogatym Ÿród³em
informacji na ten temat jest Internet.  Internetowe Centrum
Informacji dla Osób  Bezrobotnych i Poszukuj¹cych Pracy,

oprócz szerokiego dostêpu do informacji,  stwarza mo¿liwoœæ
opracowania i wydrukowania w³asnych dokumentów
aplikacyjnych. Klienci tutejszego urzêdu czêsto poszukuj¹
informacji o mo¿liwoœciach  kszta³cenia i uczestniczenia
w kursach zawodowych.  Informacje o uczelniach i  placówkach
szkol¹cych nale¿¹ do czêsto  przegl¹danych z uwagi na liczne
zmiany i koniecznoœæ aktualizacji danych.

Dla osób zainteresowanych podjêciem pracy w krajach
Unii Europejskiej oferujemy komplet broszur  zawieraj¹cych

informacje o prawach i obowi¹zkach
obywateli Unii Europejskiej zwi¹zanych
z koordynacj¹ przepisów o pracy,
ubezpieczeniu i œwiadczeniach socjal-
nych. Ta seria wydawnicza obejmuje
nastêpuj¹ce opracowania:
- „Praca i zasi³ki dla bezrobotnych w Unii
Europejskiej”.
- „Œwiadczenia spo³eczne w UE
w pigu³ce. Zasady p³acenia sk³adek.”
- „Jak dostaæ emeryturê i rentê w Unii
Europejskiej.”
- „Krótki przewodnik po przepisach
i instytucjach w UE.”
- „W którym kraju UE jesteœ
ubezpieczony.”

- „Œwiadczenia z tytu³u choroby i macierzyñstwa w UE.”
- „Praca i zasi³ki dla bezrobotnych w UE.”

Klienci Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzozowie mog¹
równie¿ korzystaæ z Kiosku Multimedialnego zainstalowanego
w  holu budynku. Urz¹dzenie to umo¿liwia  wyszukiwanie ofert
pracy w Internecie, dotarcie do najnowszych przepisów,
sprawdzenie aktualnych wskaŸników, kwot i stawek. Proste
w obs³udze urz¹dzenie z ekranem dotykowym pozwala na ³atwe
i szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji nawet osobom
nieposiadaj¹cym dobrej znajomoœci obs³ugi komputera.

INFORMACJE ZAWODOWEINFORMACJE ZAWODOWEINFORMACJE ZAWODOWEINFORMACJE ZAWODOWEINFORMACJE ZAWODOWE

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 01.12.2005 r.
1. Pracownik dzia³u sprzeda¿y (prawo jazdy kat.B, doœwiad-
czenie, znajomoœæ j. angielskiego lub j. rosyjskiego)
2. Kierownik zmiany (wykszta³cenie wy¿sze techniczne,
doœwiadczenie)
3. Lakiernik pojazdów samochodowych
4. Operator maszyn do obróbki drewna

5. Spawacz  (uprawnienia na spawanie tlenowo-acety-
lenowe)
6. Nauczyciel j. niemieckiego (wykszta³cenie wy¿sze,
uprawnienia pedagogiczne)
7. Kierowca kat. C+E
8. Sprzedawca na stoisku miêsnym

W  POWIATOWYM  URZÊDZIE  PRACY  W  BRZOZOWIEW  POWIATOWYM  URZÊDZIE  PRACY  W  BRZOZOWIE

Sala Informacji Zawodowej i Poradnictwa Grupowego
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów tel./fax (013) 43-414-59

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

Polskie Towarzystwo Oœwiaty Zdrowotnej Oddzia³ Terenowy
w Rzeszowie, po wygraniu konkursu na realizacjê w 2005 r. zadañ
w zakresie przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, wyst¹pi³o
z wnioskiem do brzozowskich w³adz gminnych o dotacjê na realizacjê
dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ. Po otrzymaniu dotacji
wspólnie z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Brzozowie
przyst¹pi³o do realizacji dzia³ania pod has³em „Razem przeciwko
uzale¿nieniom”. Celem tego przedsiêwziêcia by³o promowanie
zdrowego stylu ¿ycia, wolnego od na³ogów wœród dzieci, m³odzie¿y
i mieszkañców gminy Brzozów.

Na akcjê „Razem przeciwko uzale¿nieniom” z³o¿y³y siê:
- Konferencja pt. „Stop Uzale¿nieniom”
- Narada dla pielêgniarek - higienistek szkolnych z gminy Brzozów
- Gminna Olimpiada Wiedzy pt. „¯ycie bez na³ogów”
- Podsumowanie dzia³añ podjêtych w ramach akcji „Razem przeciwko
uzale¿nieniom”

22 wrzeœnia br. w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie odby³a siê Konferencja pt. „Stop
Uzale¿nieniom”. Zorganizowana by³a dla w³adz samorz¹dowych,
kierowników placówek s³u¿by zdrowia oraz przedstawicieli
Brzozowskiego Domu Kultury, Komendy Powiatowej Policji
w Brzozowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie,
Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Brzozowie, Terenowego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego w Brzozowie i  pedagogów szkolnych.

Uczestnikami konferencji byli
równie¿ przedstawiciele Polskie-
go Towarzystwa Oœwiaty Zdro-
wotnej Oddzia³u Terenowego
w Rzeszowie.

Wyk³ad na temat „Razem
przeciwko uzale¿nieniom”
wyg³osi³ Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Tadeusz Pióro. Konferencja
zakoñczy³a siê wstêpnymi
ustaleniami i dyskusj¹ dotycz¹c¹
profilaktyki uzale¿nieñ.

Kolejnym etapem akcji
by³a Gminna Olimpiada Wiedzy
pt. „¯ycie bez na³ogów”, która
poprzedzona zosta³a wyk³adami

przeprowadzonymi w 6 gimnazjach gminy Brzozów przez T. Pióro.
W Olimpiadzie uczestniczyli gimnazjaliœci z: Brzozowa, Starej Wsi,
Przysietnicy, Humnisk, Grabownicy i Górek. Uczniowie pisali test, który
sk³ada³ siê z 20 pytañ.

Komisja w sk³adzie: Tadeusz Pióro – Dyrektor PSSE
w Brzozowie, Krystyna Przyczynek i Barbara Adamska -  pedagodzy

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie oraz
Ma³gorzata Szpiech - pracownik Sekcji Oœwiaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia PSSE w Brzozowie, oceni³a test
i wy³oni³a zwyciêzców.

Pierwsze miejsca otrzyma³y: Aleksandra Cader –
kl. III Gimnazjum Stara Wieœ, Katarzyna Iwanowska – kl. II
Gimnazjum Brzozów, Agnieszka Mruga³a – kl. I. Gimnazjum
Przysietnica. Wszystkim uczestnikom wrêczono nagrody
rzeczowe, a laureatom równie¿ pami¹tkowe dyplomy.

16 listopada br. w Brzozowskim Domu Kultury
odby³o siê podsumowanie dotychczasowych dzia³añ
podjêtych w ramach akcji „Razem przeciwko
uzale¿nieniom”. Impreza rozpoczê³a siê wyk³adem
wyg³oszonym przez Dyrektora Tadeusza Pióro. Nastêpnie
dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Brzozowie
zaprezentowa³y przygotowan¹ czêœæ artystyczn¹ pt. „Nie
pal przy mnie, proszê”. Po wystêpie zosta³y podane wyniki
podsumowuj¹ce konkurs plastyczny pod has³em „Nasza
rodzina nie pali”, zorganizowany w oœmiu przedszkolach
samorz¹dowych gminy Brzozów. Zwyciêzcami konkursu
zostali: Aleksandra Fil – PS Nr 1 Brzozów, Daria Niestrzêba
– PS Nr 2 Brzozów, Anna Wêdrychowicz – PS Grabownica,
Weronika Sokalska – PS Nr 1 Humniska, Anna Ziemiañska
– PS Nr 2 Humniska, Wiktor Skotnicki – PS Stara Wieœ,
Dominika Domaradzka – Przedszkole Niepubliczne
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Stara Wieœ, £ucja Boroñ
– Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr
S³u¿ebniczek (Ochronka) Stara Wieœ. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

W dalszej kolejnoœci odby³a siê czêœæ artystyczna
w wykonaniu uczniów z Zespo³u Szkó³ w Przysietnicy
pt. „S¹d nad papierosem”. Nastêpnie og³oszono wyniki

********

Wyk³ad T. Pióro

Komisja i laureatki konkursu „¯ycie bez na³ogów”
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E
konkursu „Zdrowo ¿yj bez na³ogów”. Pami¹tkowe dyplomy i nagrody otrzymali
uczniowie z poszczególnych szkó³ podstawowych: Micha³ Preisner – kl. I SP Nr
1 Brzozów, Krzysztof Wojtoñ – kl. II SP Górki, Kamila Szlama – kl. III SP Turze
Pole, Magdalena Pigoñ – kl. IV SP Zmiennica, Aleksandra Czuba – kl. V SP Stara
Wieœ, Piotr Œcibor – kl. VI SP Nr 2 Przysietnica. Wyró¿nienia przyznano dla:
Pauliny Brodnickiej – kl. II SP Brzozów, Wiolety Dereñ – kl. IV SP Nr 1
Przysietnica, Adrianny Bodniak – kl. IV SP Grabownica, Anny D¹browskiej
– kl. VI SP Nr 2 Humniska.

Na zakoñczenie imprezy
odby³ siê przemarsz wszystkich
uczestników ulicami Brzozowa
w kierunku SP ZOZ.

W happeningu wziêli udzia³:
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Oœwiaty Zdrowotnej Oddzia³u Terenowego
i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Rzeszowie, w³adze samorz¹dowe
oraz dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1
w Brzozowie, Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Brzozowie wraz z opiekunami. Korowód
prowadzony by³ przez dwóch jeŸdŸców na

koniach z „Czardworku” w Przysietnicy.
Dzieci i m³odzie¿ nios³y transparenty
i baloniki.

Celem przemarszu by³o przenie-
sienie przez m³odzie¿ atrapy serca chorego
na skutek uzale¿nieñ do SP ZOZ
w Brzozowie, z proœb¹ do Kierownik
Janiny Czurczak o udzielenie pomocy
medycznej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Brzozowie sk³ada
serdeczne podziêkowania wszystkim,

którzy przyczynili siê
do zorganizowania akcji „Razem

przeciwko uzale¿nieniom”.

Anna Ka³amucka

17 paŸdziernika br. Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Brzozowie we wspó³pracy z pedago-
gami szkolnymi, klubem „Amazonki” oraz
Brzozowskim Domem Kultury zorgani-
zowa³a przemarsz przez ulice miasta,
propaguj¹cy „Dzieñ walki z rakiem”.
Wziêli w nim udzia³: przedstawiciele
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Brzozowie, uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych wraz z pedagogami
szkolnymi i nauczycielami, dyrekcj¹
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie,
brzozowski klub „Amazonki” oraz
cz³onkinie „Amazonek” z by³ego woje-
wództwa kroœnieñskiego.

Zorganizowana akcja by³a jedno-
czeœnie podsumowaniem programu
edukacyjnego, realizowanego przez peda-
gogów szkó³ œrednich w klasach matural-
nych pn. „Ró¿owa wst¹¿eczka – profila-
ktyka raka piersi”. Transparenty wykonali
pracownicy Warsztatów Terapii Zajêcio-
wej w Starej Wsi oraz m³odzie¿ szkolna.

Przemarsz prowadzi³ ulicami miasta
w kierunku szpitala, gdzie do³¹czy³a
dyrekcja szpitala i Amazonki. Nastêpnie
korowód przeszed³ do Brzozowskiego
Domu Kultury, w którym odby³o siê

Marsz  nadziei

Anna W³adyka

podsumowanie ca³ej akcji. W holu
BDK na uczestników pochodu
czeka³y stoiska: Œrodowiskowego
Domu Samopomocy z Izdebek
z Kierownik Beat¹ Jastrzêbsk¹ na
czele oraz firmy Avon reprezento-
wanej przez Marzenê Micha³kowsk¹.

Zebranych powita³ i podziêko-
wa³ za uczestnictwo w przemarszu
Dyrektor PSSE w Brzozowie – Tadeusz
Pióro. Przedstawi³ wagê problemu jakim
jest rak oraz pokrótce omówi³ profilaktykê
jego leczenia. Nastêpnie g³os zabra³
Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie Podka-
rpackiego Oœrodka Onkologicznego

– Andrzej Piotrowski oraz przewodnicz¹ca
ko³a Amazonek – Irena Trznadel, która
podzieli³a siê swoimi prze¿yciami z okresu
choroby oraz przedstawi³a dzia³alnoœæ

swojego ko³a. Wyst¹pi³a tak¿e
za³o¿ycielka ko³a Amazonek w Brzozowie
– Zdzis³awa Smoleñ, która z³o¿y³a
serdeczne podziêkowania na rêce
Ordynatora Oddzia³u Chirurgii Ogólnej
– Józefa Pitery za trud i troskê w³o¿ony
w opiekê nad chorymi na raka. Doktor

J. Pitera opowiedzia³ o badaniach, jakie s¹
wykonywane w Szpitalu Specjalistycznym
w Brzozowie.

Na zakoñczenie wyst¹pi³a M³odzie-
¿owa Orkiestra z Brzozowskiego Domu
Kultury pod batut¹ Zygmunta Podulki.
Zaœpiewa³a tak¿e Anna Lubecka z I LO
w Brzozowie.

Chore serce w rêkach J. Czurczak

Przemarsz ulicami Brzozowa

Przedszkolaki przeciw uzale¿nieniom

Marsz nadziei

Wystêp orkiestry m³odzie¿owej
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nadkom. Jan Wolak
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ŒRODKI   PIROTECHNICZNE
NA  CENZUROWANYM...

Informujemy Czytelników, i¿ zgodnie z wyda-
nym w dniu 3 listopada 2005 r. przez Wojewodê Pod-
karpackiego rozporz¹dzeniem porz¹dkowym zosta³
wprowadzony zakaz u¿ywania artyku³ów pirotechnicz-
nych w miejscach publicznych na terenie ca³ego wo-
jewództwa z wyj¹tkiem 31 grudnia 2005 r. i  1 stycznia
2006 r. Zakaz nie dotyczy wyrobów pirotechnicznych
- petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji
podczas mg³y lub deszczu oznaczonych symbolem
24.61.14 wg Polskiej Kwalifikacji Wyrobów
i Us³ug – Dz.U. z 2004 r. Nr 89, poz. 844). W § 4 rozpo-
rz¹dzenia wojewody czytamy: „Kto narusza zakazy
(o których mowa wy¿ej) podlega karze grzywny wy-
mierzonej na zasadach okreœlonych w prawie o wy-
kroczeniach...”.  Zakaz obejmuje okres do 10 stycz-
nia 2006 roku.

A swoj¹ drog¹ - wszystkim kupuj¹cym materia-
³y pirotechniczne radzimy by sprawdzali czy na opa-
kowaniu jest instrukcja ich u¿ywania w jêzyku pol-
skim. Kupujmy te artyku³y w sklepach prowadz¹cych
takie artyku³y lub na wydzielonych stoiskach domów
handlowych, marketów, itp. Odradzamy stanowczo
kupowanie od przygodnie sprzedaj¹cych osób. Nie
mamy przecie¿ gwarancji, ¿e zosta³y wyprodukowane
w uprawnionych do tego zak³adach, a nie na przyk³ad
domowym sposobem w piwnicy. Szczególnie
w okresie przedœwi¹tecznym w tym roku nasili siê ró¿-
norodnoœæ takich artyku³ów. Pamiêtajmy w ferworze
zakupów abyœmy kupili towar bezpieczny. Policja oraz

inne uprawnione podmioty bêd¹ prowadzi³y u sprzedaj¹cych takie arty-
ku³y szczegó³owe kontrole.

UWAGA!  WYPADEK,  UWAGA!  KOLIZJA...
Chocia¿ dla wielu z nas prowadzenie samochodu jest niema³¹

przyjemnoœci¹, zdarza siê, niestety, ¿e nie jest nam dane szczêœliwie
dojechaæ do celu. Wielu z nas siê niepotrzebnie œpieszy, i to jest
przyczyn¹ powstania wielu zdarzeñ drogowych. Nie zastanawiamy siê
nad wykonaniem manewru, nie myœlimy, nie przewidujemy, rutyna
bierze górê. Pozwalamy sobie w ten zimowy czas przypomnieæ o kilku
podstawowych zasadach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem w ruchu
drogowym. Co zrobiæ w przypadku wypadku drogowego: zabezpieczyæ
miejsce zdarzenia, ustawiæ trójk¹t ostrzegawczy i w³¹czyæ œwiat³a
awaryjne, ostrzegaæ nadje¿d¿aj¹cych o niebezpieczeñstwie,

powiadomiæ jedn¹ ze s³u¿b ratowniczych - Policja, Stra¿ Po¿arna,
Pogotowie Ratunkowe – wskazuj¹c mo¿liwie dok³adn¹ lokalizacjê
wypadku, liczbê rannych, mo¿liwoœæ dotarcia do ofiar np. gdy pojazdy
s¹ zakleszczone, udzieliæ pomocy przedlekarskiej w miarê mo¿liwoœci i
posiadanej wiedzy, nie przemieszczaæ pojazdów, nie usuwaæ œladów,
pozostaæ na miejscu do
przybycia policji.

W przypadku ko-
lizji, je¿eli to mo¿liwe,
odblokowaæ przejazd
innym pojazdom, wymie-
niæ dane osobowe i poja-
zdu, w tym OC z innymi
uczestnikami kolizji. Spra-
wca kolizji sporz¹dza
oœwiadczenie dla poszko-
dowanych. Czy wezwaæ
policjê? Tak – je¿eli
uczestnik zdarzenia (choæ
jeden) jest nietrzeŸwy,
je¿eli uczestnik zdarzenia
uciek³ z miejsca zdarzenia, je¿eli nikt z uczestników nie poczuwa siê do
winy, je¿eli ktoœ z uczestników zdarzenia nie ma wymaganych dokumentów
(prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC).

Policjant na miejscu zdarzenia, na podstawie œladów, zeznañ
uczestników zdarzenia i œwiadków zadecyduje  kto jest odpowiedzialny
za spowodowanie kolizji. Zdarza siê te¿, ¿e maj¹c w¹tpliwoœci pozostawia
rozstrzygniêcie s¹dowi grodzkiemu. Przypominamy jednoczeœnie
o odleg³oœciach, w jakich nale¿y ustawiæ trójk¹t ostrzegawczy na
autostradzie i drodze ekspresowej,  na drodze w obszarze zabudowanym
i poza nim.

Z  OKAZJI  ZBLI¯AJ¥CYCH  SIÊ
ŒWI¥T  BO¯EGO  NARODZENIA
ZESPO£OWI  REDAKCYJNEMU

I  WSZYSTKIM  CZYTELNIKOM  „BRZOZOWSKIEJ  GAZETY  POWIATOWEJ”
SK£ADAMY  NAJLEPSZE  ̄ YCZENIA:

ZDROWIA,  SPOKOJU  I  POGODY  DUCHA.
NIECH  ŒWIÊTA  TE   PRZEBIEGN¥  W  RODZINNEJ  ATMOSFERZE;

W  NOWYM  2006  ROKU
¯YCZYMY  SAMYCH  SUKCESÓW

W  PRACY  ZAWODOWEJ  I  ̄ YCIU   PRYWATNYM
Komendant Powiatowy Policji

podinsp.  Edward Z¹bek
oficer prasowy nadkomisarz Jan Wolak
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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 !!!

NOWY SPRZÊT DLA KOMENDY
POWIATOWEJ PSP W BRZOZOWIE

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Brzozowie otrzyma³a nowy sprzêt po¿arniczy.

W ramach zadania inwestycyjnego podstawowe
wyposa¿enie jednostki zosta³o uzupe³nione o nowy samochód
gaœniczy na podwoziu samochodu ciê¿arowego, terenowego
z napêdem 6x6 MANSTAR 1466. Pojazd zosta³ skarosowany
w Przedsiêbiorstwie Handlowo-Us³ugowym Miros³aw Stolarczyk
w Kielcach jako œredni samochód ratowniczo-gaœniczy z funkcj¹
ograniczania stref ska¿eñ GBA-2/16. Posiada wbudowan¹
autopompê wirow¹ o wydajnoœci 2000 l/min przy ciœnieniu
10 atmosfer, instalacjê zraszaj¹c¹ do ograniczania stref ska¿eñ,
maszt oœwietleniowy oraz wci¹garkê linow¹. Wyposa¿ony jest
równie¿ w dwie linie szybkiego natarcia  oraz dzia³ko wodno-
pianowe.

Zakup ten na ogóln¹ wartoœæ 561 750,00 z³ zosta³
zrealizowany przy udziale kilku instytucji.  W zakupie
uczestniczyli:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki

Wodnej -  200 000,00 z³.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki

Wodnej -  100 000,00 z³.
3. Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie i KP PSP w Brzozowie

– 161 750,00 z³.
4. Starostwo Powiatowe w Brzozowie – 60 000,00 z³.
5. Urz¹d Gminy Dydnia – 40 000,00 z³.
Nowy wóz bojowy bêdzie bardzo przydatny do prowadzenia
ró¿nych akcji ratowniczych i gaœniczych w trudnych warunkach
terenowych.

Posiadane wyposa¿enie zosta³o uzupe³nione o now¹
motopompê po¿arnicz¹. Jest to przenoœna motopompa
po¿arnicza TOHATSU VC72AS o wydajnoœci 1200 l/min przy
ciœnieniu 8 bar. Silnik o mocy ok. 40 KM napêdza jednostopniow¹

pompê turbinow¹ z uk³adem zasysania realizowanym przez
pró¿niow¹ pompê ³opatkow¹. Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe
pracy pompy s¹ umieszczone na panelu sterowniczym. Wartoœæ
tej pompy to kwota blisko 23 100,00 z³.

Do koñca br. tutejsza jednostka otrzyma równie¿ na
wyposa¿enie turbinow¹ pompê g³êbinow¹ (turbopompa)
o wartoœci 7 000,00 z³. S³u¿yæ bêdzie do wypompowywania wody
z g³êbokoœci wiêkszych ni¿ 7 m. Równie¿ Powiatowe Stanowisko
Kierowania KP PSP w Brzozowie wyposa¿one zostanie
w wielofunkcyjny rejestrator korespondencji telefonicznej
i radiowej o wartoœci 20 000,00 z³.

Zakup motopompy TOHATSU, turbopompy oraz
rejestratora rozmów sfinansowany zostanie z bud¿etu Wojewody
Podkarpackiego i Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej.

Nowy wóz bojowy

Motopompa po¿arnicza
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S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E
ÆWICZENIA  GRUPY  RATOWNICTWA

WODNO-NURKOWEGO
8 listopada br. w miejscowoœci Krzemienna na terenie

gminy Dydnia przeprowadzone zosta³y æwiczenia grupy
ratownictwa wodno-nurkowego Centralnego Obwodu
Operacyjnego SANOK. Æwiczenia doskonal¹ce p³etwonurków
przeprowadzone zosta³y na terenie zalanego wyrobiska
¿wirowego. W sk³ad grupy p³etwonurków wchodz¹ stra¿acy

W okresie od 01.  01.br do 06.  11.br. odnotowano 812 zdarzeñ w tym: – 81 po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych z gaszeniem
po¿arów bra³o udzia³ 207 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie 1033 ratowników PSP i OSP oraz – 721 miejscowych zagro¿eñ;
w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych zagro¿eñ bra³o udzia³ 807 zastêpów w sk³adzie 3059 ratowników. Alarmów
fa³szywych – 10.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
PO¯ARY

2.  11. br. w miejscowoœci Haczów mia³ miejsce œredni po¿ar budynku gospodarczego. Dy¿urny operacyjny PSK zg³oszenie
o zdarzeniu odebra³ o godz. 20.05 i zadysponowa³ samochód gaœniczy z JRG KP PSP Brzozów oraz jednostki: OSP Haczów,
OSP Jasionów, OSP Jab³onica Polska, OSP Trzeœniów i OSP Malinówka. Jako pierwsza na miejsce po¿aru przyjecha³a OSP
Haczów i rozwinê³a liniê g³ówn¹ oraz linie gaœnicze. Po¿arem objêty by³ ca³y budynek gospodarczy. Wewn¹trz budynku nie

by³o inwentarza. Przyby³y na miejsce po¿aru zastêp z JRG Brzozów i pozosta³e jednostki OSP w³¹czy³y siê do dzia³añ ratowniczych.
Prowadzono równoczeœnie obronê s¹siedniego budynku. Po czêœciowym dogaszeniu budynku przyst¹piono do usuniêcia niewielkiej
iloœci siana i s³omy oraz przyst¹piono do rozbiórki konstrukcji budynku. Po zakoñczeniu dzia³añ miejsce po¿aru przekazano
w³aœcicielowi. Dzia³ania zakoñczono o godz. 23.30.

MIEJSCOWE ZAGRO¯ENIA
Do niecodziennego zdarzenia dosz³o 13. 10. br. oko³o godz. 8.37 w Starej Wsi. Kierowca osobowego Audi 80 na ostrym
³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na pobocze a nastêpnie wpad³ do rzeki Stobnicy. Samochód przewróci³

siê na dach i zanurzy³ w blisko 1,5 metrowej wodzie. Kierowca i jeden z pasa¿erów  wydostali siê z pojazdu o w³asnych si³ach.
Jednak trzecia osoba pozosta³a w samochodzie. Stra¿acy wezwani z pobliskiej Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej KP PSP
w Brzozowie po przybyciu na miejsce zdarzenia natychmiast weszli do wody, przy pomocy liny i samochodu gaœniczego wspólnie
z innymi osobami odwrócili pojazd. Uwiêzionego, ale przytomnego pasa¿era wyci¹gnêli z pojazdu i przekazali przyby³emu zespo³owi
Pogotowia Ratunkowego. Po zakoñczeniu dzia³añ operacyjnych przez policjê, stra¿acy wyci¹gnêli samochód z rzeki na pobocze
drogi przy pomocy wci¹garki. Akcja od chwili zauwa¿enia zdarzenia do czasu wyci¹gniêcia poszkodowanego z wody trwa³a
8 minut.

20. 10. br. w miejscowoœci Jasienica Rosielna mia³ miejsce wypadek drogowy - zderzenie samochodu osobowego marki
Fiat Seicento z samochodem ciê¿arowym marki Volvo. Zg³oszenie o wypadku drogowym dy¿urny operacyjny PSK

odebra³ o godz. 21.55. Do zdarzenia zadysponowano samochód ratowniczo-gaœniczy z JRG Brzozów i OSP Stara Wieœ. W chwili
przybycia zastêpu JRG Brzozów oraz zastêpu z OSP Stara Wieœ zespó³ karetki pogotowia ratunkowego na miejscu wypadku
prowadzi³ akcjê reanimacyjn¹. Drugi kierowca samochodu  ciê¿arowego nie odniós³ obra¿eñ. Pojazdy po zderzeniu zablokowa³y
jezdniê. Stra¿acy oœwietlili teren dzia³añ, od³¹czyli akumulator w samochodzie osobowym. Po zakoñczeniu dzia³añ grupy
dochodzeniowej policji uprz¹tniêto jezdniê z pozosta³oœci powypadkowych. Dzia³ania trwa³y 1.45 godz.

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.01.2005 DO 06.11.2005 r.

z Komend  Powiatowych PSP w Sanoku, Brzozowie i Jaœle. Celem
æwiczeñ by³o rozpoznanie dna akwenu zamkniêtego,
sporz¹dzenie szkicu uk³adu dna i okreœlenie g³êbokoœci akwenu.
W æwiczeniach wziê³o udzia³  10 stra¿aków-p³etwonurków, którzy
doskonalili metody nawigacji podwodnej, umiejêtnoœci
wykorzystania urz¹dzeñ pomocniczych takich jak: echosonda,
kamera podwodna do okreœlania g³êbokoœci i uk³adu dna
akwenu.

Informacje zebra³ i opracowa³:
    asp. sztab. Bogdan Biedka

Informacje zebra³ i opracowa³:
    asp. sztab. Bogdan Biedka

Stra¿acy - p³etwonurkowie badaj¹ akwen

Przygotowanie akcji



10 Zapraszamy na stronê Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

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

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi rejestr zwierz¹t
gospodarskich oznakowanych (tj. byd³a, owiec, kóz i œwiñ), w przypadku byd³a
zaopatrzonych w paszporty. Na tej podstawie tworzony jest System Identyfikacji i Rejestracji
Zwierz¹t.
OZNAKOWANIE ZWIERZ¥T

Posiadacz zwierzêcia jest zobowi¹zany do jego oznakowania i zg³oszenia tego faktu
Agencji przed opuszczeniem przez zwierzê gospodarstwa, nie póŸniej jednak ni¿:
- w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzêcia - w przypadku byd³a
- niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ przed dniem opuszczenia przez zwierzê gospodarskie
siedziby stada w przypadku œwiñ
- w terminie do 30 dni od urodzenia w przypadku owiec i kóz.

Zwierzêta kupione z krajów UE przy wjeŸdzie do Polski zachowuj¹ swój numer
identyfikacyjny. Nie wolno usuwaæ kolczyka lub zastêpowaæ go innym. W przypadku
utraty lub uszkodzenia kolczyka nale¿y z³o¿yæ zamówienie na jego duplikat na odpowiednim
formularzu, a po otrzymaniu kolczyka z tym samym numerem, za³o¿yæ go odpowiedniemu
zwierzêciu. Zwierzêta przywiezione spoza UE otrzymuj¹ nowy numer identyfikacyjny
zgodny ze wzorem obowi¹zuj¹cym dla danego gatunku zwierz¹t i musz¹ zostaæ oznakowane
tym numerem zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierz¹t (Dz. U. Nr 91 poz. 872).
PROWADZENIE KSIÊGI REJESTRACJI

Posiadacze byd³a, owiec i kóz, z wyj¹tkiem podmiotów prowadz¹cych zarobkowy
przewóz zwierz¹t, a tak¿e posiadacze œwiñ, z wyj¹tkiem podmiotów prowadz¹cych rzeŸnie,
zarobkowy przewóz zwierz¹t oraz przetrzymuj¹cych zwierzêta w miejscach gromadzenia
zwierz¹t albo na wystawach, pokazach lub konkursach, obowi¹zani s¹ prowadziæ ksiêgi
rejestracji, w których podaje siê m.in. numer siedziby stada oraz liczbê zwierz¹t gospodarskich
w siedzibie stada.
Wpisu do ksiêgi rejestracji, dokonuje siê bezpoœrednio po zaistnieniu zdarzenia objêtego
obowi¹zkiem wpisu, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 7 dni. Wpisy w ksiêgi rejestracji, s¹
dokonywane w jêzyku polskim, w sposób czytelny i trwa³y. Wszystkich zmian wpisów
w ksiêdze rejestracji, dokonuje siê w sposób umo¿liwiaj¹cy odczytanie zmienianego wpisu.
KSIÊGA REJESTRACJI

Ksiêga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza odrêbnie dla ka¿dego stada,
poszczególnych gatunków zwierz¹t w formie ksi¹¿kowej lub elektronicznej. Je¿eli ksiêga
rejestracji jest prowadzona przy zastosowaniu systemów informatycznych, prowadz¹cy
ksiêgê rejestracji zapewnia system ochrony i zabezpieczenia danych przed utrat¹.

Dane zwierzêcia, zawarte w ksiêdze rejestracji lub wydrukach, przechowuje siê
przez okres co najmniej 3 lat od dnia ubycia tego zwierzêcia ze stada. Do ksiêgi rejestracji
wpisywane s¹ m.in.: data urodzenia zwierzêcia i numer identyfikacyjny zwierzêcia, miejsce
przebywania zwierzêcia, imiê i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, adres
i siedziba posiadacza zwierzêcia. Oprócz tych danych uwzglêdniane jest: oznaczenie p³ci,
rasy zwierzêcia, data przybycia zwierzêcia do siedziby stada, data pierwszego wycielenia
w przypadku krów, data ubycia zwierzêcia ze stada, przyczyna ubycia zwierzêcia ze stada
i adnotacje o przeprowadzonych kontrolach.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierz¹t (Dz. U. Nr 100, poz. 837) Agencja do 31 grudnia 2005 r. wydaje
nieodp³atnie posiadaczom byd³a, owiec, kóz i œwiñ ksiêgi rejestracji oraz dodatkowe kartki
wsadowe do tych ksi¹g wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ.

Obowi¹zki posiadacza zwierz¹t w ramach Systemu IRZ: Do podstawowych
obowi¹zków posiadaczy zwierz¹t nale¿¹:
- rejestracja posiadacza zwierz¹t jako Producenta,
- rejestracja siedziby stada,
- prawid³owe oznakowanie zwierz¹t,
- zg³aszanie zdarzeñ dotycz¹cych zwierz¹t gospodarskich oznakowanych,

- prowadzenie ksiêgi rejestracji w ka¿dej siedzibie
stada odrêbnie dla poszczególnych gatunków
zwierz¹t gospodarskich oznakowanych.
Rejestracja posiadacza zwierz¹t, siedziby stada
i zdarzeñ dotycz¹cych zwierz¹t:

W celu dokonania rejestracji zwierz¹t
w Systemie IRZ nale¿y najpierw uzyskaæ numer
identyfikacyjny posiadacza zwierzêcia
gospodarskiego, zgodnie z ustaw¹ z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci
(Dz. U. z 2003r. Nr 10, poz.76), a nastêpnie
zwróciæ siê o nadanie numeru siedziby stada.
Zg³oszenia zwierz¹t oraz ich zdarzeñ posiadacz
zwierz¹t dokonuje poprzez wype³nienie druków
systemowych dostêpnych w Biurach Powia-
towych i Oddzia³ach Regionalnych i s¹ to:
rejestracja zwierzêcia (urodzenie, przywóz
z pañstwa spoza UE, kupno z pañstwa UE),
przemieszczenia zwierzêcia (kupno, sprzeda¿,
wywóz, sprzeda¿ do pañstw UE), padniêcie,
ubój.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z obecnie
stosowan¹ terminologi¹ nie u¿ywa siê okreœleñ
eksport i import. W przypadku kupna lub
sprzeda¿y zwierz¹t do pañstw spoza UE
stosujemy odpowiednio: wywóz oraz przywóz.
W przypadku transakcji pomiêdzy krajami UE
stosujemy okreœlenia kupna i sprzeda¿y.

Posiadacz byd³a, owcy i kozy
zobowi¹zany jest zg³osiæ w BP ARiMR ka¿d¹
zmianê miejsca pobytu zwierzêcia w ci¹gu 7 dni
od daty zaistnienia ww. zdarzenia. Posiadacz
œwini zobowi¹zany jest zg³osiæ w BP ARiMR
zwiêkszenie lub zmniejszenie liczebnoœci stada
w ci¹gu 30 dni od daty zaistnienia ww. zdarzenia.
Dokument przewozowy dla owiec i kóz musi
zawieraæ: kod identyfikacyjny gospodarstwa,
nazwisko i adres hodowcy; liczbê przewo¿onych
zwierz¹t, kod identyfikacyjny gospodarstwa
przeznaczenia lub nastêpnego hodowcy lub
rzeŸni, kod identyfikacyjny lub nazwê
i lokalizacjê rzeŸni, lub w przypadku spêdu,
miejsce przeznaczenia,  dane dotycz¹ce œrodków
transportu i przewoŸnika, w tym nr pozwolenia
przewoŸnika, datê wyjazdu oraz podpis
hodowcy.

Wprowadzenie ww. zasad identyfikacji
i rejestracji owiec kóz pozwoli na skuteczne
sprawowanie nadzoru nad identyfikacj¹
i przemieszczeniami zwierz¹t, a Polska jako kraj
spe³ni w ten sposób jedno z wymagañ Unii
Europejskiej i zapewni pe³en dostêp do rynku
artyku³ów zwierzêcych innych pañstw
cz³onkowskich.

Bli¿sze informacje na temat wdra¿ania
i funkcjonowania Systemu Identyfikacji
i Rejestracji Zwierz¹t mo¿na uzyskaæ w Biurach
Powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, na stronie:
www.arimr.gov.pl. Powiatowych Zespo³ach
Doradztwa Rolniczego oraz u przedstawicieli
Ma³opolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem
(inseminatorzy).

SYSTEM  IDENTYFIKACJI
I  REJESTRACJI  ZWIERZ¥T c.d.

ARiMR w Brzozowie
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(1995 – 2005)
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1 listopada 2005 r. minê³a 10 rocznica za³o¿enia Rodzinnego Domu
Dziecka w Brzozowie. Z tej okazji 10 listopada br. w RDDZ odby³o siê spotkanie
w³adz powiatowych z prowadz¹cymi Dom Dziecka – Józefem
i Henryk¹ Ha³kami. W spotkaniu udzia³ wziêli:  Starosta Brzozowski – Zygmunt
B³a¿,  Sekretarz Powiatu – Ewa Tabisz, Kierowniczka Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – Zofia Foryœ, ksiêgowa Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie – Krystyna Pankiewicz oraz wieloletni przyjaciel gospodarzy domu
– ks. Marian Kopko. W trakcie tej wizyty Starosta Brzozowski oraz Sekretarz
Powiatu podziêkowali za zaanga¿owanie i wk³ad pracy w³o¿ony w wykonywanie
odpowiedzialnych obowi¹zków dyrektora, opiekuna i wychowawcy
w Rodzinnym Domu Dziecka, a tak¿e wrêczyli pañstwu Ha³kom prezent
- wysokiej klasy odtwarzacz DVD oraz nagrodê finansow¹.

Anna W³adyka: Co sk³oni³o Pana do za³o¿enia Rodzinnego Domu Dziecka?
Jak to siê sta³o, ¿e postanowi³ siê Pan poœwiêciæ wychowaniu czyichœ dzieci?
Józef Ha³ka: Przede wszystkim to nie tylko ja. Wraz z ¿on¹ podjêliœmy tak¹
decyzjê. W³aœciwie to od pocz¹tku naszej kariery zawodowej pracowaliœmy
w pomocy spo³ecznej. Nasze losy tak zosta³y pokierowane, ¿e od opieki nad
starszymi przeszliœmy do opieki nad dzieæmi. Popchnê³a nas do tego na pewno
chêæ pomocy drugiemu cz³owiekowi. Mamy tak¹ dewizê ¿yciow¹: „S¹ dwa
szczêœcia na œwiecie. Jedno ma³e – byæ szczêœliwym, drugie wiêksze
– uszczêœliwiaæ innych”.
AW: Jak streœci³by Pan 10 lat Waszej dzia³alnoœci?
JH: Nasz¹ dzia³alnoœæ podzieli³bym na dwa etapy. Przez pierwsze trzy lata
Rodzinny Dom Dziecka by³ powo³any w Brzozowie ale z tymczasow¹ siedzib¹
w Chyrowej ko³o Dukli. Wynika³o to z tego, ¿e obecny dom by³ remontowany.
Tak wiêc pobyt tam by³ pierwszym etapem naszej dzia³alnoœci. Natomiast
w 1998 r., kiedy przeprowadziliœmy siê do Brzozowa rozpocz¹³ siê drugi etap.

Trafiliœmy tutaj na bardzo przyjazny grunt.
Starostwo Powiatowe ze zrozumieniem
i pomoc¹ odnios³o siê do naszej
dzia³alnoœci, co by³o dla nas bardzo wa¿ne.
Du¿ym plusem tej przeprowadzki by³ te¿
lepszy dostêp do placówek oœwiatowych
i wszelkich oœrodków kulturalno – wycho-
wawczych. W zwyk³ym, codziennym
funkcjonowaniu pomagaj¹ dzieciom:
biblioteka, warsztaty muzyczno-teatralne
przy œwietlicy parafialnej, kino oraz
przyszkolne kó³ka zainteresowañ. Dzieci
aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu kulturalnym,
czego dowodem mog¹ byæ chocia¿by
puchary i medale z imprez sportowych.
Jedna z dziewczynek, uzdolniona wokalnie,
œwiêci zwyciêstwa w przegl¹dach
i konkursach piosenki na arenie
wojewódzkiej. Brzozów stwarza doskona³e

warunki do prowadzenia Domu Dziecka.
AW: W jakim wieku s¹ podopieczni?
JH: Najm³odsze dziecko ma szeœæ lat, natomiast najstarsze szesnaœcie. Jak widaæ
jest doœæ du¿a ró¿nica wiekowa. Znajduje siê teraz u nas 11 dzieci.
AW: Co Pañstwo staraj¹ siê zapewniæ dzieciom?
JH: Przede wszystkim zapewniamy ca³odobow¹ opiekê oraz co najwa¿niejsze
przybli¿one warunki domu rodzinnego. Aby osi¹gn¹æ wytyczony cel,

10-lecie Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie

wspó³pracujemy z rodzinami wychowanków,
Starostwem Powiatowym, s¹dami, Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie. Nasza
placówka rodzinna sprawuje opiekê nad
powierzonymi dzieæmi, nienaruszaj¹c
uprawnieñ innych osób wynikaj¹cych z prawa
rodzinnego. Zapewniamy wychowankom
poczucie bezpieczeñstwa, rodzinn¹ atmosferê
oraz mo¿liwoœæ zdobycia edukacji szkolnej,
kwalifikacji zawodowych, wyrobienie nawyku
pracy, kultury osobistej, samodzielnoœci
i umiejêtnoœci wspó³¿ycia w spo³eczeñstwie.
Stwarzamy atmosferê domu rodzinnego.
AW: Jakie problemy maj¹ wychowankowie?
JH: To pytanie jest doœæ trudne, poniewa¿
temat jest obszerny. Problemy s¹ ró¿ne, zale¿y
to od tego z jakich rodzin dysfunkcjonalnych
s¹ dzieci. Oczywiœcie te dylematy staramy siê
rozwi¹zywaæ na bie¿¹co. Wiêkszoœæ dzieci jest
z nami ju¿ blisko 10 lat. Tylko trójka do³¹czy³a
do nas trzy lata temu. ¯yjemy jak normalna
rodzina i takie s¹ nasze problemy – jak
w normalnej rodzinie. Oczywiœcie s¹ one ró¿ne,
poniewa¿ dzieci trafi³y do nas z ró¿nych
œrodowisk. Natomiast problemy nie s¹ na tyle
du¿e, ¿eby stwarza³y wielkie trudnoœci.

Nasza dewiza to dawaæ szczêœcie innym
Rozmowa z Józefem Ha³k¹ – Dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie

************Starosta Z. B³a¿ wrêcza nagrody

Trofea sportowe ch³opców

Pañstwo Ha³kowie z wnuczk¹
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S¹ to normalne problemy jakie wystêpuj¹ u dziecka
w zale¿noœci od jego indywidualnego rozwoju - to
problemy dojrza³oœci i wieku dziecinnego. Takie
prozaiczne dylematy, jakie posiada ka¿da rodzina.
AW: Wspomnia³ Pan, ¿e dzieci wywodz¹ siê z ró¿nych
œrodowisk. Jakie s¹ relacje miêdzy nimi?
JH: Nasze grono dzieci traktuje siebie nawzajem jak
rodzeñstwo. Relacje miêdzy dzieæmi s¹ na zasadzie
siostra - brat. Jest to bardzo naturalne, po prostu
atmosfera domu sprawia, ¿e dzieci traktuj¹ siebie jako
rodzeñstwo. Ka¿de z nich ma inne nazwisko, ka¿de
wie, ¿e pochodzi z innej rodziny, ale wiedz¹ te¿, ¿e s¹
tu razem i stanowi¹ jedn¹ wielk¹ wspóln¹ rodzinê.
Zupe³nie tak jak w domu.
AW: Czy dzieciom ciê¿ko by³o siê przystosowaæ do
nowego miejsca?

JH: Myœlê, ¿e stosunkowo ³atwo. Wynika to z tego, i¿ dzieci czuj¹ siê u nas
jak w normalnej rodzinie. Wszystkie obawy, z którymi przysz³y, jakoœ siê
zatraci³y z czasem. Jest coœ takiego naturalnego w dzieciach jak zaufanie do
drugiej osoby. Poprzez codzienne obowi¹zki i codzienne wspólne ¿ycie
weryfikuje siê obraz prawdziwego domu. Odnajduj¹ u nas to, czego szukaj¹.
AW: Czy utrzymuje Pan kontakt z podopiecznymi, którzy opuœcili Dom
Dziecka?
JH: Jak do tej pory usamodzielniliœmy piêcioro dzieci. Czêœæ z nich wróci³a
do domu rodzinnego, pracuje, studiuje. Oczywiœcie mamy kontakt z tymi
m³odymi ludŸmi. Wszystkie dzieci, które opuœci³y nasz¹ placówkê rodzinn¹
wiedz¹, ¿e nasz dom zawsze jest dla nich otwarty. ̄ e mog¹ do niego zawsze
wróciæ i zostan¹ ciep³o przyjêci. To równie¿ wp³ywa wychowawczo na
pozosta³e dzieci, poniewa¿ maj¹ œwiadomoœæ, ¿e w tym domu zawsze ktoœ
na nie czeka.
AW: Dziêkujê za rozmowê.

Jubileusz 25-lecia dzia³alnoœci by³ okazj¹ do spotkania sympatyków Muzeum
Regionalnego w Brzozowie.

Rocznicowe obchody mia³y bardzo uroczysty charakter. Rozpoczê³y siê msz¹ œw.
w intencji zmar³ych wspó³twórców i pracowników muzeum i biura Oddzia³u PTTK w Brzozowie.

Nastêpnie w brzozowskim Ratuszu
odby³a siê jubileuszowa sesja muzealna.
Tu obecny Dyrektor Muzeum
Regionalnego – Mariusz Kaznowski oraz
Halina Koœciñska i Beata Bodzioch
– Kaznowska przypomnieli bogat¹
historiê placówki z podkreœleniem jej ró¿norodnej dzia³alnoœci, pocz¹wszy od
popularyzatorskiej i naukowej po edytorsk¹.

Doskona³¹ wspó³pracê z pasjonatami przesz³oœci  i historii z Brzozowa
podkreœli³ Zdzis³aw Gil z Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie. Muzeum
Regionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie powsta³e 25 lat temu z pasji
i mi³oœci do zabytków przesz³oœci kilku osób, du¿ej przychylnoœci w³adz
i mieszkañców Brzozowa jest ma³ym podkarpackim  Musaeum Polonicum. To
placówka z w³asn¹ histori¹, tradycjami i ludŸmi tworz¹cymi na co dzieñ Ma³¹
Ojczyznê, we wspó³pracy ze szko³ami, placówkami kultury i wszystkimi, którzy
chc¹ zmieniaæ i upiêkszaæ Brzozów i okolice - powiedzia³ Z. Gil.

Wzruszaj¹cym momentem spotkania by³o przekazanie na rzecz muzeum
kompletu fiszek, na których znajduj¹ siê odrêczne notatki doc. dr. hab. Adama
Fastnachta do „S³ownika historyczno – geograficznego ziemi sanockiej
w œredniowieczu”. Te cenne pami¹tki przekaza³a najbli¿sza rodzina  A. Fastnachta
– jego ¿ona Kazimiera Fastnacht i  córka Anna Fastnacht – Stupnicka.

W trakcie jubileuszowej sesji wrêczono odznaczenia pañstwowe. Halina
Koœciñska zosta³a uhonorowana Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, zaœ Srebrne Krzy¿e
otrzymali: Jerzy F. Adamski, Zbigniew Koœciñski i Lucjan Krynicki. Odznaczenia
przyzna³ Prezydent RP, a wrêczy³ Wicewojewoda Podkarpacki – Stanis³aw
D³ugosz .  Burmistrz Brzozowa – Zdzis³aw Wojdanowski odznakami „Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury” uhonorowa³ Jolantê Florek, Zbigniewa Koœciñskiego, Mariê
Kêdra, Jana Wolaka i Lucjana Krynickiego. Ponadto Starosta Brzozowski

– Zygmunt B³a¿ i Wicestarosta – Janusz Dragu³a  na rzecz muzeum przekazali upominki rzeczowe i pami¹tkowy grawerton.
Uroczystoœci zakoñczy³ koncert kwintetu instrumentów dêtych blaszanych Pañstwowej i Spo³ecznej Szko³y Muzycznej

w Sanoku oraz zwiedzanie ekspozycji sta³ej i wystawy czasowej „25 lat muzeum w Brzozowie”.

Srebrny jubileusz Muzeum Regionalnego
im. A. Fastnachta w Brzozowie

Magdalena Pilawska

Rozmawia³a: Anna W³adyka

Lucjana Krynickiego odznacza
Wicewojewoda Stanis³aw D³ugosz

Pami¹tkowy grawerton wêdruje
do r¹k M. Kaznowskiego

Kazimiera Fastnacht
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– Besko oraz Iskrzynia – Trzeœniów, a trzeci - przebudowa
drogi na odcinku Jasionów – Zmiennica zostanie zrealizowany
w nadchodz¹cym roku.

Odbudowany odcinek drogi powiatowej nr 1972 R
Iskrzynia – Trzeœniów ma d³ugoœæ 2 km 320 m. Wartoœæ
ca³kowita projektu wynios³a 500 tys. 519 z³. Œrodki
z zewn¹trz stanowi³y 375 tys. 389 z³. Udzia³ bud¿etu powiatu
wyniós³ 125 tys. 129 z³. Przedsiêwziêcie to zakoñczy³o

przebudowê ca³ego ci¹gu drogi Iskrzynia – Trzeœniów, a co za
tym idzie - znacznie skróci³ siê czas przejazdu samochodów
i autobusów na najbardziej uczêszczanej trasie pomiêdzy
Krosnem a Brzozowem oraz dojazd z terenu powiatu
brzozowskiego do drogi miêdzynarodowej Barwinek – Radom.
Dodatkowo Gmina Haczów w³asnym sumptem wybudowa³a
w Haczowie chodnik, który biegnie wzd³u¿ tej drogi w stronê
Iskrzyni i liczy 450 m d³ugoœci.

INFORMACJE  Z  POWIATU

Pod administracj¹ powiatu brzozowskiego pozostaje 51
odcinków dróg o ³¹cznej d³ugoœci 247 km. Najwiêcej, bo 214 km, to
drogi o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia ¿wirowa znajduje
siê na 22 km dróg, a oko³o 10 km posiada nawierzchniê gruntow¹.
Nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e kiedy powiat brzozowski przej¹³
zarz¹d nad swoimi drogami, tj. od stycznia 1999 r., znajdowa³y siê
one w bardzo z³ym stanie technicznym. Ich od lat nieremontowana
nawierzchnia by³a dziurawa i popêkana, a wzd³u¿ ci¹gnê³y siê
zaniedbane pobocza. Degradacjê dróg dodatkowo przyspiesza³
tak¿e: brak odpowiedniej podbudowy, szybki wzrost ruchu
samochodowego, jak równie¿ œnie¿ne zimy oraz powodzie, które
w ci¹gu minionych 5 lat a¿ czterokrotnie nawiedzi³y nasz powiat,
powoduj¹c w powiatowej infrastrukturze drogowej szkody rzêdu
40 mln z³.

 Nic wiêc dziwnego, ¿e poprawa stanu dróg sta³a siê
g³ównym celem dzia³alnoœci samorz¹du powiatowego. Efekty tych
starañ przynios³y widoczne rezultaty i znacz¹ce polepszenie
bezpieczeñstwa oraz komfortu komunikacji i transportu na drogach
powiatowych, zw³aszcza w trzech ostatnich latach (2003-05). Du¿y
wp³yw na poprawê sytuacji mia³y uwieñczone powodzeniem
starania o zdobycie znacz¹cego dofinansowania ze œrodków
zewnêtrznych na przebudowy i modernizacje dróg. Przewa¿aj¹ca
czêœæ œrodków na te inwestycje pochodzi³a z funduszy
przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, bud¿etu pañstwa,
funduszy na usuwanie skutków powodzi i Kontraktu
Wojewódzkiego. £¹cznie w okresie trzech lat uda³o siê pozyskaæ
ok. 5,3 mln z³, za które – po do³o¿eniu jeszcze œrodków z bud¿etu
powiatu – zmodernizowano i przebudowano drogi o ³¹cznej
d³ugoœci prawie 44 km.

W 2003 r. odbudowano 3 odcinki dróg: Jab³onica Polska
– Jasionów, Brzozów – Wara i Barycz – Izdebki, o ³¹cznej d³ugoœci
blisko 10 km. Koszt tych inwestycji wyniós³ w sumie ponad 2 mln
z³, z czego 1,6 mln z³ stanowi³y œrodki pozyskane z zewn¹trz.
Zaanga¿owanie œrodków w³asnych powiatu wynios³o 516 tys. z³.

W 2004 r. odnowiono prawie 18 km dróg powiatowych,
a ³¹czny koszt inwestycji przekroczy³ 2,5 mln z³, z czego pozyskane
wsparcie zewnêtrzne wynios³o ponad 1 mln 878 tys. z³.
Odbudowano m.in. 2 odcinki dróg: Domaradz – Przysietnica
i Jab³onica Polska – Jasionów, o ³¹cznej d³ugoœci ponad 8,5 km.
Dziêki temu ostatniemu zadaniu odnowiona zosta³a nawierzchnia
na najkrótszym po³¹czeniu z Krosna do Brzozowa, tj. od drogi
krajowej nr 9 przez Jab³onicê Polsk¹, Malinówkê i Zmiennicê a¿ do
granic Brzozowa.

Bardzo udany dla inwestycji drogowych w powiecie
brzozowskim jest tak¿e rok bie¿¹cy.

Na czo³o wysuwaj¹ siê zadania zrealizowane ze œrodków
unijnych.  W³adze powiatu wykorzysta³y szansê, jak¹ stworzy³a
akcesja Polski do UE. Do pierwszego naboru Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zg³oszono
9 wniosków, z czego a¿ 3 zakwalifikowa³y siê do realizacji, w tym
1 z listy rezerwowej. Dwa projekty zrealizowano na drogach Haczów

Inwestycje  drogoweInwestycje  drogoweInwestycje  drogoweInwestycje  drogoweInwestycje  drogowe
w  powiecie  brzozowskimw  powiecie  brzozowskimw  powiecie  brzozowskimw  powiecie  brzozowskimw  powiecie  brzozowskim
zrealizowane  w  2005 rzrealizowane  w  2005 rzrealizowane  w  2005 rzrealizowane  w  2005 rzrealizowane  w  2005 r.....

Rondo w Haczowie

Droga Haczów - Besko
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Z kolei wartoœæ projektu przebudowy niemal

4-kilometrowego odcinka na drodze powiatowej nr 2006 R Haczów
– Besko  wynios³a 699 tys. 407 z³. Ze œrodków ZPORR pozyskano
524 tys. 555 z³, a z bud¿etu pañstwa 69 tys. 931 z³. Natomiast 104
tys. 921 z³ to œrodki w³asne powiatu. Po przebudowie trasa ta
umo¿liwi³a powi¹zanie komunikacyjne dróg powiatowych z terenu
gmin: Haczów, Brzozów, Kroœcienko, Rymanów i Besko z drog¹
miêdzynarodow¹ Barwinek – Radom i krajow¹ Zator – Medyka.
Dziêki tej i poprzedniej inwestycji zosta³ odbudowany na ca³ej
d³ugoœci ci¹g drogi powiatowej Iskrzynia – Bzianka. Na styku
obu odbudowanych odcinków dróg powsta³o rondo, pierwsze
w powiecie brzozowskim. Gmina Haczów w ub.r. wybudowa³a od
ronda w stronê Bzianki chodnik o d³ugoœci 220 m. W 2006 r.
zakoñczy siê jego rozbudowa o kolejnych 315 m.

Poniewa¿ projekt przebudowy odcinka Jasionów
– Zmiennica w ci¹gu drogi powiatowej Jab³onica Polska
– Jasionów wszed³ do realizacji w ramach ZPORR z listy
rezerwowej, jego realizacja przesunê³a siê na rok przysz³y. Wtedy
te¿ droga powiatowa
Jab³onica Polska – Jasionów
zostanie odbudowana na
ca³ym swoim przebiegu, tj. na
d³ugoœci 11,5 km. Doda-
tkowo w br. wzd³u¿ tej drogi
staraniem so³ectwa Jab³o-
nica Polska w centrum tej
miejscowoœci przy zaanga-
¿owaniu si³ Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Brzozowie
i Gminy Haczów powsta³
chodnik o d³ugoœci 110 m.

Znacz¹ce wsparcie
dla inwestycji drogowych
stanowi³y pozyskane stara-
niem w³adz samorz¹dowych
powiatu œrodki z bud¿etu
pañstwa na likwidacjê skutków powodzi, która tak¿e i w tym
roku nie oszczêdzi³a powiatu brzozowskiego. Ogó³em wsparcie

ze strony pañstwa na ten cel wynios³o 1 mln 080 tys. z³. Ta pomoc
finansowa pozwoli³a na wykonanie remontu w ramach a¿ 16 zadañ
na 13 drogach powiatowych, na ³¹czn¹ sumê blisko 1,5 mln z³.
Powiat  wniós³ w te zadania wk³ad w³asny wysokoœci
ponad 365 tys. z³.

Cztery zadania przybli¿y³y dokoñczenie remontu drogi na
odcinku Brzozów – Wara. Modernizacja nawierzchni o ³¹cznej

d³ugoœci 3 km 386 m polepszy³a
bezpieczeñstwo i komfort przejazdu
na najkrótszej drodze z Brzozowa
przez Przysietnicê, Izdebki i Warê
w kierunku Nozdrzca, Dynowa
i Przemyœla. Koszt inwestycji
zamkn¹³ siê sum¹ blisko 545 tys. z³,
z czego œrodki pozyskane z bud¿etu
pañstwa stanowi³y ponad 401 tys.
z³, a wk³ad w³asny prawie 144 tys. z³.
Po 2 zadania wykonano na drogach:
Jasienica Rosielna – Brzozów
(ok. 1 km), Izdebki – Obarzym (ponad
1,1 km w Obarzymie) oraz
w Niebocku (350 m przez wieœ). Koszt
tych inwestycji sumowa³ siê
kwotami rzêdu: 195 tys. z³, 130 tys. z³
oraz 34 tys. z³.

Du¿e znaczenie ma modernizacja ponad kilometrowego
odcinka na drodze Brzozów – Turze Pole o wartoœci niemal 119

tys. z³. Dziêki temu wydatnie poprawi siê jakoœæ najkrótszego
(przez Podlesie) po³¹czenia  Turzego Pola z Brzozowem, a tak¿e
Jasionowa i innych miejscowoœci gminy Haczów. Równie¿
kilometrowy odcinek kosztem ponad 113 tys. z³ polepszy³
komunikacjê z Grabówki w kierunku Sanoka.

W miejscowoœci Barycz kosztem prawie 100 tys. z³
wyremontowany zosta³ licz¹cy 900 m odcinek drogi w kierunku

Droga Jasienica Rosielna - Brzozów

Droga Brzozów - Wara (fot. 1)

Droga Brzozów - Wara ( fot. 2)

Droga Brzozów - Turze Pole
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Niebylca. Z kolei w miejscowoœci Wydrna odbudowano
nawierzchniê drogi na odcinku 400 m. Koszt zadania to ponad
72 tys. z³.

Du¿o do ¿yczenia pozostawiaj¹ jeszcze zaniedbywane
przez lata drogi na terenach po³o¿onych na wschodnim brzegu
Sanu. Sukcesywnie, na terenie naszego powiatu jest modernizo-

wana droga Dynów – Jab³onica Ruska. W tym roku 300 m nowej
nawierzchni bitumicznej uzupe³ni³o po³o¿ony w zesz³ym roku
odcinek o d³ugoœci 0,5 km.

Równie¿ 500 m liczy zmodernizowany odcinek drogi Stara
Wieœ - Orzechówka. Inwestycja ta o wartoœci 91 tys. z³ wraz ze
wspomnianymi wczeœniej zadaniami na drodze Jasienica Rosielna
– Brzozów usprawni³a komunikacjê pomiêdzy Brzozowem a Star¹
Wsi¹ i Gmin¹ Jasienica Rosielna. Inwestycje te uzupe³ni³y b¹dŸ
stanowi³y kontynuacjê zadañ z poprzednich lat. Dziêki nim

o wiele sprawniejszy jest obecnie ruch z Brzozowa, od ul. Bema
(przy której znajduj¹ siê sk³ady, sklepy i hurtownie) przez Star¹
Wieœ (Ma³a Strona), Blizne (Ma³a Strona) czy Orzechówkê do
Jasienicy Rosielnej. Ponadto u³o¿enie chodnika o d³ugoœci 278 m
przy ul. Bema w Brzozowie znacznie poprawi³o te¿ bezpieczeñstwo
ruchu.

Dokonuj¹c bilansu inwestycji na drogach powiatowych
mo¿na stwierdziæ, ¿e rok 2005 by³ dla nich udany. Ogó³em
zmodernizowano 16 km 218 m bie¿¹cych nawierzchni. £¹czna
wartoœæ wszystkich projektów zamknê³a siê kwot¹ ponad 2 mln
645 tys. z³.  Z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania: programu
ZPORR i bud¿etu pañstwa pozyskano ³¹czne dofinansowanie w
wysokoœci prawie 2 mln 050 tys. z³., tj. 77,5 %. Ok. 10 km dróg
odbudowano dziêki wsparciu bud¿etu pañstwa, a ponad 6 km -
programu ZPORR. Zaanga¿owanie œrodków w³asnych powiatu
wynios³o ponad 595 tys. z³. czyli 22,5 %.

Droga Niebocko - Grabówka

Droga Niebocko przez wieœ

Brzozów - ulica Bema

Droga Barycz - Niebylec

Droga Dynów - Jab³onica Ruska
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Aktualnie krystalizuj¹ siê dalsze plany

odbudowy dróg. W przysz³ym roku zostanie
zlikwidowanych 10 osuwisk na ci¹gach 8 dróg
powiatowych: Barycz – Izdebki, Dydnia – Krzywe
– Koñskie, Brzozów – Wara, Izdebki – Obarzym, Blizne
– Golcowa, Krzemienna – Witry³ów – Jurowce
(2 osuwiska), Brzozów – Zmiennica (2 osuwiska) oraz
w Niewistce. W tym roku zosta³a przygotowana
dokumentacja budowlano-geologiczna oraz
projekty techniczne zabezpieczeñ. Œrodki na
likwidacjê w wiêkszoœci (80 %) pochodz¹ z Biura
ds. Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych
MSWiA. Reszta to wk³ad w³asny powiatu.
Maksymalna wartoœæ wszystkich 8 zadañ zamknie
siê kwot¹ 2 mln 972 tys. z³.

W 2006 r. zostanie te¿ zmodernizowany
wspominany ju¿ odcinek na drodze

z Jasionowa do Zmiennicy. Ponadto
w ramach drugiego naboru wniosków

z³o¿ono kolejne 3 projekty do
programu ZPORR, a dotycz¹ce
przebudowy dróg Barycz – Nozdrzec,
Krzemienna – Witry³ów – Jurowce,

jak te¿ odcinka drogi Brzozów – Zmiennica (wraz z przebudow¹
chodników). Gdyby powiod³o siê to ostatnie zadanie, to now¹
nawierzchniê na ca³ej d³ugoœci posiada³oby najkrótsze po³¹czenie
Krosna i drogi krajowej nr 9 z Brzozowem i wschodnimi terenami
powiatu.

(dk)
Most - Huta Porêby

Most - Domaradz - Podhyb

INWESTYCJE  DROGOWE  ZREALIZOWANE  W  2005 R.
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Obchody 100-lecia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
w Brzozowie rozpoczê³y siê 18 paŸdziernika br. msz¹ œw.
w brzozowskiej kolegiacie w intencji  zmar³ych dzia³aczy
zwi¹zkowych oraz z proœb¹ o b³ogos³awieñstwo na dalsze lata
dzia³alnoœci. Drugiego dnia, 19
paŸdziernika, w sali bankietowej Alta,
odby³o siê spotkanie okolicznoœciowe.
Wziêli w nim udzia³ byli dzia³acze
Zwi¹zku, przedstawiciele aktualnego
Zarz¹du oraz Prezesi Oddzia³ów
z Domaradza, Haczowa i Nozdrzca.
G³ównym organizatorem by³ Zarz¹d
Oddzia³u w Brzozowie wraz
z Oddzia³em ZNP w Dydni, kierowanym
przez Zofiê Leszczyk. Tak niecodzienny
jubileusz by³ okazj¹ do zaproszenia
licznych goœci. Obok w³adz gminnych
i powiatowych znaleŸli siê przedsta-
wiciele Podkarpackiego Zarz¹du
Okrêgu ZNP: Ryszard Grêdys – Prezes
Zarz¹du Okrêgu ZNP, a zarazem
Cz³onek Zarz¹du G³ównego, Jan
Osikowicz – Wiceprezes Zarz¹du
Okrêgu, równie¿ Cz³onek Zarz¹du
G³ównego, Józef Mierzwa – Prze-
wodnicz¹cy Okrêgowej Komisji
Rewizyjnej przy ZNP oraz Andrzej
Kurek Dyrektor rzeszowskiego
Oœrodka Us³ug Pedagogicznych
i Socjalnych, a tak¿e Stanis³aw
Rusznica – Podkarpacki Kurator
Oœwiaty. Spotkanie prowadzi³a Maria
Czenczek, która od 20 lat pe³ni funkcjê
Przewodnicz¹cej Zarz¹du Oddzia³u
ZNP w Brzozowie. Ona równie¿
wyg³osi³a g³ówny referat o historii ZNP, od jego powstania
w 1905 r. w Pilaszkowie a¿ do czasów wspó³czesnych.
Przybli¿aj¹c aktualn¹ sytuacjê zwi¹zku w Brzozowie powiedzia³a
m.in. W naszym okrêgu stopieñ uzwi¹zkowienia waha siê

1905 – 20051905 – 20051905 – 20051905 – 20051905 – 2005
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w granicach 41-43%. Swoim zasiêgiem ZNP obejmuje 28
placówek oœwiatowych. Statutowe zadania realizuje w
oparciu o 17 ognisk zwi¹zkowych, 19 osobowy Zarz¹d
Oddzia³u, Sekcjê Emerytów i Rencistów, kierowan¹ przez

Mariê Adamowsk¹ oraz Sekcjê
Administracji i Obs³ugi, kierowan¹
przez Mariê Nogaj.

Okolicznoœciowe wyst¹pienie
dotycz¹ce historii brzozowskiej
organizacji mia³ równie¿ Tadeusz
Sperber – by³y Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku, wieloletni jego cz³onek
i obecny Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Brzozowie. Jego referat,
pe³en ciekawych wspomnieñ,
pozwoli³ obecnym na chwilê mi³ej
refleksji. T. Sperber wspomina³ tych,
którzy na naszym terenie po³o¿yli
podwaliny zwi¹zkowoœci i którzy
w historii nauczycielstwa zapisali siê
z³otymi zg³oskami.

Du¿e wra¿enie zrobi³
wystêp artystyczny dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Zmiennicy
przygotowany pod kierunkiem
Lucyny Toczek i Lucyny Ostro-
wskiej. Jego uwieñczeniem by³o
wrêczenie Marii Czenczek piêknego
bukietu kwiatów, zaœ wszystkim
pozosta³ym drobnych upominków,
wykonanych przez uczniów pod
okiem opiekunki ko³a plastycznego
– Bo¿eny Dziedzic. W dalszej czêœci
programu zatañczy³a w regionalnych
strojach m³odzie¿ szkolna ze Szko³y

Podstawowej w Górkach prowadzona przez Aleksandrê
Lubeck¹.

Wyrazy uznania za dotychczasowe dokonania Zwi¹zku
na rzecz oœwiaty i œrodowiska nauczycielskiego wyrazili obecni

NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGONAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO

Wieloletni dzia³acze zwi¹zkowi

Jubileusz by³ okazj¹ do zaproszenia licznych goœci

Popisowy wystêp dzieci ze Zmiennicy
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na uroczystoœciach przedstawiciele lokalnych w³adz
samorz¹dowych - ludzie, z którymi dzia³acze zwi¹zkowi
wspó³pracuj¹ na co dzieñ. Janusz Dragu³a – Wicesta-
rosta Brzozowski powiedzia³: Od momentu powstania
w 1905 roku Zwi¹zek odgrywa niezwykle wa¿n¹
i donios³¹ rolê w historii naszej Ojczyzny.W czasach

wojny i pokoju pedagodzy z równym poœwiêceniem
podtrzymywali procesy edukacyjne, krzewili wiedzê i
pielêgnowali to¿samoœæ narodow¹. Presti¿ budowany
przez pokolenia znakomitych nauczycieli
i wychowawców jest dzisiaj powodem naszej wspólnej
dumy i satysfakcji. Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu
Brzozowskiego przekaza³a na rêce Marii Czenczek
specjalnie na tê okazjê wygrawerowan¹ tabliczkê
pami¹tkow¹. Zwi¹zkowcom tak znakomitego jubileuszu
gratulowa³ równie¿ Zdzis³aw Wojdanowski – Burmistrz
Brzozowa oraz Jerzy F.  Adamski - Wójt Gminy Dydnia.

Najbardziej zas³u¿onym cz³onkom ZNP wrêczono
odznaczenia. Maria Czenczek otrzyma³a Medal Komisji
Edukacji Narodowej za wk³ad pracy dla dobra oœwiaty
i jej pracowników, który odebra³a w Rzeszowie w trakcie

wojewódzkich obchodów jubileuszu. Ponadto dziewiêæ osób otrzyma³o
odznaki za piêædziesiêcioletni¹ przynale¿noœæ do ZNP. Odznaczenia te
zosta³y po raz pierwszy rozdane specjalnie na tê okolicznoœæ. Wœród
wyró¿nionych znaleŸli siê: Adam Piecuch, Barbara Piecuch, Janina
Piecuch, Janina Prajsnar, Ignacy Prajsnar, Józef Skarbek, Anna Zalot,
Antonina Górecka i  Emilia Mendyka. Ponadto dwadzieœcia osób  -
dzia³aczy i przedstawicieli organów prowadz¹cych dla placówek
oœwiatowych - otrzyma³o pami¹tkowe medale z okazji 100-lecia ZNP.

Uczestnicy spotkania wznieœli toast za szacownego jubilata, po
czym obejrzeli i wys³uchali wystêpu znanej i cenionej kapeli
Graboszczanie.

Magdalena Pilawska

INFORMACJE  Z  POWIATU

14 listopada br. Starosta
Brzozowski – Zygmunt B³a¿
wrêczy³ nagrody dyrektorom
i nauczycielom ze szkó³
i placówek oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest
powiat brzozowski. Zas³u¿eni nauczyciele wyró¿nienia otrzymali za
profesjonalizm, trud i zaanga¿owanie, które niejednokrotnie przekracza
zakres codziennych obowi¹zków dydaktyczno – wychowawczych.

Podczas wrêczenia nagród obecni byli równie¿: Ewa Tabisz
– Sekretarz Powiatu Brzozowskiego i Stanis³aw Pilszak – Naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej Starostwa Powiatowego
w Brzozowie.

Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê: Mieczys³awa Trzeœniowska
– Dyrektor I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie, Jerzy Olearczyk
– Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie, Jan Prejsnar
– Dyrektor Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Brzozowie, Barbara Kozak
– Dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Brzozowie, Józefa Rzepka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Brzozowie, a tak¿e Arkadiusz Dudek –
nauczyciel I LO, Anna Dydek – nauczyciel ZSE, Mariusz
Dydek – nauczyciel ZSB, Barbara Graboñ – nauczyciel
SOSW i Anna Ruchlewicz – pedagog PP-P.

(red)

Centralne Biuro Szkolne
D¹browa Górnicza

30.V.1915
Biuro koordynowa³o

dzia³alnoœæ 23 organizacji
lokalnych

Federacja Zwi¹zków
Nauczycielstwa Polskiego
Szkó³ Wy¿szych i Nauki

9.X.1983

Krajowa Rada Nauki ZNP
5.VIII.1983

Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników Szkó³ Wy¿szych
i Instytucji Naukowych X.1980

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników Oœwiaty i Wychowania

X.1980

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
Kraków, 2.VII.1930, St. Nowak

Zwi¹zek Profesorów i AsystentówTajna Organizacja Nauczycielska
1939-1945, Z. Nowicki

Zwi¹zek Zawodowych Pracowników
Szkó³ Wy¿szych i Instytucji

Naukowych (do 1947 r.)
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego

(ujawnienie siê) 6.II.1945, Cz. Wycech

Zwi¹zek Zawodowy Nauczycielstwa
Polskich Szkó³ Œrednich
2.II.1919, St. Kalinowski

Zwi¹zek Asystentów UMCS
w Lublinie, styczeñ 1945

Zwi¹zek Polskiego Nauczycielstwa
Szkó³ Powszechnych
12.IV.1919, St. Nowak

Towarzystwo Nauczycieli Szkó³
Œrednich i Wy¿szych
II.1919, P. Sosnowski

Zrzeszenie
Nauczycielstwa Polskich

Szkó³ Pocz¹tkowych
Radom, 28-30.XII.1916

K. Klimek

Stowarzyszenie
Nauczycielstwa Polskiego

2.I.1917
St. Kalinowski

Zwi¹zek Nauczycieli
Ludowych

Pilaszków, 1.X.1905
Z. Nowicki

Polski Zwi¹zek
Nauczycielski

Warszawa 9.XII.1905
St. Kalinowski

Sekcje Nauczycieli Szkó³
Pocz¹tkowych

Zwi¹zek Polskich Nauczycieli
Ludowych w Galicji

(zmiana nazwy
po wystapieniu z KZNL

nauczycieli Ukraiñców, 1913)

Stowarzyszenie
Nauczycielstwa Polskiego

Warszawa, 9.XII.1905
M. Brzeziñski

Sekcje Nauczycieli Szkó³
Elementarnych Zebranie „Ankiety”

i utworzenie Krajowego
Zwi¹zku Nauczycielstwa

Ludowego w Galicji
28.XII.1905, St. Nowak

Zatañczy³y równie¿ dzieci z Górek

Pami¹tkowe zdjêcie wyró¿nionych medalami
z okazji 100-lecia Zwi¹zku

W³adze powiatu
z nagrodzonymi nauczycielami
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Anna W³adyka: Jak wygl¹da³y
pocz¹tki firmy „Koronki”?
Pawe³ Junka: Kamieñ wêgielny pod
fabrykê zosta³ po³o¿ony w 1969 roku.
Decyzjê o za³o¿eniu firmy „Koronki”
podj¹³ ówczesny Minister Przemys³u
Lekkiego, natomiast wdro¿eniem tej
myœli zajê³o siê Zjednoczenie
Przemys³u Jedwabniczo – Dekora-
cyjnego. Du¿y wp³yw na to, ¿e
firmazosta³a umiejscowiona w³aœnie
w Brzozowie mia³ Naczelnik Wydzia³u
Jedwabiu w tym Zjednoczeniu – pan

Tomczewski, który pochodzi³ ze Starej Wsi. Zosta³y sprowadzone 732
maszyny i od 1972 r. zaczê³a siê produkcja. W³aœciwie od tego momentu
datuje siê historia dzia³alnoœci „Koronek”. W chwili obecnej w sk³ad firmy
wchodz¹ spó³ki: Pracownicza Grupa Inwestycyjna Koronki Sp. z o.o.,
Koronki S.A. i Korontex S.A.
AW: Jak przedstawia siê eksport produktów firmy?
PJ: Mamy bardzo du¿y eksport. Generalnie eksportujemy na 48 rynków
œwiata, w tym g³ównie do krajów skandynawskich, do Hiszpanii, w ró¿nych
latach by³y to te¿ Stany Zjednoczone, Turcja. Ewenementem w polskich
tekstyliach jest fakt, ¿e eksportujemy nasze produkty do Indii.
AW: Brzozowskie koronki zosta³y nagrodzone w konsumenckim konkursie
jakoœci produktów „Najlepsze w Polsce”. Jaki zasiêg ma ten konkurs i na
jakiej zasadzie wy³aniany jest zwyciêzca?
PJ: Ma zasiêg ogólnopolski choæ klienci z Unii Europejskiej tak¿e mogli
zg³aszaæ swoje produkty. Podstawê do wy³onienia zwyciêzcy w tym
konkursie stanowi¹ g³osy konsumentów i dlatego w³aœnie ta nagroda jest
dla nas tak wa¿na. To konsumenci nas wybrali. Kilka dni póŸniej zdobyliœmy
III miejsce na „X Targach Mebli i Wyposa¿enia Wnêtrz” organizowanym
przez Akademiê Sztuk Piêknych
w Krakowie.
AW: Jaka by³a Pañska reakcja na
otrzymanie certyfikatu „Najlepsze
w Polsce”?
PJ: Najpierw by³o to zdziwienie
i niedowierzanie a nastêpnie radoœæ. Tym
bardziej, ¿e firanki, które wygra³y nie s¹
a¿ tak popularne w naszym kraju. S¹ one
stosunkowo drogie, w zwi¹zku z czym
kr¹g klientów jest zawê¿ony. Natomiast
bardzo cieszy³em siê, ¿e to w³aœnie klient
nas wybra³.
AW: Na jakie produkty bêd¹ stawiaæ
„Koronki” w nastêpnym sezonie?
PJ: Jeszcze kilkanaœcie lat temu tendencja by³a taka, ¿e w przemyœle
odzie¿owym prym wiod³y wyroby z przêdzy naturalnej, natomiast popyt na
wyroby z surowców sztucznych czy chemicznych spada³. Od mniej wiêcej
10 lat mo¿na mówiæ o ró¿nych grupach klienckich i o tym, ¿e wyroby
produkowane z ró¿nych surowców funkcjonuj¹ jakby obok siebie. Istnieje
oczywiœcie okres wzmo¿onego zainteresowania wyrobami z okreœlonych
w³ókien np. naturalnych takich jak len, bawe³na, ale w zwi¹zku z tym ¿e
produkcja wyrobów z w³ókien chemicznych uleg³a du¿ej modyfikacji, one
te¿ s¹ u¿ywane i maj¹ coraz lepsze w³aœciwoœci u¿ytkowe dla klienta. Dlatego
te wyroby tak¿e funkcjonuj¹ ca³y rok. Je¿eli chodzi o tekstylia domowe to

To konsumenci nas wybraliTo konsumenci nas wybraliTo konsumenci nas wybraliTo konsumenci nas wybraliTo konsumenci nas wybrali
na rynku Unii Europejskiej mamy grupê klientów, która
preferuje serwety czy obrusy bawe³niane lub lniano
– bawe³niane i jest grupa, która ze wzglêdu na ³atwoœæ
utrzymania wyrobów preferuje tañsze artyku³y
wykonane z poliestrów czy wiskozy. Jeœli chodzi
o modê damsk¹ czy dziewczêc¹, uwa¿am, ¿e w
przysz³ym roku dalej bêd¹ modne a¿urowe czy
koronkowe dodatki. Myœlê, ¿e bêd¹ wykorzystywane
latem na odzie¿y letniej czy rekreacyjnej w du¿ych
iloœciach. Na pewno moda ekologiczna jest teraz
bardziej popularna ni¿ by³a dawniej. Trudno jest
jednak mówiæ o takich tendencjach jak kiedyœ, kiedy
to jeden produkt, wykonany z jednego rodzaju
surowca, by³ bardzo modny a drugim, z innego rodzaju
surowca, rynek zupe³nie siê nie interesowa³. Teraz
produkty te funkcjonuj¹ obok siebie, poniewa¿ s¹
ró¿ne grupy klientów.
AW: Niedawno w Podkarpackim Urzêdzie Woje-
wódzkim odby³ siê pokaz strojów zaprojektowanych
przez Ma³gorzatê Chmiel, która wspó³pracuje
z „Koronkami”. Co pan s¹dzi o tej kolekcji?
PJ: Jest bardzo ciekawa. Zreszt¹ my sami bêdziemy
lansowaæ kilka wzorów, je¿eli chodzi o letni¹ odzie¿
i myœlê, ¿e znajdziemy na nie nabywców. Propozycja
pani Chmiel siêga od ubiorów typowo rekreacyjnych
zrobionych z juty czy lnu po sukienki koktajlowe.
Myœlê, ¿e te ubrania znajd¹ doœæ du¿¹ grupê
nabywców.
AW: Jak uk³ada siê Pañstwu wspó³praca?
PJ: Z pani¹ Ma³gorzat¹ Chmiel wspó³pracujemy od
kilku miesiêcy a nasza wspó³praca uk³ada siê bardzo

dobrze. Wspaniale siê sk³ada, ¿e
mamy projektantkê z terenu
brzozowskiego. „Koronki” chc¹
promowaæ powiat brzozowski,
ziemiê brzozowsk¹, w tym celu
chc¹ wykorzystaæ potencja³ ludzi.
A pani Ma³gosia Chmiel jest
w³aœnie przyk³adem osoby z bardzo
du¿ym potencja³em. Dlatego te¿
zosta³a laureatk¹ konkursu „Aenne
Burda”. Myœlê, ¿e bardzo dobrze
siê sta³o, ¿e nasze drogi siê
przeciê³y.
AW: Jakie ma Pan plany na
przysz³oœæ  zwi¹zane z firm¹?

PJ: Bêdziemy siê przekszta³caæ z firmy typowo
przemys³owej w firmê coraz bardziej handlowo
– przemys³ow¹. Chcemy po prostu importowaæ,
poniewa¿ w Polsce producentów tkanin jest coraz
mniej. Planujemy te¿ wprowadzaæ nasze wyroby na
rynki Unii. Bêdziemy dochodzili do szycia krótkich
serii, zarówno obrusów jak i odzie¿y, bo tego wymaga
od nas œwiat.
AW: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a: Anna W³adyka

Wywiad z Paw³em Junk¹ – Prezesem Zarz¹du Grupy Koronki

Prezes Pawe³ Junka

Kolekcja strojów M. Chmiel
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Dziêki pomocy Senatora RP
poprzedniej kadencji - Janusza Konie-
cznego, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie  i Gminy Nozdrzec
27 paŸdziernika br. jednostki ochotniczej
stra¿y po¿arnej w Warze i H³udnie
otrzyma³y nowe pojazdy ratowniczo
– gaœnicze na podwoziu Ford Transit
350M.

Kluczyki odebrali prezesi jedno-
stek: Eugeniusz Szpiech z OSP H³udno
oraz  Jan Jedynak z OSP Wara.

Ford Transit 350M – to lekki
samochód ratowniczo–gaœniczy o napê-
dzie miejskim 4x2. Wyposa¿ony jest
w agregat wysokociœnieniowy ze zbio-
rnikiem 100 l, lini¹ szybkiego natarcia 30,

wyci¹garkê elektryczn¹ oraz
agregat pr¹dotwórczy.
Wartoœæ jednego pojazdu
wynosi 119.994,08 z³.  Œrodki
na zakup pochodz¹ z bu-
d¿etu gminy – 49 994,08 z³
oraz dotacji (20.000 z³ -
WFOŒiGW w Rzeszowie
i 50.000 z³ – Zarz¹d G³ówny
ZOSP RP).

Oficjalnego przekaza-
nia pojazdów jednostkom
(w ich siedzibach) dokona³
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
w dniu 30 paŸdziernika br. Odby³y siê
one przy szerokim udziale braci
stra¿ackiej oraz mieszkañców.

Nowe samochody zast¹pi³y stare, Maciej Duda

Pojazdy  ratowniczo-gaœnicze dla  H³udna  i Wary

wys³u¿one ̄ uki oraz w znacz¹cy sposób
poprawi³y stan wyposa¿enia jednostek
OSP, a co siê z tym wi¹¿e – stan bezpie-
czeñstwa mieszkañców Gminy Nozdrzec.

W pi¹tek, 11 listopada w Brzozowie
obchodzono 87. rocznicê odzyskania przez
Polskê Niepodleg³oœci. Uroczystoœci rozpoczê³y
siê msz¹ œwiêt¹ w brzozowskiej kolegiacie.
Nastêpnie w³adze powiatu, miasta, delegacje
kombatantów, organizacji zwi¹zkowych
i partyjnych oraz harcerze i poczty sztandarowe,
przesz³y pod Pomnik Pamiêci Narodu „Tym,
którzy ¿ycie Polsce oddali”. Na miejscu
przemówienia okolicznoœciowe wyg³osili
Starosta Brzozowski – Zygmunt B³a¿ oraz
Burmistrz Brzozowa - Zdzis³aw Wojdanowski.

Œwiêto Niepodleg³oœci
w Brzozowie

Zwracaj¹c siê do zebranych Starosta powiedzia³: Od 15-tu lat ¿yjemy w wolnej
i niepodleg³ej ojczyŸnie. Ci¹gle mamy jednak problemy z w³aœciwym
zagospodarowaniem tego obszaru dobra jakim jest wolnoœæ
i niepodleg³oœæ. Wiele w ojczyŸnie naszej jeszcze niesprawiedliwoœci, korupcji
i prywaty. Tych negatywnych zjawisk nie da siê pokonaæ bez nale¿ytego
potraktowania s³ów wypisywanych czêsto na sztandarach „Bóg, Honor,
Ojczyzna”, bez wskrzeszenia wzorowanego na postawie ojców naszych
patriotyzmu i wreszcie bez wykorzystania pouczeñ, wskazówek i napomnieñ
najwiêkszego z Polaków Jana Paw³a II. G³êboko w pamiêci zachowa³em
Jego s³owa wypowiedziane w homilii podczas mszy œwiêtej sprawowanej z
okazji pielgrzymki do ojczyzny w Gdañsku 1987 r. „Razem wspólnie
brzemiona nieœcie, nie jedni przed drugimi, nie jedni przeciw drugim, ale
razem wspólnie i w porozumieniu.” Te s³owa powinny byæ wskazówk¹ dla
naszych parlamentarzystów, bez wzglêdu na to jak¹ reprezentuj¹ opcjê
polityczn¹. Powinny byæ wskazówk¹ dla wszystkich, którzy uczestnicz¹
w sprawowaniu jakiejkolwiek w³adzy.

Po przemówieniach, wieñce i wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem z³o¿y³y:
delegacje w³adz powiatowych i gminnych, organizacji spo³ecznych i szkó³.
Na zakoñczenie  modlitwê za Ojczyznê odmówi³ ks. Infu³at Julian Pud³o wspólnie
ze zgromadzonymi mieszkañcami Brzozowa i okolic.

Anna W³adyka

Z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem

Oficjalne przekazanie pojazdów
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Wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego
w progi Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1
w Humniskach  wst¹pili kolejni mali wychowankowie.
Mimo wielu obaw i lêku szybko zaaklimatyzowali siê
w nieznanym œrodowisku. Aby uatrakcyjniæ im pobyt
w naszej placówce, zaplanowano liczne imprezy,
uroczystoœci i spotkania  z ciekawymi osobami, w ci¹gu
ca³ego roku.

19 paŸdziernika br.
zorganizowany zosta³ Dzieñ
Jesieni. Atrakcj¹ dnia by³y
kucyki, na których dzieci
jeŸdzi³y po terenie ogrodu
przedszkolnego pod nadzorem
opiekuna. Pogoda dopisa³a,
wiêc uda³o siê te¿ wspólne
grillowanie.

Kolejnym równie wa-
¿nym wydarzeniem w naszym
przedszkolu by³o uroczyste

pasowanie na Przedszkolaka – Biedroneczkê. Odby³o siê ono 28 paŸdziernika.
W uroczystoœci wziê³y udzia³ dzieci z najm³odszej grupy ,,Biedroneczki” oraz ich rodzice. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ wykazania siê
umiejêtnoœciami, które zdoby³y w ci¹gu dwumiesiêcznego pobytu w przedszkolu. Rodzice byli wzruszeni i zachwyceni postaw¹
swoich pociech. A nasi mali wychowankowie wykazali siê du¿¹ œmia³oœci¹ w pokonywaniu licznych zadañ konkursowych.

Na zakoñczenie Dyrektor Danuta Kêdra wrêczy³a dzieciom pami¹tkowe dyplomy. Dodatkowo mali przedszkolacy otrzymali
opaski SUPER BIEDRONKI i s³odki upominek. Zorganizowana przez nas impreza okaza³a siê wspania³¹ okazj¹ do wzmocnienia wiêzi
na linii dziecko – rodzic – nauczyciel.  A w  pamiêci naszych ma³ych przedszkolaków d³ugo jeszcze pozostanie wspomnienie mi³o
prze¿ytych chwil.

DLA   NASZYCHDLA   NASZYCHDLA   NASZYCHDLA   NASZYCHDLA   NASZYCH
PRZEDSZKOLAKÓWPRZEDSZKOLAKÓWPRZEDSZKOLAKÓWPRZEDSZKOLAKÓWPRZEDSZKOLAKÓW

Zima to najtrudniejszy okres w roku dla zwierzyny leœnej.
Wprawdzie rodzime gatunki zwierz¹t, które ¿yj¹ w naszych lasach s¹
przystosowane do panuj¹cego tu klimatu, ale wysoka pokrywa œniegu
i niskie temperatury stwarzaj¹ du¿o problemów w zdobywaniu
po¿ywienia. St¹d potrzebna jest pomoc ludzi. Na co dzieñ dokarmianiem
zwierzyny zajmuj¹ siê leœnicy i myœliwi stowarzyszeni w ko³ach
³owieckich. Bo pamiêtaæ trzeba, ¿e ³owiectwo to nie tylko polowanie.
Ju¿ od wczesnej jesieni gromadzona jest karma na zimowe dokarmianie.
Przez okres zimy, np. w Kole £owieckim „Jeleñ” wyk³adane jest
kilkadziesi¹t ton buraków cukrowych, kilka ton ziarna (pszenicy,
kukurydzy), siana.

Akcje zimowego dokarmiania propagowane s¹ nie tylko wœród
myœliwych, ale równie¿ wœród m³odzie¿y szkolnej. Jest to zas³ug¹
g³ównie nauczycieli motywuj¹cych dzieci do zbiórki karmy. Pracownicy
Lasów Pañstwowych bior¹ czynny udzia³ w szkolnych prelekcjach na
temat m.in. potrzeby zimowego dokarmiania zwierzyny. Dziêki takiej
wspó³pracy ju¿ po raz kolejny uczniowie Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Brzozowie pod okiem swych wychowawców
Marzeny Stachyrak i Agnieszki Kurdziel zebrali karmê w postaci ¿o³êdzi,
ziarna zbó¿, kasztanów itp. i przekazali j¹ na zimowe dokarmianie

zwierzyny. Karma ta w ca³oœci zosta³a przekazana do Ko³a
£owieckiego „Jeleñ” w Brzozowie i ju¿ zosta³a wy³o¿ona
przy paœniku w leœnictwie Niewistka.

DDDDDOKAOKAOKAOKAOKARMIAMYRMIAMYRMIAMYRMIAMYRMIAMY   Z   Z   Z   Z   ZWIEWIEWIEWIEWIERZRZRZRZRZEEEEETTTTTAAAAA,,,,,

Ma³gorzata Latoœ
Monika Supel

Bogdan Fija³ka

Ola Zubel w roli Jesieni

Ola Winiarska na kucyku
Pasowanie na przedszkolaka

- SUPER BIEDRONKÊ

Uczniowie SOSW dokarmiaj¹ zwierzêta
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Wychodz¹c naprzeciw rosn¹cym
potrzebom przedsiêbiorstw

w zakresie szeroko pojêtej informacji
biznesowej Towarzystwo ALTUM, jako
jedna z instytucji dzia³aj¹cych na rzecz
rozwoju spo³eczno-gospodarczego
w woje-wództwie podkarpackim,
uruchomi³o dwa Punkty Konsultacyjne
zlokalizo-wane w Brzozowie i Rzeszowie.
Ich zadaniem jest œwiadczenie
bezp³atnych us³ug informacyjnych
ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom.

Wyspecjalizowani konsultanci
udzielaj¹ informacji z szerokiego zakresu
tematów zwi¹zanych z funkcjonowaniem
przedsiêbiorstwa. W Punktach
Konsultacyjnych mo¿na zapoznaæ siê,
miêdzy innymi, z ofert¹ programów
pomocowych Unii Europejskiej
i instytucji otoczenia biznesu,
zaczerpn¹æ informacji na temat
mo¿liwoœci skorzystania z ró¿norodnych
Ÿróde³ finansowania, zapoznaæ siê
z rodzajami wsparcia oferowanego
aktualnie przedsiêbiorstwom i praco-
wnikom przez takie instytucje jak: PARP,
MARR, RARR, banki, urzêdy miast
i gmin, urzêdy pracy, a tak¿e uzyskaæ
informacjê o bazie szkoleniowej
i doradczej. Zakres tematyczny
bezp³atnych us³ug informacyjnych
œwiadczonych przez konsultantów
wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce zagadnienia:
- Programy pomocowe Unii Europejskiej
- •ród³a finansowania przedsiêbiorstw
- Wspó³praca z instytucjami wspie-

raj¹cymi rozwój MSP
- Kszta³cenie – podnoszenie kwalifikacji
- Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw
- Zastosowanie Internetu w biznesie
- Formy prowadzenia dzia³alnoœci

gospodarczej
- Jakoœæ - normalizacja - certyfikacja-

standaryzacja
- Ksiêgowoœæ, podatki i op³aty
- Funkcjonowanie Unii Europejskiej
- Systemy informacji gospodarczej
- Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem

PPPPPUNKUNKUNKUNKUNKT   KT   KT   KT   KT   KONSULONSULONSULONSULONSULTTTTTACACACACACYJNYYJNYYJNYYJNYYJNY
W  BRZOZOWIEW  BRZOZOWIEW  BRZOZOWIEW  BRZOZOWIEW  BRZOZOWIE

Od chwili powstania Punktu
Konsultacyjnego w Brzozowie szcze-
gólnym zainteresowaniem przedsiêbiorców
cieszy siê tematyka zwi¹zana z mo¿liwo-
œciami pozyskania œrodków finansowych
na rozwój przedsiêbiorstw, warunki
ubiegania siê o tak¹ pomoc, zasady pisania
projektów o dotacje finansowe, wymagania
stawiane przez instytucje finansuj¹ce.
Zainteresowanie t¹ problematyk¹ œwiadczy
o trudnoœciach przedsiêbiorców w dotarciu
do odpowiednich informacji, st¹d te¿
uruchomienie Punktu Konsultacyjnego
jest wyjœciem naprzeciw takim
oczekiwaniom, a dla Towarzystwa ALTUM
stanowi okazjê do zaprezentowania siê jako
przyjazny i kompetentny partner
i przewodnik po zagadnieniach przedsiê-
biorczoœci.

Program Punktów Konsultacyjnych
zosta³ przygotowany przez Polsk¹ Agencjê
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, która wraz
z partnerami: Agencj¹ Rozwoju Regiona-
lnego MARR S.A. i Towarzystwem
ALTUM, pragnie aktywnie pomagaæ
przedsiêbiorstwom w ich rozwoju oraz
tworzyæ trwa³e wiêzi wspó³pracy.
Finansowanie programu odbywa siê ze
œrodków pomocowych UE.

Szczegó³owe informacje na temat
dzia³alnoœci Punktu Konsultacyjnego
w Brzozowie mo¿na uzyskaæ kontaktuj¹c
siê osobiœcie z konsultantami.

Katarzyna Chudy-Laskowska – asystent
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzi zajêcia
z zakresu: statystyki, ekonometrii, badañ
operacyjnych, ekonomii matematycznej,
metod iloœciowych w zarz¹dzaniu.
W dorobku zawodowym mo¿e wykazaæ siê
równie¿ prowadzeniem szkoleñ i doradztwa
z zakresu: przedsiêbiorczoœci, studiów
wykonalnoœci, biznesplanów, marketingu,
warsztatów i treningów z zakresu
aktywizacji zawodowej i kursów
kwalifikacyjnych dla bezrobotnych, analiz
iloœciowych i jakoœciowych z zakresu
rynku pracy i rozwoju MSP, administro-
wania projektami.
Krystyna Kmiotek – adiunkt na Wydziale

Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej. Prowadzi zajêcia z zakresu:
zarz¹dzania ma³ymi i œrednimi przedsiê-
biorstwami, zarz¹dzania kadrami,
zachowañ organizacyjnych. Wspó³-
pracuje z przedsiêbiorstwami i instytu-
cjami w charakterze konsultanta
i trenera z zakresu przedsiêbiorczoœci,
zarz¹dzania i zarz¹dzania zasobami
ludzkimi. Kilkuletnie doœwiadczenie
w pracy na stanowisku specjalisty do
spraw ekonomiczno-finansowych zaowo-
cowa³o znajomoœci¹ problematyki
ksiêgowoœci i finansów przedsiêbiorstw.

 Alicja Poca³uñ-Curzyd³o - specjalista ds.
administracji, posiada praktyczne
umiejêtnoœci konstruowania biznes-
planów dla podmiotów gospodarczych
i gospodarstw rolnych, (ich opisy,
uzasadnienia, harmonogramy) oraz
znajomoœæ kwestii finansowych
zwi¹zanych z wdra¿aniem projektów
(sporz¹dzanie bud¿etu, sprawozdawczoœæ
administracyjna i finansowa) i raporto-
waniem (raporty merytoryczne
i finansowe), znajomoœæ problematyki
rynku pracy, bezrobocia i przedsiê-
biorczoœci oraz wiedzê na temat
dostêpnych funduszy strukturalnych
i dotacji (SPO i ZPORR), doœwiadczenie
w prowadzeniu doradztwa biznesowego,
a tak¿e znajomoœæ ró¿norodnych
partnerów spo³ecznych w powiecie
brzozowskim.

Lokalizacja i kontakt:

Punkt Konsultacyjny w Brzozowie
ul. Mickiewicza 26, 38-200 Brzozów
tel. /faks 13/ 434 33 81
e-mail: pk-brzozow@altum.pl
w godz. 730 - 1530

Punkt Konsultacyjny w Rzeszowie
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
tel. 17/ 852 27 60;
faks: 17/ 860 25 97
e-mail: pk-rzeszow@altum.pl
w godz. 800 - 1600

Krystyna Kmiotek
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 PREZES   URZÊDU  REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI  I  POCZTY

W w¹skim, specjalistycznym zakresie, ochron¹
konsumentów zajmuje siê Prezes Urzêdu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty. Na uwagê zas³uguje zw³aszcza
prowadzenie postêpowañ mediacyjnych oraz sta³y polubowny
s¹d konsumencki przy Prezesie URTiP.
Postêpowanie mediacyjne
Postêpowanie mediacyjne jest polubownym sposobem
zakoñczenia sporu powsta³ego pomiêdzy konsumentem
a dostawc¹ us³ug telekomunikacyjnych lub operatorem us³ug
pocztowych. Prowadzone jest przez Prezesa URTiP na wniosek
konsumenta lub z urzêdu je¿eli wymaga tego ochrona interesu
konsumenta.

Wniosek o wszczêcie postêpowania mediacyjnego
podlega op³acie skarbowej (5 z³ od wniosku i po 0,50 z³ od ka¿dego
za³¹cznika).
Uwaga!  Prawo dochodzenia roszczeñ w postêpowaniach
mediacyjnych przys³uguje po wyczerpaniu drogi postêpowania
reklamacyjnego.

Wniosek powinien zawieraæ zwiêz³y opis sprawy,
oœwiadczenie o wyczerpaniu drogi postêpowania
reklamacyjnego, oœwiadczenie o zgodzie na polubowne
zakoñczenie sporu w trakcie mediacji oraz propozycjê
rozstrzygniêcia sporu.

W toku postêpowania mediacyjnego Prezes URTiP
zapoznaje dostawcê publicznie dostêpnych us³ug
telekomunikacyjnych lub operatora us³ug pocztowych
z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy
prawa maj¹ce zastosowanie w sprawie oraz ewentualne
propozycje polubownego zakoñczenia sporu. Prezes URTiP mo¿e
wyznaczyæ stronom termin do polubownego zakoñczenia sprawy.

Prezes URTiP odstêpuje od postêpowania mediacyjnego,
je¿eli w wyznaczonym terminie sprawa nie zosta³a polubownie
zakoñczona oraz w razie oœwiadczenia co najmniej jednej ze stron,
¿e nie wyra¿a ona zgody na polubowne zakoñczenie sprawy.
Sta³y polubowny s¹d konsumencki przy Prezesie Urzêdu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo
telekomunikacyjne, sta³e polubowne s¹dy konsumenckie przy
Prezesie URTiP, tworzone s¹ na podstawie umów o zorga-
nizowaniu takich s¹dów, zawartych przez Prezesa URTiP
z organizacjami pozarz¹dowymi reprezentuj¹cymi konsumentów,
przedsiêbiorców telekomunikacyjnych lub operatorów
pocztowych. Obecnie stronami umowy z dnia 11 stycznia 2005 r.

o zorganizowanie sta³ego polubownego s¹du konsumenckiego
s¹ takie organizacje jak: Federacja Konsumentów, Forum
PrzewoŸników Ekspresowych, Krajowa Izba Gospodarcza
Budownictwa Telekomunikacyjnego, Krajowa Izba Gospodarcza
Elektroniki i Telekomunikacji, Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Komunikacji Kablowej, Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
Stowarzyszenie In¿ynierów Telekomunikacji, Stowarzyszenie
Marketingu Bezpoœredniego.

Z dniem 1 lipca 2005 r. Prezes URTiP na Przewodni-
cz¹cego Sta³ego Polubownego S¹du Konsumenckiego powo³a³
pani¹ Barbarê Krzy¿anowsk¹.
 S¹dy polubowne rozpatruj¹ spory:
1) o prawa maj¹tkowe wynik³e z umów o œwiadczenie us³ug

telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przy³¹czenia do
publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomiêdzy
konsumentami i przedsiêbiorcami telekomunikacyjnymi;

2) o prawa maj¹tkowe wynik³e z umów o œwiadczenie us³ug
pocztowych.

Wysokoœæ op³at za czynnoœci s¹du zosta³a okreœlona
w Decyzji Nr 2/2005 Przewodnicz¹cego Sta³ego Polubownego
S¹du Konsumenckiego przy Prezesie URTiP z dnia 30 sierpnia
2005 r. w sprawie wysokoœci op³at za czynnoœci Sta³ego
Polubownego S¹du Konsumenckiego przy Prezesie Urzêdu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Wnioskodawca wnosi
zaliczkê w wysokoœci 100 z³. Strona, która wnios³a o podjêcie
dodatkowej czynnoœci zwi¹zanej z wydatkami, obowi¹zana jest
wnieœæ wp³atê na ich pokrycie. Je¿eli obie strony wnios³y
o dokonanie czynnoœci lub s¹d zarz¹dzi³ podjêcie czynnoœci
z urzêdu za zgod¹ stron, strony wnosz¹ op³atê w czêœciach
równych  lub w innym stosunku okreœlonym przez s¹d
polubowny. Rozliczenie poniesionych op³at z uwzglêdnieniem
wniesionej zaliczki nastêpuje w orzeczeniu koñcz¹cym spór.
Wzory  formularzy stosowanych w s¹dzie polubownym
dostêpne s¹ na stronie internetowej: www.urtip.gov.pl
Adres:
Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Sta³y Polubowny S¹d Konsumencki przy Prezesie URTiP
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

W artykule wykorzystano informacje zawarte na stronie
internetowej www.urtip.gov.pl

Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

ul. Armii Krajowej 1, pok. 11
tel. (0...13) 43-426-45

PR AWA KO N S U M E N T Ó W

OG£OSZENIE
W drugiej po³owie listopada w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kroœnie Filia w Brzozowie (siedziba: ul. Armii

Krajowej 2), zorganizowana zosta³a wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkó³ ponadpodstawowych z terenu powiatu
brzozowskiego.

Tematyka prac zwi¹zana jest z Europejskim Programem Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom na lata 2005-2012, do którego przy³¹czy³o
siê Podkarpacie. W ramach Programu Biblioteka Pedagogiczna w Brzozowie zainicjowa³a wewn¹trzszkolny konkurs plastyczny o tematyce
uzale¿nieñ. Spoœród uczestników wyró¿niono najlepsze prace, które zosta³y wystawione w Bibliotece Pedagogicznej.

W wystawie wziê³y udzia³ prace uczniów z nastêpuj¹cych szkó³: Zespó³ Szkó³ w Górkach; Zespó³ Szkó³ w Grabownicy: Ma³gorzata
B³achut, Mateusz Sowa, Wioletta Rajtar; Zespó³ Szkó³ w Humniskach: Edyta B³yskal, Ma³gorzata Pitera, Sabina Wolanin; Zespó³ Szkó³
w Izdebkach: Katarzyna Arnbicka, Micha³ Bieñko, Magdalena Chryñ; Zespó³ Szkó³ w Przysietnicy: Izabela Mazur, Natalia Olejko, Monika
Paw³owska; Zespó³ Szkó³ w Starej Wsi: Aleksandra Cader, Kamil Chynar, Agnieszka ¯muda.

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej serdecznie zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych do wziêcia udzia³u w wystawie.
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Sport  szkolnySport  szkolnySport  szkolnySport  szkolnySport  szkolny
SPORT

15, 16 listopada br. w Szkole Podstawowej w Haczowie odby³y siê
po raz pierwszy Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w mini unihokeju.
Ma³o popularna dyscyplina sportu rozegrana w ramach Kalendarza
Szkolnych Imprez Sportowych cieszy³a siê jednak doœæ du¿ym
zainteresowaniem.

W pierwszym dniu zawodów rywalizowano w kategorii dziewcz¹t.
Do zawodów przyst¹pi³y cztery szko³y: SP Golcowa Nr 1, SP Haczów, SP Humniska Nr 2, SP Brzozów Nr 1. Zawody rozegrano
systemem „ ka¿dy z ka¿dym”.

W  drugim dniu zawodów w kategorii ch³opców oprócz szkó³ z dnia poprzedniego  na starcie stanê³a jeszcze Szko³a
Podstawowa ze Starej Wsi. Klasyfikacje koñcowe dziewcz¹t i ch³opców przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Po zakoñczonych zawodach dru¿ynom zosta³y wrêczone pami¹tkowe dyplomy, a najlepszym puchary. Zwyciêzca obydwu
turniejów – Szko³a Podstawowa w Haczowie – wygra³a awans do pó³fina³u wojewódzkiego. Organizatorem imprez sportowych by³
Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Brzozowie oraz Szko³a Podstawowa w Haczowie.

Sport  szkolnySport  szkolnySport  szkolnySport  szkolnySport  szkolny
UNIHOKEJ

Marek Szerszeñ

21, 22 listopada br. w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Brzozowie odby³y siê rejonowe zawody w pi³ce rêcznej szkó³
ponadgimnazjalnych. W kategorii dziewcz¹t wystartowa³y trzy dru¿yny: Bieszczadzki Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Ustrzykach
Dolnych, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sanoku oraz dru¿yna gospodyñ.

Ju¿ w pierwszym meczu naprzeciwko siebie stanê³o dwóch zdecydowanych faworytów: II LO Sanok i I LO Brzozów. Po
pierwszej wyrównanej po³owie, druga nale¿a³a do zawodniczek przyjezdnych, które odskoczy³y po paru minutach gry i ostatecznie
wygra³y 25 – 14. Klas¹ dla siebie by³a Katarzyna Furdak (II LO Sanok), zdobywczyni a¿ 17 bramek. Pozosta³e dwa mecze
przebieg³y bez wiêkszych rewelacji. Dru¿yna z Ustrzyk Dolnych zdecydowanie
odstawa³a od pozosta³ych przegrywaj¹c 11 – 22  z  Brzozowem i 5 – 20
z Sanokiem.Turniej wygra³a dru¿yna z Sanoka przed Brzozowem i Ustrzykami.

W drugim dniu zawodów rywalizowali ch³opcy, z tym ¿e zamiast II LO powiat
sanocki reprezentowa³ Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Sanoku. Tym razem turniej mia³ jednego
faworyta – gospodarza turnieju – dru¿ynê opart¹ na zawodnikach z poprzedniego
roku (czwarte miejsce w województwie).

Faworyt nie zawiód³ i ku uciesze licznie zgromadzonej publicznoœci wygra³ dwa
mecze (25 – 16 z Sanokiem i 37 – 32 z Ustrzykami) i zaj¹³ pierwsze miejsce. W walce
o drugie miejsce po dramatycznym boju zespó³ z Ustrzyk pokona³ 34 –33 dru¿ynê
z Sanoka. Dwie najlepsze dru¿yny z poszczególnych turniejów uzyska³y awans do
pó³fina³u wojewódzkiego.

UNIHOKEJ

PI£KA  RÊCZNAPI£KA  RÊCZNA

Kategoria dziewcz¹t - unihokej

Katarzyna Furdak w akcji

I LO Brzozów - ZS Nr 2 Sanok (ch³opcy) BZSZ Ustrzyki D. - I LO Brzozów (ch³opcy) I LO Brzozów - II LO Sanok (dziewczêta)

TABELA  KOÑCOWA  KAT. DZIEWCZ¥T:
1.  SP Haczów 3  5 3-0
2.  SP Golcowa Nr 1 3  3 1-1
3.  SP Brzozów Nr 1 3  2 2-2
4.  SP Humniska 3  2 1-4

TABELA  KOÑCOWA  KAT. CH£OPCÓW:
1. SP Haczów 4 6 6-3
2. SP Golcowa 1 4 5 5-4
3. SP Brzozów 1 4 5 3-2
4. SP Humniska 2 4 4 3-3
5. SP Stara Wieœ 4 0 2-7
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ROZRYWKA

HOROSKOP

KRZY¯ÓWKA
Poziomo:
4) wyp³acany pracownikowi na dzieci,
7) najwiêksze jezioro w Alpach (Jezioro Genewskie),
8) tkanina dekoracyjna, jednostronna, naœladuj¹ca malowid³o,
10) podnoszona i opuszczana zas³ona okienna umocowana na
wa³ku,
11) tropikalna roœlina z rodziny dyniowatych,
12) Eartha (ur. 1930), amer. piosenkarka, tancerka i aktorka.

Pionowo:
1) barwa, koloryt, maœæ, odcieñ, ton, zabarwienie,
2) miêkka tkanina p³aszczowa z wielb³¹dziej we³ny; kamlot,
3) najwy¿ej po³o¿ony punkt na niebie; przeciwny nadirowi,,
5) Antoni Augustyn (1747-1810), dyplomata, minister Rzeczy-
pospolitej w Petersburgu,
6) wybitne zdolnoœci w jakiejœ dziedzinie; potocznie: uzdolnie-
nie,
9) miasto na Honsiu; dawna stolica Japonii (710-748 pod nazw¹
Henijo).

BARAN (21 III – 20 IV)
Mo¿esz zmieniæ pracê lub zrealizowaæ finansowe plany. Wiêksze
problemy bêd¹ ciê omijaæ z daleka, a wokó³ siebie zgromadzisz

wiele przyjaznych ci osób. Mog¹ siê jednak zdarzyæ sytuacje konfliktowe,
które wymagaæ bêd¹ od ciebie inteligentnych argumentów. Wzroœnie
twoja atrakcyjnoœæ, a flirt lub romans mo¿esz prze¿yæ na zawo³anie.

BYK (21 IV – 21 V)
Czeka ciê wiêkszy wysi³ek w ¿yciu prywatnym i zawodowym,
lecz dziêki niemu osi¹gniesz pe³niejszy sukces. W finansach

zachowaj daleko posuniêt¹ ostro¿noœæ, a zarobione pieni¹dze odk³adaj
z myœl¹ o przysz³oœci. W mi³oœci zdob¹dŸ siê na tolerancjê i wybacz
kochanej osobie drobne potkniêcia i dziwactwa.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Nie przejmuj siê zbytnio w¹tpliwoœciami lub ludŸmi, którzy ciê
zawiedli. Zwolnij tempo pracy i zadbaj o swoje zdrowie, poniewa¿

³atwo teraz o przeziêbienie. Narzuæ sobie dyscyplinê finansow¹, gdy¿
mo¿esz wydaæ pieni¹dze na niepotrzebne gad¿ety. Ktoœ ciê kocha, ale
potrzebuje z twojej strony niewielkiego gestu zachêty.

RAK (22 VI – 23 VII)
Pomimo, ¿e planety wró¿¹ ci powodzenie, to jednak wiele

musisz daæ z siebie. Twoja praca mo¿e ci przynieœæ du¿¹ satysfakcjê. Na
twoje konto powinny sp³yn¹æ zaleg³e dochody, co pozwoli na dokonanie
wiêkszych zakupów i obdarowanie prezentami bliskich osób. Nie nara¿aj
siê zbytecznie na przeziêbienia.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym miesi¹cu nie grozi ci stagnacja, chocia¿ mi³oœæ mieszaæ
siê bêdzie ze smutkiem, a ambicje z niepewnoœci¹. Poœwiêæ wiêcej

czasu domowi, gdzie mo¿esz liczyæ na przyjazne twarze i rodzinne ciep³o.
Druga po³owa miesi¹ca bêdzie bardziej sprzyjaæ interesom i mi³oœci.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Zadbaj w grudniu o swoje interesy, poniewa¿ twoje decyzje bêd¹
bardziej s³uszne ni¿ kiedykolwiek, a sprawy zawodowe bêd¹ bieg³y
w³asnym tokiem. Nie pozwól jednak, by twoje myœli

koncentrowa³y siê tylko wokó³ spraw materialnych. Zrezygnuj
z towarzystwa osób, do których nie masz zaufania.

WAGA (24 IX – 23 X)
Na pocz¹tku miesi¹ca do niczego siê nie zobowi¹zuj. Dbaj
o swoje interesy, zachowuj¹c spokój i rozwagê. Unikaj intryg,

bo plotka mo¿e ugodziæ w ciebie. Twoje wysi³ki wp³yn¹ korzystnie na
stan finansów, chocia¿ realne skutki swych posuniêæ odczujesz du¿o
póŸniej.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przyszykuj siê na zmiany, zarówno w ¿yciu osobistym, jak
i zawodowym. Dopilnuj, by wszystkie sprawy zosta³y dopiête,

a nad z³o¿on¹ ci propozycj¹ nie zastanawiaj siê zbyt d³ugo. Nawi¹¿esz
wkrótce nowe znajomoœci, a jeœli jesteœ osob¹ samotn¹, masz szansê
siê zakochaæ.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Choæ nudzi ciê szara codziennoœæ, lepiej pozostañ przy starych
uk³adach. Listopad minie bez wiêkszych sukcesów, ale i bez

upadków. Czeka ciê du¿o pracy i bieganiny. Uwa¿aj, bo pocz¹tek
miesi¹ca mo¿e wyci¹gn¹æ z twego konta spor¹ iloœæ pieniêdzy, których
mo¿e nie starczyæ na grudniowe zakupy.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Ze skromnej osoby mo¿esz staæ siê kimœ popularnym. W œlad
za sukcesem mog¹ nap³yn¹æ te¿ du¿e pieni¹dze, które bardzo

przydadz¹ siê pod koniec roku. Nawi¹¿esz nowe znajomoœci,
a jeœli jesteœ samotnym Kozioro¿cem, mo¿esz siê zakochaæ.

WODNIK (21 I – 19 II)
Na pocz¹tku miesi¹ca staniesz oko w oko z ró¿nymi
konfliktami. Nie staraj siê za wszelk¹ cenê postawiæ na swoim,
lecz idŸ na kompromis. Osi¹gniesz w ten sposób to, na czym ci

naprawdê zale¿y. W mi³oœci nie wystawiaj partnera na próby i nie
¿artuj sobie z niego, bo mo¿esz go ³atwo straciæ.

RYBY (20 II – 20 III)
W tym miesi¹cu masz du¿e szanse na to, aby ludzie wreszcie
poznali siê na tobie i docenili twoje zdolnoœci. Jeœli masz jakiœ

dobry pomys³, nie zdradzaj siê z nim przed czasem, dopóki nie zostanie
dopracowany. W sta³ych zwi¹zkach warto wprowadziæ trochê
o¿ywienia.
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