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Hej  kolęda,  kolęda ...

Jase³ka w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym
w Brzozowie nale¿¹ do tradycji. Od wielu lat uczniowie

z ogromn¹ ochot¹ i zaanga¿owaniem bior¹ udzia³
w przedstawieniu. Dobranie artystom odpowiednich ról
odgrywa du¿e znaczenie, aby potrafili siê w nich odnaleŸæ.

Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje Kamil
Stankiewicz w roli Króla Heroda, Tomasz Chêæ w roli
Marsza³ka, Sylwia Giermañska jako Œmieræ czy Kamil
Przystasz w roli Diab³a.

Pod opiek¹ nauczycieli: Anetty
Macios, Doroty Stachowicz i El¿biety
Rachwa³ grupa teatralna „Pinokio”
przygotowa³a program jase³kowy, który
odby³ siê 6 stycznia br.

Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili: ks. Infu³at Julian Pud³o,
Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej
Stanis³aw Pilszak, a tak¿e Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Józefa
Rzepka.

El¿bieta Rachwa³

Hej  kolęda,  kolęda ...
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Listopadowa Sesja Rady Powiatu
Brzozowskiego odby³a siê w œwietlicy
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie. Sesji przewodniczy³
Wincenty Smoleñ – Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu. Po odczytaniu porz¹dku
sesji i przyjêciu uchwa³ i wniosków
z poprzedniej sesji radni wys³uchali
sprawozdania Sekretarza Powiatu Ewy
Tabisz z wykonania uchwa³ i wniosków
oraz Starosty Zygmunta B³a¿a z dzia³al-
noœci Zarz¹du w okresie miêdzyse-
syjnym.  Nastêpnie jednomyœlnie podjêto
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
- stwierdzenia wygaœniêcia mandatu

radnego (œmieræ Mieczys³awa Czup-
skiego),

- okreœlenia warunków czêœciowego lub
ca³kowitego zwalniania rodziców
z op³at za posi³ki w sto³ówce Specjalne-
go Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Brzozowie,

- zmian w bud¿ecie powiatu brzozowskie-
go na 2005 r.,

- zaci¹gniêcia zobowi¹zania na realizacjê

zadania inwestycyjnego pn.: Moderni-
zacja Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie,

- zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie Podka-
rpackiego Oœrodka Onkologicznego
im. Ks. B. Markiewicza.

Kolejnym punktem sesji by³o
ustosunkowanie siê do skargi mieszkañca
Zmiennicy. Skarga zosta³a z³o¿ona na
dzia³alnoœæ Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Brzozowie.
W zwi¹zku z faktem, ¿e dokumentacja
powy¿szej sprawy by³a bardzo obszerna,
radni podjêli uchwa³ê o przekazaniu
skargi do rozpatrzenia Zarz¹dowi
Powiatu.

Nastêpnie w interpelacjach i zapy-
taniach radnych Bronis³aw Przyczynek
poprosi³ o przygotowanie informacji
dotycz¹cej modernizacji dróg powia-
towych w 2005 r. Zagadnienie to zosta³o
szczegó³owo opracowane i opublikowane
w grudniowym numerze Brzozowskiej
Gazety Powiatowej.

XXXIV  SESJA  RADY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO
Na zakoñczenie sesji Tadeusz Pióro

- Powiatowy Inspektor Sanitarny
poinformowa³ radnych o obecnej sytuacji
Sanepidu w Brzozowie i zaprosi³ do
zwiedzenia odremontowanego budynku
stacji. Prê¿na dzia³alnoœæ Dyrektora
T. Pióro przyczyni³a siê do widocznego
rozwoju placówki w Brzozowie. Stacja
posiada certyfikat, który spe³nia
wymagane normy PN-EN 45004:1998,
w oparciu o który jest prowadzona
dzia³alnoœæ kontrolna. Po gruntownym
remoncie i modernizacji oraz wymianie
sprzêtu, zarówno laboratoryjnego, jak
i biurowego, zabiega siê o wdro¿enie
systemu jakoœci w oparciu o normê
PN-EN ISO/IEC 17025:2004, która dotyczy
laboratorium. Nast¹pi³o wiele innych
zmian. Zosta³y odnowione wszystkie
pomieszczenia administracji, zmieni³ siê
tak¿e wygl¹d laboratoriów. Powsta³o
równie¿ centrum szkoleniowe. Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi
dzia³alnoœæ oœwiatow¹, a tak¿e promocjê
zdrowia kierowan¹ do dzieci i m³odzie¿y.

XXXV  SESJA  RADY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

Magdalena Pilawska

Rada Powiatu w Brzozowie zebra³a siê 15 grudnia 2005 r.
w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Brzozowie. Obradom XXXV sesji przewodniczy³
Wincenty Smoleñ. Po przyjêciu
porz¹dku i protoko³u z poprzedniej
sesji Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz
przedstawi³a sprawozdanie z wyko-
nania uchwa³ i wniosków z XXXIV
sesji. Omówi³a m.in. rozpatrzon¹
przez Zarz¹d Powiatu skargê
jednego z mieszkañców na
dzia³alnoœæ Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego. Zarz¹d
uzna³ tê skargê za zasadn¹, co
podkreœlono w odpowiedzi
skierowanej do skar¿¹cego. Z kolei
Starosta Zygmunt B³a¿ przedstawi³
sprawozdanie z dzia³alnoœci
Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.

Nastêpna czêœæ sesji zosta³a
poœwiêcona dzia³alnoœci powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y
za okres trzech kwarta³ów 2005 r. Radni wczeœniej otrzymali
szczegó³owe pisemne informacje, które omówili kolejno:
Komendant Powiatowy PSP Stanis³aw Paj¹k, Komendant
Powiatowy Policji Edward Z¹bek, Powiatowy Inspektor
Sanitarny Tadeusz Pióro oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego Jan ¯aczek. Swoj¹ nieobecnoœæ usprawiedliwi³
wa¿nymi wzglêdami s³u¿bowymi Powiatowy Lekarz Weterynarii
Andrzej Chrzanowski.

W kolejnym punkcie posiedzenia z³o¿y³ œlubowanie nowy
radny – Stefan Bodzioch. Przej¹³ on mandat po zmar³ym
Przewodnicz¹cym Rady Powiatu Mieczys³awie Czupskim.

Radni podjêli tak¿e szereg
innych uchwa³. Przyjêli program
wspó³pracy powiatu brzozowskiego
z organizacjami pozarz¹dowymi na
rok 2006. Zmienili te¿ uchwa³ê
w sprawie okreœlenia zadañ
i wielkoœci œrodków finansowych
Pañstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych
przeznaczonych na ich realizacjê
w 2005 r. Z zakresu finansów powiatu
rada dokona³a wyboru banku do
obs³ugi bud¿etu powiatu. Zosta³ nim
Podkarpacki Bank Spó³dzielczy
w Sanoku o/Brzozów, który
przedstawi³ najkorzystniejsz¹ ofertê.

Rada zabezpieczy³a równie¿
œrodki na dofinansowanie inwestycji w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Chodzi tu o zadanie
termomodernizacji Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.
Ponadto radni dokonali zmian w bud¿ecie powiatu brzozo-
wskiego na 2005 r.

Istotnym pod wzglêdem funkcjonowania rady punktem
obrad by³ wybór nowego przewodnicz¹cego Rady Powiatu.
Starosta Z. B³a¿ zaproponowa³, aby funkcjê tê dla podtrzymania

Nowy Przewodnicz¹cy Rady - Stanis³aw £obodziñski
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solidarnoœci i jednoœci w radzie obj¹³ Stanis³aw £obodziñski. By³a
to jedyna kandydatura, przyjêta jednomyœlnie w tajnym g³osowaniu.
St. £obodzñski podziêkowa³ za obdarzenie go zaufaniem
i podziêkowa³ innym radnym za odst¹pienie od indywidualnych
ambicji na rzecz jednoœci rady.

Po zakoñczeniu tej czêœci obrad radni oraz goœcie przeszli do
gara¿u jednostki, gdzie nast¹pi³a uroczystoœæ poœwiêcenia
zakupionego niedawno dla brzozowskiej stra¿y nowego wozu
bojowego.

Obrady zakoñczy³y siê œwi¹tecznym akcentem, kiedy
wszyscy zgromadzeni wraz z zaproszonymi kap³anami: ks. Infu³atem
Julianem Pud³¹ oraz brzozowskim proboszczem ks. Pra³atem
Franciszkiem Rz¹s¹ z³o¿yli sobie ¿yczenia i podzielili siê op³atkiem.

(dk)

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Stanis³aw £obodziñski kierowa³ obradami
ostatniej w ub.r. sesji Rady Powiatu
w Brzozowie. Zebrani 29 grudnia radni po
przyjêciu porz¹dku obrad i przepro-
wadzeniu sta³ych punktów sesji
(wys³uchaniu sprawozdañ z wykonania
uchwa³ i wniosków oraz z pracy Zarz¹du
Powiatu) zapoznali siê z przedstawion¹
przez Naczelnika Wydzia³u Porz¹dku
Publicznego, Bezpieczeñstwa, Obro-
nnoœci i Spraw Obywatelskich Janusza
Pañkê informacj¹, dotycz¹c¹ dzia³alnoœci
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Publicznego w 2005 r. Rada podjê³a tak¿e
2 uchwa³y: dokona³a zmian w bud¿ecie
oraz przyjê³a do realizacji zadania zwi¹zane
z poborem do wojska w 2006 r.

G³ówn¹ czêœæ obrad poœwiêcono
na przedstawienie informacji o realizacji
najwa¿niejszych zadañ inwestycyjnych

Inwestycyjny bilans roku 2005
XXXVI  SESJA  RADY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

powiatu brzozowskiego w 2005 r. Zadania
te omówi³ szczegó³owo Wicestarosta
Janusz Dragu³a. Wicestarosta poinfo-
rmowa³ te¿ o najwa¿niejszych zadaniach
w 2006 r., na które zosta³y ju¿ pozyskane
œrodki finansowe ze Ÿróde³ zewnêtrznych
lub uzyskano wstêpne potwierdzenie
dofinansowania.

Informacje te spotka³y siê z ¿ywym
odzewem i aprobat¹ Rady. Radni wyraŸnie
podkreœlali, jak wiele uda³o siê w tym roku
dokonaæ, zw³aszcza w zakresie
przebudowy i modernizacji dróg, a tak¿e
w dziedzinie ochrony zdrowia (akcelerator
dla szpitala, zakup karetki pogotowia,
budowa i oddanie oddzia³u intensywnej
terapii), oœwiaty (modernizacja budynku
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego, modernizacja ogrzewania
i ocieplenie budynku LO, wyposa¿enie
pracowni komputerowych dla ZSE i ZSB)

i poprawy bezpieczeñstwa (samochody
dla stra¿y po¿arnej i policji). Starosta
Zygmunt B³a¿ zaakcentowa³ z kolei rolê
Rady Powiatu, która sprawnie opiniowa³a
i przyjmowa³a niezbêdne dla realizacji tak
wielu zadañ uchwa³y. Starosta
podziêkowa³ radnym, Zarz¹dowi Powiatu,
imiennie tak¿e swoim wspó³pracownikom:
Wicestaroœcie J. Dragule, Skarbnik
Barbarze Wilusz i Sekretarz Ewie Tabisz.
Podkreœli³ te¿ dzia³alnoœæ Pracowników
Starostwa, którzy z zaanga¿owaniem
przygotowywali wnioski o œrodki
zewnêtrzne, dobrze przyjête i pomyœlnie
rozpatrzone przez instytucje zarz¹dzaj¹ce
programami i funduszami unijnymi.

Sesjê zakoñczy³y wspólne ¿yczenia
Starosty Z. B³a¿a i Przewodnicz¹cego
St. £obodziñskiego, aby rok 2006
przyniós³ kolejne sukcesy i pomyœlnoœæ
wszystkim Mieszkañcom naszego
powiatu.

(dk)

Damian Kierek: Jak Pan podsumuje rok
2005? Jakie priorytety dominowa³y
w funkcjonowaniu samorz¹du powiato-
wego w zesz³ym roku?
Zygmunt B³a¿: To by³ dobry rok. G³ównym
celem naszych dzia³añ by³y starania
o przebudowê dróg powiatowych, a tak¿e
troska o placówki oœwiaty i s³u¿by zdrowia.
Jeœli idzie o drogownictwo, to nowa

nawierzchnia zosta³a po³o¿ona na blisko 17 km dróg kosztem 2 mln 682
tys. z³. Du¿ym sukcesem jest fakt, ¿e a¿ 77,5 procent tej kwoty, tj.
ponad 2 mln z³, pozyskaliœmy ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Otrzymaliœmy
m.in. dofinansowanie na 3 projekty drogowe w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na drogi: Iskrzynia
– Trzeœniów, Haczów – Besko i Jab³onica Polska–Zmiennica– Jasionów.

Ponadto przy znacz¹cym udziale samorz¹dów gminnych
u³o¿ono kilkaset metrów chodnika. W sumie koszty
modernizacji i remontów dróg oraz budowa chodników
wynios³y  niemal 2 mln 920 tys. z³ przy zaanga¿owaniu
œrodków w³asnych w wysokoœci 646 tys. 569 z³, tj. 21,1
procent.
D.K.: PrzejdŸmy do spraw oœwiatowych.
Z.B.: I tutaj równie¿ uda³o siê pozyskaæ œrodki unijne.
Dziêki dofinansowaniu w ramach ZPORR
przebudowaliœmy budynek szko³y Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego na kwotê ok. 415 tys. z³.
Remont kapitalny trwa³ tam dwa lata i poch³on¹³ ³¹cznie
blisko 575 tys. z³, z czego zaledwie 103 tys. z³ to udzia³
bud¿etu powiatu. W Zespole Szkó³  Budowlanych
przeprowadzono remont warsztatów szkolnych

TTTTTo byo byo byo byo bylllll udany r udany r udany r udany r udany rokokokokok
Rozmowa ze Starost¹ Brzozowskim Zygmuntem B£A¯EM

/////

Starosta Brzozowski
Zygmunt B³a¿

Poœwiêcenie wozu bojowego
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i wyposa¿ono je w sprzêt niezbêdny do przeprowadzania zewnêtrznych
egzaminów zawodowych. W budynku szko³y przeprowadzono prace
remontowe i zakupiono wyposa¿enie. Wszystkie koszty wynios³y 263
tys. 800 z³, z czego Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
zafundowa³a sprzêt o wartoœci 70 tys. z³, dziêki œrodkom ministerialnym
za 70 tys. z³ zakupiono  19 zestawów komputerowych, laptop, 2 skanery,
2 drukarki, serwer i projektor multimedialny, a z funduszu PHARE 2002
sfinansowano zakup 9 zestawów komputerowych wraz z projektorem
multimedialnym na kwotê 30 tys. z³. W budynku liceum
ogólnokszta³c¹cego natomiast zakoñczyliœmy, rozpoczêt¹ trwaj¹c¹
2 lata, modernizacjê kot³owni gazowej oraz  docieplenie stropu na ca³ej
powierzchni. Zadanie to kosztowa³o ogó³em 93.500 z³, z czego w 2005 r.
ponieœliœmy wydatki na kwotê ponad  45 tys. z³, a ³¹cznie z innymi
pracami remontowymi i zakupami sprzêtu ³¹czne nak³ady na liceum
ogólnokszta³c¹ce wynios³y w zesz³ym roku ponad 78 tys. z³. Co siê zaœ
tyczy Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych, to wyposa¿enie pracowni
informatycznej w 12 zestawów komputerowych, zakup pomocy
dydaktycznych oraz wymiana okien w 6 klasach wynios³o ³¹cznie
23 tys. z³. Przy czym 15 tys. z³ to dofinansowanie z ministerstwa na
zakup zestawów komputerowych. Nale¿y dodaæ, ¿e równie¿ Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna za spraw¹ dofinansowania ze œrodków
unijnych z funduszu EFS wzbogaci³a siê o nowy sprzêt komputerowy
z oprogramowaniem, drukark¹ laserow¹ i skanerem.  Nak³ady na
poradniê wynios³y prawie 25 tys. z³, w tym 22,5 tys. przypad³o na fundusz
EFS.
D.K.: Proszê powiedzieæ, jak przedstawia³a siê w minionym roku
polityka powiatowa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej.
Z.B.: Przede wszystkim cieszy fakt, ¿e Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie oprócz tego, ¿e uzyska³ stabilizacjê finansow¹, to jeszcze
wzbogaci³ siê o budynek oddzia³u intensywnej opieki medycznej, now¹
karetkê, a obecnie w trakcie uruchamiania jest tak oczekiwany przez
naszych onkologów nowy akcelerator, zakupiony za œrodki pozyskane
z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 3,4 mln z³. £¹czna wartoœæ zadañ
w szpitalu wynios³a niemal 7,3 mln z³, w tym œrodki z zewn¹trz to 4 mln
766 tys. z³. Wiêcej szczegó³ów mo¿e podaæ dyr. Kolbuch. Dodam jeszcze,
¿e z³o¿yliœmy wniosek w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na
termomodernizacjê szpitala. Jeœli chodzi o pomoc spo³eczn¹, to
kontynuowaliœmy w tym roku remont budynku Domu Pomocy
Spo³ecznej i wymianê jego wyposa¿enia dla podwy¿szenia standardu.
Ogó³em wydatki te zamknê³y siê kwot¹ prawie 222 tys. z³, w tym dotacja
Wojewody Podkarpackiego wynios³a blisko 160 tys. z³, a na œrodki
w³asne przypad³o ponad 64 tys. z³. Przy okazji warto wspomnieæ te¿
o 21 tys. z³, które wyasygnowano z bud¿etu powiatu na zakup grzejników
i remont elewacji Powiatowego Urzêdu Pracy.
D.K.: Wydatnie te¿ poprawi³ siê stan bezpieczeñstwa.
Z.B.: To prawda. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
wzbogaci³a siê o nowoczesny samochód ratowniczo-gaœniczy MAN
STAR 1466 o napêdzie 6X6, przystosowany do prowadzenia akcji
w trudnych warunkach terenowych. Koszt tego zakupu wyniós³ 561.750
z³, a partycypacja bud¿etu powiatu – 60 tys. z³. Przypomnê, ¿e rok
wczeœniej brzozowscy stra¿acy te¿ otrzymali nowoczesny wóz bojowy.
Je¿eli dodam do tego, ¿e tak¿e komenda policji otrzyma³a kilka nowych
radiowozów, to stan bezpieczeñstwa prezentuje siê nieŸle.
D.K.: Prezentacja dokonañ by³aby niepe³na, gdybym nie zapyta³
o rok 2006.
Z.B.: Planów jest wiele. Jednak za wczeœnie o nich mówiæ. Dlatego
skoncentrujê siê na zadaniach, na które zosta³y ju¿ pozyskane œrodki
finansowe ze Ÿróde³ zewnêtrznych lub uzyskano wstêpne potwierdzenie
dofinansowania. Plany na bie¿¹cy rok to przede wszystkim dalsza
odbudowa dróg. Najprawdopodobniej z programu ZPORR bêdzie
dofinansowana przebudowa 4 odcinków na drodze Barycz – Nozdrzec
– ³¹cznie 4,2 km. Z kolei dofinansowanie z programu PHARE 2003 bêdzie
przeznaczone na remont odcinka drogi Brzozów – Zmiennica o d³ugoœci

2,2 km wraz z budow¹ chodnika d³ugoœci 1.750 m
w stronê Brzozowa Zdroju. Dziêki tej inwestycji zakoñczy
siê modernizacja najkrótszego po³¹czenia Brzozowa
z drog¹ miêdzynarodow¹ Radom – Barwinek i z Krosnem.
Now¹ nawierzchniê bêdzie mia³a te¿ droga biegn¹ca ze
Zmiennicy do Jasionowa.

D.K.: W zesz³ym roku rozpoczê³y siê te¿ przygotowania
do likwidacji osuwisk.
Z.B.: Tak. Zlikwidujemy 10 osuwisk przy znacz¹cym, bo
wynosz¹cym 80 procent, wsparciu z bud¿etu pañstwa.
Koszt tego zadania przekracza 3 mln z³. W 2005 r.
przygotowaliœmy niezbêdn¹ dokumentacjê, a w tym roku
zostan¹ przeprowadzone prace likwiduj¹ce osuwiska na
drogach: Barycz – Izdebki, Krzemienna – Witry³ów
– Jurowce, Dydnia – Krzywe – Koñskie, Brzozów – Wara,
Izdebki – Obarzym, Blizne – Golcowa, Brzozów
– Zmiennica oraz Niewistka (przez wieœ).

D.K.: A co poza drogownictwem?
Z.B.: Zainteresowaliœmy siê projektem „Edukacja
– program pomocy w dostêpie do nauki dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej”.  Obejmuje on nak³ady
na zakup sprzêtu i wyposa¿enia dydaktycznego
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
i internatu. Podpisaliœmy ju¿ umowê z PFRON, który
zapewnia œrodki w wysokoœci 272.520 z³. Na rozpatrzenie
czeka te¿ wspomniany wniosek na termomodernizacjê
szpitala. S¹ te¿ inne plany, lecz jest za wczeœnie, by
o nich mówiæ.
D.K.: W takim razie dziêkuj¹c  za rozmowê, wypada
¿yczyæ realizacji tych wszystkich zamiarów.
Z.B.: Dziêkujê. Oby tak siê sta³o, z korzyœci¹ dla
wszystkich. Rozmawia³ Damian Kierek

POWIAT  BRZOZOWSKI

Nowa karetka Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej
Iskrzynia - Trzeœniów



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

rzu¿
ó

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Ka¿dy Polak, gdy tylko zacznie
edukacjê szkoln¹, zdaje sobie sprawê
z zawi³oœci jêzyka polskiego.  Ju¿
w pocz¹tkowych klasach szko³y
podstawowej zmaga siê z niezrozu-
mia³ymi nieraz zasadami ortografii. Dla
niektórych tajniki naszego jêzyka pozostaj¹
nieodgadnione, ale s¹ i tacy, którzy radz¹
sobie z nimi ca³kiem nieŸle. I tych drugich
honoruje organizowany w ZSE w Brzozo-
wie Szkolny Konkurs Ortograficzny.

W tym roku odby³a siê jego pi¹ta
edycja. Przebiega on w dwóch etapach.
Najpierw wszyscy uczniowie na lekcjach
jêzyka polskiego pisz¹ dyktando
sprawdzaj¹ce ich znajomoœæ zasad
ortografii. Nastêpnie najlepsza osoba
z ka¿dej klasy przechodzi do fina³u
szkolnego, który wy³ania Szkolnego
Mistrza Ortografii. W tym roku do fina³u
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zakwalifikowali siê nastêpuj¹cy ucznio-
wie: Katarzyna Potoczna (kl. I TE a), Piotr
Janiga (kl.l TE b), Katarzyna W³adyka (kl.
I TE c), Anna Wojnicka (kl. I LO a),
Zuzanna Mazur ( kl. I LO b), Mariusz
Kucharski (kl. I TH), Karol Mazur (kl. I
TG), Ma³gorzata Oleniacz (kl. II TE a),
Marta Sochacka (kl. II TE c), Katarzyna
Bogusz (kl. II TG), Karol Wolanin (kl. II
TH), Sylwia Kwolek (kl. II LO a), Ewelina
Szczepañska (kl. II LO b), Sabina ̄ muda
(kl. III LO), Jolanta Leñ (kl. III TE a),
Katarzyna Domaradzka (kl. III TE c),
Katarzyna Œcibor (kl. III TE d), Anna
Zaremba (kl. III TH), Agnieszka Rzepka
(kl. III TG), Ewa Buczek (kl. IV TE a), Ewa
Fija³ka (kl. IV TE b), Marcin Szmyd (kl. IV
TE c), Joanna Jastrzêbska ( kl. IV TE d),
Ewa Zubel (kl. IV TH), Jakub Dro¿d¿al
(kl. IV TG).

Fina³ konkursu odby³ siê 30
listopada 2005 r. T¹ najlepsz¹ okaza³a siê
uczennica klasy III TE d Katarzyna
Œcibor. Drugie miejsce zajê³a Ewa Fija³ka
z IV TE b, a trzecie Anna Wojnicka z I LO
a. Wszyscy finaliœci otrzymali pami¹tkowe
dyplomy, a œcis³a trójka nagrody rzeczowe
ufundowane przez Radê Rodziców oraz
oceny celuj¹ce z jêzyka polskiego.
Nagrodzonym gratulujemy i zachêcamy
do brania z nich przyk³adu, szczególnie
teraz, gdy niestety coraz mniej m³odzie¿
zwraca uwagê na poprawnoœæ jêzykow¹
i ortograficzn¹, co najbardziej mo¿na
zauwa¿yæ w internetowych czatach,
e-mailach czy SMS-ach, w których a¿ siê
roi od podstawowych b³êdów. A chyba
ka¿dy powinien jak najlepiej pos³ugiwaæ
siê swoim jêzykiem ojczystym, nie tylko
w mowie, ale i w piœmie.

Justyna Paszkaniak

ó ¿ u rz

w Brzozowie wy³oni³ grupê 17 uczniów, którzy bardzo odpowiedzialnie zaanga¿owali
siê w realizacjê projektu. Uczestniczyli w szkoleniach, obejmuj¹cych szeroki zakres
zagadnieñ, zwi¹zanych z warunkami prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
umiejêtnoœci znalezienia luki rynkowej, opracowania produktu, jego promocji,
e-biznesu oraz zagadnieñ zwi¹zanych z marketingiem.

W ramach konkursu uczniowie ZSE przygotowali i zg³osili do oceny piêæ biz-
nesplanów w³asnej firmy,
a mianowicie: „Lena”-
wypo¿yczalnia sukien
œlubnych i wizytowych
(Katarzyna Jajko, Ma³gorzata
Para), „Global”- hurtownia
alkoholi (Katarzyna Ciuba,
Beata Kud³a, Magdalena
Sidor), „Kês”- bar po³¹czony
z cukierni¹ (Daniel Szczepek,
Dorota Rogula, Ma³gorzata
Kêdra, Magdalena Klucz),
„Hot bowling”- krêgielnia
(Karolina Goszty³a, Ewa
Nasta³, Justyna Wolanin,
Barbara Sroka), „Gladiator”-

si³ownia (Monika K³odowska, Sylwia Fejkiel, Marcin Ostrowski, Janusz Sobota). Nad
koordynacj¹ prac czuwali opiekunowie grup, nauczyciele ZSE - El¿bieta Leñ oraz
Dorota Wiêch.

Uroczystoœæ podsumowuj¹ca, na której og³oszono wyniki i rozdano nagrody,
odby³a siê 20 grudnia 2005 r.  Obok m³odzie¿y uczestnicz¹cej w projekcie, wziêli w niej
udzia³ przedstawiciele szkó³, w³adze lokalne, media i inni zaproszeni goœcie.

Uczniowie ZSE w Brzozowie odnieœli ogromny sukces, zosta³y bowiem nagro-
dzone dwa opracowane przez nich biznesplany, a ich autorzy otrzymali nagrody
pieniê¿ne.

Drugie miejsce w konkursie zaj¹³ biznesplan czwórki uczniów z klasy III d
Technikum Ekonomicznego: Daniela Szczepka, Doroty Roguli, Ma³gorzaty Kêdry

Sukces m³odych ekonomistówTrudno dziœ wyobraziæ sobie ¿ycie
m³odego cz³owieka w warunkach
gospodarki rynkowej bez œwiadomego
i odpowiedzialnego uczestnictwa w niej.
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie
poprzez realizacjê œcie¿ek edukacyjnych
inspiruje uczniów do samodzielnego
myœlenia, twórczego kojarzenia faktów
i wnioskowania.

Program „Ekonomia stosowana”,
realizowany  na lekcjach podstaw przedsiê-
biorczoœci, jest dla uczniów Ÿród³em
inspiracji do przedsiêbiorczych
i kreatywnych zachowañ oraz narzêdziem
do zrozumienia szybko postêpuj¹cych
zmian gospodarczych. Równie wa¿ne jest
kszta³towanie umiejêtnoœci dzia³ania,
docierania do Ÿróde³ informacji
i praktycznego stosowania zdobytej
wiedzy. Doœwiadczenia wyniesione przez
uczniów z zajêæ sta³y siê dobr¹ podstaw¹
do samodzielnej pracy, gdy m³odzie¿ ZSE
w Brzozowie wziê³a udzia³ w konkursie
zorganizowanym przez Podkarpack¹ Izbê
Gospodarcz¹ w Kroœnie w ramach projektu
„Praktyczna Szko³a Przedsiêbiorczoœci”.
By³ on adresowany do uczniów szkó³
œrednich, zainteresowanych tematyk¹
przedsiêbiorczoœci i zamierzaj¹cych
w przysz³oœci podj¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.

W projekcie, realizowanym na
obszarze po³udniowej czêœci woje-
wództwa podkarpackiego, uczestniczy³o
oko³o 150 uczniów szkó³ œrednich, którzy
przyst¹pili do konkursu.

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych

ó ¿ u rz

Lureaci projektu „Praktyczna Szko³a Przedsiêbiorczoœci”
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El¿bieta Leñ

Ju¿ od kilkanastu ostatnich lat m³odzie¿
Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie w podobny
sposób prze¿ywa grudzieñ. A jest to miesi¹c, który

wszystkim kojarzy siê z Miko³ajem, prezentami, kolêdami,
choink¹ i szczególn¹ œwi¹teczn¹ atmosfer¹. Ka¿dy chce

PIÊKNY  GEST  UCZNIÓW  ZSEPIÊKNY  GEST  UCZNIÓW  ZSEPIÊKNY  GEST  UCZNIÓW  ZSEPIÊKNY  GEST  UCZNIÓW  ZSEPIÊKNY  GEST  UCZNIÓW  ZSE
coœ dostaæ na gwiazdkê. Uczniowie ZSE nie nale¿¹ do wyj¹tków
- lubi¹ i czekaj¹ na prezenty, ale jeszcze wiêksz¹ satysfakcjê sprawia im
ich dawanie. Od d³u¿szego ju¿ czasu pomagaj¹ dzieciom
z Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek NMP NP.

Pomoc polega na zbieraniu œrodków pieniê¿nych, które
przeznaczane s¹ na zakup potrzebnych dzieciom rzeczy - ubrañ, butów,
zabawek. 6 grudnia 2005 r. m³odzie¿ kwestowa³a na ulicach Brzozowa,
a tak¿e w szkole wœród uczniów i nauczycieli. Uda³o siê zebraæ 1 150 z³
(687 z³ na ulicach miasta, 463 z³ w szkole). Do akcji do³¹czy³a siê równie¿
opiekunka szkolnej spó³dzielni „Nasz Sklep”- Maria Tympalska, która
do³o¿y³a jeszcze 150 z³. Ostatecznie wiêc zebrano 1 300 z³.

20 grudnia delegacja w sk³adzie: Dyrektor ZSE Jerzy
Olearczyk, opiekun Samorz¹du Uczniowskiego Marek Data i uczennice:
Anna Sawicka, Ma³gorzata Sza³ajko i Natalia Antoñ, pojecha³a
przekazaæ pieni¹dze siostrom opiekuj¹cym siê dzieæmi.

Siostra Ewa Mehal - Dyrektor Domu serdecznie podziêkowa³a
za ten dar serca, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e równie¿ w przysz³ych latach
m³odzie¿ ZSE nie zapomni o potrzebuj¹cych dzieciach.

Justyna Paszkaniak

oraz Magdaleny Klucz. Swój wk³ad wniós³ równie¿
Mateusz Ku³ak, tworz¹c logo i nazwê firmy.

Nagrodzony projekt dotyczy³ otwarcia i prowa-
dzenia minirestauracji pod nazw¹ „Kês”, zlokalizowanej
w pobli¿u kompleksu szkó³ œrednich w Brzozowie.

Ponadto wyró¿niono projekt wypo¿yczalni sukien
œlubnych i wizytowych „Lena”, autorstwa Magdaleny
Pary i Katarzyny Jajko.

Jesteœmy dumni z tych osi¹gniêæ, zw³aszcza ¿e projekty naszych
uczniów wyró¿ni³y siê spoœród 56 prac nades³anych na konkurs.

Warto tu wspomnieæ, i¿ uczniowie naszej szko³y bior¹ udzia³
w ró¿nego rodzaju konkursach i olimpiadach o tematyce
ekonomicznej, pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê m.in. w Kole M³odych
Ekonomistów, Sekcji Przedsiêbiorczoœci oraz Kole Rachunkowoœci.

Tradycj¹ Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie sta³o siê
organizowanie Wigilii poetyckiej. W ostatnim przed Bo¿ym Narodzeniem
dniu nauki m³odzie¿
wraz z nauczycielami,
pracownikami szko³y
oraz zaproszonymi
goœæmi - emerytami,
p r z e d s t a w i c i e l a m i
lokalnych w³adz -
gromadzi siê na sali
g i m n a s t y c z n e j .
A tu czeka na nich
prawdziwie œwi¹teczna
atmosfera - wigilijny
stó³ nakryty bia³ym
obrusem, choinka,
stroiki. Potem s³ychaæ
bo¿onarodzeniow¹ poezjê i tradycyjne polskie kolêdy w wykonaniu
uczniów ró¿nych klas. Chyba nie ma nikogo, komu nie udzieli³by siê
panuj¹cy wówczas szczególny nastrój.

Po zakoñczonym monta¿u s³owno-muzycznym g³os zabra³

WIGILIA  WIGILIA  WIGILIA  WIGILIA  WIGILIA  W  ZW  ZW  ZW  ZW  ZSESESESESE
w Brw Brw Brw Brw Brzozozozozozozozozozowiewiewiewiewie

Justyna Paszkaniak

Dyrektor Szko³y Jerzy Olearczyk, który
podziêkowa³ paniom: El¿biecie Olearczyk
i Justynie Wilusz oraz ksiêdzu Grzegorzowi
Kwolkowi za przygotowanie Wigilii poetyckiej.
Korzystaj¹c z tego, ¿e w uroczystoœci bra³a udzia³
m³odzie¿ wszystkich klas, wrêczy³ uczniom
nagrody i wyró¿nienia za ró¿nego rodzaju
osi¹gniêcia.

Na koniec wszystkim zgromadzonym
¿yczy³ wszystkiego najlepszego z okazji

zbli¿aj¹cych siê œwi¹t oraz przekaza³ ¿yczenia,
,które nadesz³y do szko³y od ró¿nych instytucji

i osób.

Wigilijny stó³ nakryty bia³ym obrusem ...

Uczniowie ZSE z wizyt¹ w Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci

 ... choinka, stroiki i tradycyjne kolêdy.
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22 grudnia 2005 roku w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Brzozowie odby³o
siê spotkanie op³atkowe, które swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyci³ Starosta Brzozo-
wski Zygmunt B³a¿ oraz przedstawiciel
Komisji Zak³adowej NSZZ „Solida-
rnoœæ” Wojciech Sroka i nauczyciele
emeryci. Przybyli równie¿, sprawiaj¹c mi³¹
niespodziankê absolwenci szko³y.
Przygotowaniem czêœci artystycznej
zajê³a siê siostra Katarzyna Mróz,
a oprawê muzyczn¹ przygotowa³ pan
Krzysztof £obodziñski z uczniami naszej
szko³y (klasy Ib i Ic).

Uroczystoœæ rozpoczê³a prze-
mówieniem Dyrektor Mieczys³awa
Trzeœniowska, która, po przywitaniu
zaproszonych goœci i pozosta³ych
uczestników uroczystoœci - nauczycieli
i uczniów szko³y, nawi¹za³a do tradycji
bo¿onarodzeniowych kultywowanych
w naszej szkole.

Dyrektor podkreœli³a m.in. zaanga-
¿owanie licealistów w akcje o charakterze
charytatywnym i humanitarnym.
Uczniowie I LO organizuj¹ zbiórki
pieniêdzy w celu wspomo¿enia dzieci
chorych, biednych, wspó³pracuj¹ jako
wolontariusze z Domem Opieki Spo³ecznej
im. Jana Paw³a II oraz ze Œwietlic¹
Socjoterapeutyczn¹, za co szko³a
otrzyma³a piêkne podziêkowanie,
odczytane w trakcie przemówienia przez
M. Trzeœniowsk¹.

Szko³a jest widoczna na zewn¹trz
równie¿ dziêki programom artystycznym
o charakterze œrodowiskowym.
W mijaj¹cym roku uczniowie LO
przygotowali program z okazji œwiêta
3 Maja – zaprezentowany na rynku
brzozowskim oraz piêkn¹ akademiê

z okazji 25-lecia powstania Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
„Solidarnoœæ” oraz 24 rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego w Polsce.
Dyrektor z³o¿y³a tak¿e wszystkim
uczestnikom uroczystoœci ¿yczenia
œwi¹teczne i noworoczne.

G³os zabrali te¿ goœcie – najpierw
Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿
podziêkowa³ za przygotowanie wspo-
mnianego przez Dyrektor okoliczno
œciowego programu z okazji 25 – lecia
NSZZ „Solidarnoœæ” oraz 24 rocznicy

wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce. Za zaanga¿owanie w obchody
tego jubileuszu szko³a otrzyma³a w darze
dwutomow¹ Wielk¹ Encyklopediê Polski.
Dzie³o to wzbogaci³o zbiory szkolnej
biblioteki.

Za przygotowanie uroczystoœci
specjalne podziêkowanie od Starosty
otrzyma³a Maria £obaza. Du¿y wk³ad
w przygotowanie programu Krzysztofa
£obodziñskiego, odpowiedzialnego za
oprawê muzyczn¹ uroczystoœci, zosta³

SPOTKANIE  OP£ATKOWE

równie¿ doceniony przez
Starostê.

Do przemówienia Zy-
gmunta B³a¿a nawi¹za³ inny
zaproszony goœæ  - Wojciech
Sroka. Ofiarowa³ tak¿e  oko-
licznoœciowe wydawnictwo,
które wzbogaci zbiory szkolnej
biblioteki.

Druga czêœæ spotkania
dotyczy³a Œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia, któr¹ wype³ni³a sztuka
teatralna o szukaniu sensu ¿ycia i miejscu
Boga w ¿yciu. Ca³oœæ uœwietni³ wystêp
szkolnego chóru w repertuarze
kolêdowym i wystêp zespo³u instrume-
ntalnego z³o¿onego równie¿ z uczniów
naszej szko³y. Uzupe³nieniem trady-
cyjnego ³amania siê op³atkiem by³o
spotkanie przedwigilijne nauczycieli
i goœci ze wspólnym œpiewaniem kolêd
i tradycyjnym poczêstunkiem.

Katarzyna Kozak

22 grudnia 2005 r. w Zespole Szkó³ Budowlanych w Brzozowie
odby³o siê spotkanie op³atkowe. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³ ks.
Ryszard Krempowicz wraz z uczniami klas licealnych. Spotkanie
rozpoczêto od przeczytania fragmentu ewangelii, a kolejne czêœci
monta¿u wype³ni³a poetycka refleksja na temat Bo¿ego Narodzenia
oraz kolêdy i pastora³ki.

Na koniec œwi¹teczne ¿yczenia wszystkim zebranym, uczniom
i pracownikom szko³y, z³o¿y³ dyrektor Jan Prejsnar, a dope³nieniem tej
mi³ej uroczystoœci by³o wspólne ³amanie siê op³atkiem.

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

... i ... i ... i ... i ... i w w w w w ZespoleZespoleZespoleZespoleZespole
Szkól BudowlanychSzkól BudowlanychSzkól BudowlanychSzkól BudowlanychSzkól Budowlanych

Poetycko i refleksyjnie o Bo¿ym Narodzeniu

Starosta Z. B³a¿ wrêcza podziêkowanie
M. £obazie

Sztuka teatralna o szukaniu sensu ¿ycia

w I Liceum Ogólnoksztaw I Liceum Ogólnoksztaw I Liceum Ogólnoksztaw I Liceum Ogólnoksztaw I Liceum Ogólnoksztalllllcccccaaaaacymcymcymcymcym ... ... ... ... ...///// `̀̀̀̀

/////

Jan Prejsnar
Dyrektor ZSB w Brzozowie
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 18. 01. 2006 r.

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. Œlusarz - spawacz
2. Mechanik pojazdów samochodowych
3. Elektromechanik
4. Diagnosta samochodowy

5. Kierowca (prawo jazdy kat. D)
6. Operator wózka wid³owego
7. Stolarz
8. Palacz c. o.

Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. Tadeusza Koœciuszki w Brzozowie
13 grudnia 2005 r. w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkó³”
otrzyma³ nowy sprzêt multimadialny. Projekt realizowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jest wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹.

Pracownia ta s³u¿yæ bêdzie podnoszeniu jakoœci pracy szko³y
oraz doskonaleniu umiejêtnoœci zastosowania wiedzy werbalnej
w przedmiotach zawodowych. Programy komputerowe zostan¹
zastosowane w nauczaniu nastêpuj¹cych przedmiotów: projektowanie,
budownictwo z technologi¹, kosztorysowanie i normowanie, organizacja
budowy i specjalizacja. Z pracowni tej bêd¹ mogli korzystaæ równie¿
nauczyciele ucz¹cy przedmiotów ogólnokszta³c¹cych.

Pracownia bêdzie konieczna w przysz³oœci przy zdawaniu
egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie „technik
budownictwa” prowadzonym przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹
w Krakowie.

NoNoNoNoNowwwwwa pa pa pa pa prrrrraaaaacccccooooowwwwwnininininia koa koa koa koa kommmmmpppppuuuuuteroteroteroteroterowwwwwaaaaa

W 2005 roku, Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzo-
zowie na realizacjê programów na rzecz zatrudnienia,
³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacjê
zawodow¹ osób bezrobotnych dysponowa³ kwot¹
4.863.300 z³otych. Dziêki tym œrodkom ró¿nymi
formami aktywizacji zawodowej objêto ponad 1.200
osób bezrobotnych.

Podstawowy limit œrodków finansowych
przeznaczonych na ten cel dla powiatu brzozowskiego,
okreœlony decyzj¹ Ministra Gospodarki i Pracy
wynosi³ 2.946.700 z³otych. Dziêki prowadzonym przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie dzia³aniom,
pozyskane zosta³y dodatkowe œrodki finansowe
w wysokoœci 1.916.600 z³otych, co stanowi 39,4%
limitu podstawowego. Œrodki te pozyskane zosta³y
z ró¿nych Ÿróde³, do których sk³adane by³y wnioski
o dofinansowanie dzia³añ aktywizacyjnych na terenie
powiatu. Œrodki finansowe uzyskano m.in.:

- 1.081.300 z³otych - poprzez realizacjê dwóch
programów finansowanych ze œrodków Europe-
jskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich. Pierwszy program w ramach

dzia³ania 1.2, pod nazw¹ „Moje pierwsze doœwiadczenie zawodowe”
skierowany by³ dla osób bezrobotnych do 25 roku ¿ycia,  drugi program
w ramach dzia³ania 1.3, pod nazw¹ „Wykorzystaj swoj¹ szansê na aktywny
powrót” skierowany by³ dla osób d³ugotrwale bezrobotnych

-  835.300 z³otych ze œrodków rezerwy Ministra Gospodarki i Pracy
i rezerwy Marsza³ka Województwa Podkarpackiego.

Dziêki pozyskanym œrodkom mo¿liwe by³o objêcie programami
rynku pracy dodatkowo kilkuset osób bezrobotnych.
Struktura wydatków œrodków Funduszu Pracy Powiatowego Urzêdu
Pracy w Brzozowie w 2005 roku:
- prace interwencyjne – 114 osób na kwotê 333.108 z³,
- roboty publiczne – 195 osób na kwotê 940.451 z³,
- sta¿e – 409 osób na kwotê 1.671.360 z³,
- szkolenia – 124 osób na kwotê 183.091 z³,
- przygotowanie zawodowe – 225 osób na kwotê 715.290 z³,
- jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – 46 osób na

kwotê 489.613 z³,
- ref. kosztów wyposa¿enia  stanowisk pracy – 60 osób na kwotê 370.258

z³,
- zwrot kosztów dojazdu do pracy – 46 osób na kwotê 48.871 z³,
- refundacja wynagrodzeñ pracowników m³odocianych – 114.258 z³.

PPPPPodsumowanie rodsumowanie rodsumowanie rodsumowanie rodsumowanie roku 2005 w PUPoku 2005 w PUPoku 2005 w PUPoku 2005 w PUPoku 2005 w PUP

Józef Ko³odziej
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy

w Brzozowie

Nowa pracownia komputerowa
Jan Prejsnar

Dyrektor ZSB w Brzozowie
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18 listopada 2005 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie odby³a siê spo³eczna kampania pn. „Kobieta a HIV”. Udzia³
w konferencji wziêli: Aleksandra Duda – koordynatorka programu HIV/AIDS i Rozwoju
Spo³ecznego UNDP, Teresa Brzostek – Wojewódzki Konsultant ds. Chorób ZakaŸnych,
Andrzej Skrêt – prof. dr hab. n. med. Wojewódzki Konsultant ds. Ginekologii i Po³o¿nictwa,
Paulina Holtz – aktorka i ambasadorka kampanii, dyrekcja i pracownicy WSSE i PSSE
województwa podkarpackiego oraz zaproszone media z woj. podkarpackiego.

Kampania adresowana by³a do kobiet (zw³aszcza tych, które planuj¹ urodzenie
dziecka) oraz personelu medycznego – lekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych. Podstaw¹
kampanii by³ cytat z ustawy o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach (art. 5 ust. 2),  w której
widnieje, i¿: „lekarz sprawuj¹cy opiekê nad kobiet¹ w ci¹¿y jest obowi¹zany poinformowaæ

Kobieta a HIV

8 grudnia 2005 r. w œwietlicy PSSE w Brzozowie
odby³o siê szkolenie dotycz¹ce wdro¿enia nowego programu

edukacyjnego pt. „Wolnoœæ Oddechu – Zapobieganie
Astmie” dotycz¹cego profilaktyki astmy

oskrzelowej. Program kierowany jest do
uczniów klas I szkó³ podstawowych:
Brzozów, Humniska Nr 2, Przysietnica Nr
1, Zmiennica, Grabownica, Stara Wieœ, ich
rodziców i nauczycieli. Udzia³ w szkoleniu
wziêli szkolni koordynatorzy z wymie-
nionych szkó³ i higienistki szkolne.

Za³o¿eniem szkolenia by³o przedstawienie celu
g³ównego programu, którym jest uœwiadomienie rodzicom i opiekunom

6 grudnia 2005 r. w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie odby³o
siê spotkanie pracowników Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej woj. podkarpackiego z G³ównym
Inspektorem Sanitarnym gen. bryg. Andrzejem
Trybuszem. W czasie spotkania minister wrêczy³
12 honorowych odznak „Za zas³ugi dla ochrony
zdrowia”. Wœród odznaczonych znalaz³ siê równie¿
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie mgr Tadeusz Pióro.

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

„Wolnoœæ Oddechu
– Zapobieganie Astmie”
dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie
dzieciom zagro¿onym chorob¹ mo¿liwoœci optymalnej jakoœci ¿ycia.
Wyk³ad pt. „Zapobieganie astmie” wyg³osi³a lek. med. Irena
Kêdzierska. Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiety edukacyjne dla
koordy- natorów programu i materia³y dla dzieci i rodziców.

Szkolenie zakoñczy³o siê dyskusj¹ uczestników. Program ten
jest obecnie realizowany w szko³ach, które bra³y udzia³ w szkoleniu.

(inf. w³asna)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie

W ostatnich latach znacznie wzros³a iloœæ wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych w strumieniu wytwarzanych odpadów komunalnych
(okreœlanych powszechnie jako œmiecie). Chocia¿ w ka¿dej miejscowoœci zwykle jest mo¿liwoœæ normalnego ich pozbywania siê, tzn.
wywóz na wysypisko odpadów przez specjalne firmy komunalne, lub wrzucenie do przeznaczonego w ramach segregacji na ten cel kontenera, to
jednak bardzo wielu ludzi nie korzysta z tych mo¿liwoœci, wybieraj¹c œwiadomie lub nieœwiadomie inne sposoby. Najgorszy z mo¿liwych
to spalanie odpadów tworzyw sztucznych w domowych piecach lub na terenie posesji. Podczas procesu spalania takich tworzyw jak
np. plastikowe opakowania, folia oraz gum czy opon uwalnia siê do powietrza wiele szkodliwych i truj¹cych substancji, które wczeœniej
by³y wykorzystywane w produkcji tych tworzyw jako barwniki, stabilizatory, utwardzacze itp. Wystêpuj¹ tam równie¿ metale œladowe jak
o³ów, rtêæ, kadm, chrom.

Oprócz ww. substancji, które stosowano w procesie produkcji plastiku, podczas jego spalania powstaj¹ nowe. NajgroŸniejszymi z nich s¹
furany i dioksyny. Dioksyny nale¿¹ do najbardziej truj¹cych, rakotwórczych substancji na œwiecie, s¹ 10 000 razy bardziej truj¹ce od cyjanku
potasu, lecz ich dzia³anie nie jest natychmiastowe. Toksyczne dzia³anie dioksyn polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narz¹dów
wewnêtrznych: w¹troby, p³uc, nerek, rdzenia krêgowego lub kory mózgowej, s¹ odpowiedzialne za czêste wystêpowanie nowotworów.
Dioksyny w stê¿eniu nawet stukrotnie mniejszym od dawek powoduj¹cych raka (a te przecie¿ s¹ niewiarygodnie ma³e) oddzia³uj¹ na cz³owieka
a szczególnie na kobiece hormony - estrogeny. Rozregulowuj¹ uk³ad hormonalny i wp³ywaj¹ niekorzystnie na procesy zwi¹zane
z przekazywaniem ¿ycia. Szczególnie nara¿one na chorobotwórcze dzia³anie metali ciê¿kich, furanów i dioksyn s¹ osoby ma³o odporne
a zw³aszcza dzieci. P³ód zostaje uszkodzony ju¿ w ³onie matki, co mo¿e siê objawiaæ póŸniej trwa³ym kalectwem u nowo narodzonego
dziecka.

Badania dowodz¹, ¿e najwiêcej dioksyn dostaje siê do œrodowiska nie z produkcji przemys³owej, lecz podczas spalania odpadów
w gospodarstwach domowych. A wiêc kto lekkomyœlnie spala plastik, oleje, gumy itp. w palenisku domowym lub na swojej posesji, bezpoœrednio
na powierzchni ziemi, truje siebie, œrodowisko i nas wszystkich. Im bli¿ej Ÿród³a spalania, tym stê¿enie trucizn w powietrzu i na gruncie jest
wiêksze. Przeprowadzone badania naukowe wykaza³y, ¿e stê¿enie dioksyn jest o wiele wy¿sze na terenach wiejskich, a wiêc tam, gdzie
najmniej gospodarstw domowych korzysta z legalnego sposobu pozbywania siê odpadów. Dla naszego wspólnego dobra, a zw³aszcza dla dobra
naszych dzieci pamiêtajmy, ¿e spalanie tworzyw sztucznych nie powoduje ich znikniêcia, lecz prowadzi tylko do zmiany postaci w bardzo
niebezpieczne substancje, które przez pewien czas kr¹¿¹ w powietrzu (sk¹d je wszyscy wdychamy), a potem opadaj¹ równie¿ do gleby, z której
przechodz¹ do roœlin, zwierz¹t i w koñcu z ¿ywnoœci¹ trafiaj¹ na nasze talerze - w myœl zasady, ¿e „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”.

NIE  POZWÓLMY,  ̄ EBY  KTOKOLWIEK  ROBI£  „PORZ¥DKI”  KOSZTEM  ZDROWIA  NAS WSZYSTKICH

POWIATOWA  STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W BRZOZOWIE
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów

tel./fax (013) 43-414-59

j¹ o dostêpnoœci badania w kierunku zaka¿enia HIV,
roli tego badania w profilaktyce zaka¿enia
u noworodka oraz przeprowadziæ przed
wykonaniem badania odpowiednie poradnictwo”.

Celem konferencji by³o uœwiadomienie
kobietom potrzeby wykonania testu na HIV,
szczególnie w sytuacji ci¹¿y lub jej planowania,
zachêcenie lekarzy do kierowania kobiet na testy
w kierunku HIV/AIDS oraz zachêcenie personelu
medycznego do podjêcia rozmowy z pacjentkami
na ten temat.

NIEBEZPIECZNE   SPALANIE
(inf. w³asna)
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FERIE  ZIMOWE  ZA  PASEM
Wielu z czytelników

w okresie ferii zimowych
pozostawi swoje dzieci
w domach, nie zawsze pod
opiek¹ osób doros³ych
(doros³ego rodzeñstwa, babci,
dziadków, czy kuzynów).
Warto wiêc naszym milu-
siñskim przypominaæ zasady
bezpiecznego przebywania
w domu. Uczulajcie Pañstwo
swoje pociechy, aby nie
otwiera³y drzwi osobom nie
znanym, w przypadku wsze-
lkich w¹tpliwoœci niech
wymagaj¹, by osoba dzwo-
ni¹ca do drzwi wejœciowych
lub u¿ywaj¹ca domofonu–
pokaza³a siê dziecku, czy jest
faktycznie wujkiem, cioci¹, czy
innym krewnym. Niech
podejdzie na drogê, ulicê od

strony okna. W takich przypadkach warto, aby dziecko mia³o aktualny
telefon do pracy rodzica. Przestrzegajcie pañstwo przed niew³aœciwym
korzystaniem z urz¹dzeñ gazowych, elektrycznych i wodnych,
a szczególnie przed majsterkowaniem z takimi urz¹dzeniami. Uczulajcie,
aby zamykaæ drzwi wejœciowe  do domu (mieszkania), gdy dziecko
wychodzi na podwórko, na sanki, czy narty. Zwracajcie uwagê na miejsca,
gdzie zwyczajowo dzieci zje¿d¿aj¹ na sankach, czy zjazdy te nie
prowadz¹ na drogê lub ulicê. Sprawdzajcie z kim dzieci utrzymuj¹ kontakty

kole¿eñskie, czy na pewno grono rówieœników jest godne
zaufania? Czy nie grozi dziecku w tym „œwiatku” jakieœ
niebezpieczeñstwo. W nat³oku codziennych spraw
i obowi¹zków bywa, ¿e nie zawsze mamy czas dla dziecka,
które byæ mo¿e chcia³oby z rodzicami porozmawiaæ
o czymœ, co jest dla niego szczególnie wa¿ne. Byæ mo¿e
te kilka chwil upewni rodziców, ale te¿ i dziecko, ¿e
postêpuje poprawnie; mo¿e trzeba by  dziecku poradziæ,
podpowiedzieæ lub pouczyæ go o niebezpieczeñstwach,
z którymi na co dzieñ, bez Pañstwa opieki, mog¹ siê
spotkaæ. Przypominajmy, ¿e wszelkie u¿ywki – alkohol,
narkotyki s¹ zabójcze, ¿e nieobecnoœæ rodziców w domu
to nie powód do „balangi”, ¿e uzale¿nienie mo¿e nast¹piæ
nawet po pierwszym kontakcie z ekstaz¹ (tabletk¹),
pierwszej wypalonej trawce, czy pierwszej przyjêtej
w innej postaci „dzia³ce” narkotyku.  Pamiêtajmy, ¿e to
w znacznej mierze od nas rodziców czy opiekunów zale¿y
bezpieczeñstwo naszych dzieci.

Chroñmy swój dom...
Okres zimowy to w policyjnych statystykach wzrost
liczby w³amañ do piwnic oraz aktów dewastacji klatek
schodowych. Szybko zapadaj¹cy zmierzch wp³ywa na
wiêksz¹ zuchwa³oœæ przestêpców. Z pomieszczeñ
piwnicznych ginie wêgiel, przetwory owocowo-
warzywne. Z³odzieje kradn¹ równie¿ pozostawiony
w piwnicy sprzêt wêdkarski, sportowy oraz inne
wartoœciowe przedmioty. Mieszkañcy bloków
wielorodzinnych oraz takich, w których mieszka tylko
parê rodzin skar¿¹ siê, ¿e drzwi od piwnicy oraz drzwi
wejœciowe do klatki schodowej s¹ ci¹gle otwarte i ka¿dy,
kto chce, mo¿e tam wejœæ. Taka sytuacja to zaproszenie
dla z³odzieja. Obca osoba wchodzi do klatki, czy piwnicy
i wychodzi z niej niezauwa¿ona przez nikogo. Apelujemy
o zamykanie drzwi wejœciowych do klatki schodowej oraz
pomieszczeñ gospodarczych. Nie otwierajcie Pañstwo
drzwi zabezpieczonych domofonem na ka¿de zawo³anie,
gdy tylko ktoœ prosi, ¿e chce wejœæ. Nie macie Pañstwo
póŸniej ¿adnej kontroli, kto i w jakim celu wchodzi do
klatki schodowej. Apelujemy równie¿ o to, by
zainteresowaæ siê, kto przebywa na klatce lub co osoba
obca wynosi z piwnicy. Radzimy powiadomiæ innych
lokatorów, ¿e ktoœ obcy krêci siê po korytarzu. Dobrze
zabezpieczone wejœcie do piwnicy i klatki schodowej to
du¿e utrudnienie dla z³odzieja. Pamiêtajmy o tym, ¿e sami
równie¿ macie Pañstwo wp³yw na swoje bezpieczeñstwo
i mienie.

W okresie zimowym ma miejsce najwiêcej kradzie¿y i w³amañ
do  p i w n i c

ZOBACZ   KTO  OTWIERA
P I W N I C Ê  S ¥ S I A D A

Je¿eli to ktoœ nie znany Ci, obcy
- p o i n f o r m u j   s ¹ s i a d a,

gdy go nie zastaniesz – zadzwoñ i powiadom policjê,
tel. 997 lub 112
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KOMENDA POWIATOWA

PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W BRZOZOWIE

ul. A. Mickiewicza 1, 36 - 200 Brzozów
tel.  (013) 43-411-41, fax (013) 43-44-000

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
http://straz-brzozow.w.interia.pl
https://binp.info/kppspbrzozow/

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

Najwiêcej zdarzeñ zanotowano w maju ze wzglêdu na
sytuacjê powodziow¹, jaka mia³a miejsce po lokalnych
gwa³townych opadach deszczu na naszym terenie. Natomiast
w pozosta³ych miesi¹cach iloœæ zdarzeñ utrzymywa³a siê na
w miarê równym poziomie od 20 do 60 zdarzeñ. Najwiêcej
po¿arów mia³o miejsce w kwietniu. Wi¹za³o siê to z malej¹cym,
ale w dalszym ci¹gu istniej¹cym, zabronionym zwyczajem
wiosennego wypalania traw i nieu¿ytków rolnych.

Klasyfikacja iloœci zdarzeñ pod wzglêdem rodzaju
obiektów, w których powsta³y przedstawia siê nastêpuj¹co:
· w obiektach mieszkalnych - 249 zdarzeñ,

Z E G A R    P O ¯ A R N I C Z Y
Interwencje jednostek ochrony przeciwpo¿arowej w powiecie brzozowskim w 2005 roku – ogó³em:

885 zdarzeñ (wyjazd do akcji co 10 godzin), w tym:

99 po¿arów
- wyjazd co 88 godzin

776  miejscowych zagro¿eñ (MZ)
- wyjazd co 11,5 godz.

10 alarmów fa³szywych (AF)

INFORMACJA  O  WYBRANYCH  DZIA£ANIACH  KP PSP
W  BRZOZOWIE  W  2005 R.

W powiecie brzozowskim odnotowano w 2005 r. ³¹cznie
885 zdarzeñ, w tym:
· 99 po¿arów, co stanowi  11% ogó³u zdarzeñ,
· 776 miejscowych  zagro¿eñ, co stanowi  88% ogó³u zdarzeñ,
· 10 alarmów fa³szywych, co stanowi 1 % ogó³u zdarzeñ.
Klasyfikuj¹c po¿ary pod wzglêdem ich wielkoœci, z ogólnej
liczby 99 zanotowano:
· po¿arów ma³ych – 74 (75% ogólnej liczby po¿arów),
· po¿arów œrednich – 25 (25% ogólnej liczby po¿arów),
· po¿arów du¿ych –  0.

Z analizy statystyki iloœci zdarzeñ w poszczególnych
gminach powiatu wynika, ¿e jednostki ochrony przeciwpo-
¿arowej najczêœciej interweniowa³y w gminie Brzozów,
a najrzadziej w gminie Domaradz. Po porównaniu iloœci zdarzeñ
z rokiem ubieg³ym stwierdza siê ogólny spadek zdarzeñ
w gminach Haczów i Nozdrzec. Na terenie gminy Jasienica
Rosielna utrzyma³a siê iloœæ zdarzeñ na poziomie z roku 2004,
natomiast w pozosta³ych trzech gminach: Brzozów, Dydnia
i Domaradz zanotowano wzrost iloœci zdarzeñ.

Kolejne miesi¹ce 2005 r.

Iloœæ zdarzeñ w poszczególnych miesi¹cach 2005 r.

Ilo
œæ

 zd
ar

ze
ñ

Tabela z iloœci¹ zdarzeñ powsta³ych w poszczególnych gminach
powiatu brzozowskiego w 2005r.

· w obiektach u¿ytecznoœci publicznej -  81,
· w œrodkach transportu -  117,
· w uprawach, rolnictwie -  43,
· w innych obiektach - 373,
· w obiektach produkcyjnych i magazynowych - 11,
· w lasach - 1.

Wzrost  iloœci  zdarzeñ  w porównaniu z rokiem 2004
wyst¹pi³ we  wszystkich kategoriach obiektów: w obiektach
mieszkalnych wzrost o 20 zdarzeñ,  w obiektach u¿ytecznoœci
publicznej wzrost o 27, w œrodkach transportu  wzrost o 23.
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Informacje zebra³ i opracowa³:
    m³. kpt Bogus³aw Do³oszycki

asp. sztab. Bogdan Biedka

Iloœæ zdarzeñ w latach 1999-2005 na terenie
powiatu brzozowskiego

Do kategorii innych obiektów zalicza siê: przepusty drogowe,
studnie, pobocza dróg, obiekty przyrody naturalnej.

Najczêstsze przyczyny powstawania po¿arów w 2005 r.:
· w wyniku podpaleñ umyœlnych - 31% po¿arów,
· w wyniku nieostro¿nego obchodzenia siê osób doros³ych

przy pos³ugiwaniu siê ogniem otwartym, w tym papierosy,
zapa³ki - 10% po¿arów,

· w wyniku nieprawid³owej eksploatacji urz¹dzeñ ogrzewczych
- 10%.

Najczêstsze przyczyny powstawania miejscowych zagro¿eñ
w 2005 r.:
- najwiêksz¹ grupê przyczyn tego zagro¿enia, bo prawie 43%

stanowi¹ gwa³towne opady atmosferyczne, które od kilku lat
systematycznie nawiedzaj¹ nasz powiat,

· niezachowanie zasad bezpieczeñstwa ruchu œrodków
transportu stanowi 12% grupê tego rodzaju przyczyn.

W 2005 roku w 885 akcjach trwaj¹cych ³¹cznie 1 430 godzin,
bra³o udzia³ 1 135 zastêpów stra¿y po¿arnej z udzia³em 4 564
ratowników, w tym: 1 796 ratowników JRG i 2 757 ratowników
OSP.
Najczêœciej w roku 2005 do zdarzeñ  wyje¿d¿a³y jednostki:
Gmina Brzozów: Grabownica, Zmiennica,
Gmina Domaradz: Domaradz,
Gmina Dydnia: Witry³ów,
Gmina Haczów: Jasionów,
Gmina Jasienica R.: Blizne,
Gmina Nozdrzec: H³udno.

W roku 2005 zosta³y przeprowadzone nastêpuj¹ce kursy dla
cz³onków OSP:
Kurs operatorów sprzêtu OSP – przeszkolono 29 osób.
Kurs szeregowych OSP – 21 osób.
Kurs dowódców sekcji OSP – 34 osoby.

W 2005 roku Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w³¹czy³ do Krajowego Systemu Ratowniczo -
Gaœniczego dwie nowe jednostki Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych z terenu powiatu brzozowskiego:
- OSP Izdebki,
- OSP Barycz.

Do KSRG z terenu dzia³ania KP PSP Brzozów nale¿y
obecnie 16 jednostek OSP.

Oœmiu nauczycieli z placówek oœwiatowych, dla których
organem prowadz¹cym jest powiat, otrzyma³o 9 stycznia br. akty
mianowania. By³o to zwieñczenie pomyœlnie zdanego egzaminu na
wy¿szy stopieñ awansu zawodowego, do którego nauczyciele
przyst¹pili w grudniu ub.r.

Oficjalnego wrêczenia aktów dokona³ Starosta Brzozowski
– Zygmunt B³a¿. W okolicznoœciowym spotkaniu z nauczycielami
wziêli równie¿ udzia³: Sekretarz Powiatu – Ewa Tabisz i Naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej Starostwa – Stanis³aw Pilszak
oraz Dyrektorzy szkó³: Barbara Kozak - Specjalny Oœrodek Szkolno-
Wychowawczy i Jerzy Olearczyk – Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych.

Grono nauczycieli mianowanych w SOSW w Brzozowie zasilili:
Agnieszka Kie³kowicz, Dorota Surmacz, Renata Jarosz, El¿bieta
Koszarska, El¿bieta Ha³asowska, Bo¿ena Ptak i Magdalena
D¹browska, zaœ w ZSE – nauczyciel przedmiotów zawodowych
– Dorota Wiêch.  mp

Zgubiono legitymacjê szkoln¹ na nazwisko:
Kolbusz Monika - kl. I d ZSB

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

tel./fax 43-431-65.

UWAGA !!!

Akty mianowania - wrAkty mianowania - wrAkty mianowania - wrAkty mianowania - wrAkty mianowania - wreeeeeczoneczoneczoneczoneczone,,,,,

Pami¹tkowe zdjêcie z wrêczenia aktów mianowania
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PRZEWODNIK  ROLNIKA

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

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Renty strukturalne s¹ jednym z instrumentów Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich przewidzianych na realizacjê pomocy finansowej w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej finansowanej ze œrodków Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej.

Nowe Przepisy zawarte w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
5 paŸdziernika 2005 r. wprowadzaj¹ dla rolników zmiany, które u³atwiaj¹
otrzymywanie rent strukturalnych.

Dotycz¹ one warunków, jakie rolnik musi spe³niæ przed z³o¿eniem wniosku
w Biurze Powiatowym ARiMR. S¹ to:
- Prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej w gospodarstwie rolnym w okresie co

najmniej 10 lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o przyznanie
renty strukturalnej.

- Podleganie Spo³ecznemu Ubezpieczeniu Rolniczemu (KRUS) przez okres 5 lat,
ale bior¹c pod uwagê ca³y okres prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, a nie jak
do tej pory tylko w okresie ostatnich 10 lat (koniecznym jest jednak, aby
w momencie sk³adania wniosku ubezpieczony by³ w KRUS).

- Uzyskanie wiêkszej renty przez rolników, którzy weszli w posiadanie u¿ytków
rolnych nie póŸniej ni¿ dwa lata przed dniem z³o¿enia wniosku o rentê
strukturaln¹ (prawo w³asnoœci musi byæ potwierdzone poprzez umowê lub
oœwiadczenie notarialne).

- Osoby pobieraj¹ce rentê strukturaln¹ mog¹ prowadziæ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
 gospodarcz¹.

Renty strukturalne maja na celu zapewnienie dochodu rolnikom, którzy
zdecyduj¹ siê zrezygnowaæ z prowadzenia dzia³alnoœci w gospodarstwie rolnym.
· Termin sk³adania wniosku – ca³y rok.
· Wysokoœæ renty – 210% najni¿szej emerytury – max. 440% (ze zwiêkszeniami).
Zwiêkszenia:
- O 60% kwoty najni¿szej emerytury, je¿eli wnioskodawca pozostaje w zwi¹zku

ma³¿eñskim i spe³nia warunki przewidziane dla wnioskodawców,
- O 50% najni¿szej emerytury za przekazanie gospodarstwa rolnego powierzchni

co najmniej 3 ha u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego,
- Po 3% najni¿szej emerytury za ka¿dy przekazany na w³asnoœæ pe³ny hektar

u¿ytków rolnych przekazywanego gospodarstwa powy¿ej 3 ha u¿ytków
rolnych na powiêkszenie innego gospodarstwa rolnego i dodatkowo po 3%
kwoty najni¿szej emerytury za ka¿dy tak przekazany hektar u¿ytków rolnych,
je¿eli przekazanie nast¹pi³o na rzecz rolnika, bêd¹cego w wieku poni¿ej 40 lat,
ale nie wiêcej ni¿ 20 ha u¿ytków rolnych powy¿ej 3 ha tych u¿ytków.

Producent rolny musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
- Wiek – 55 lat,
- Powierzchnia u¿ytków rolnych do przekazania – min. 1 ha,
- Prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej, przez co najmniej 10 lat,
- Podleganie spo³ecznemu ubezpieczeniu rolników w dowolnym okresie od dnia

1 stycznia 1991 roku przez 5 lat ( konieczne jest, by by³ ubezpieczony w KRUS
w momencie ubiegania siê o rentê),

- W dniu z³o¿enia wniosku podleganie ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu
w KRUS,

- Zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej,
- Mo¿liwoœæ prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej celem

zwiêkszenia aktywizacji ludnoœci na wsi,
- Posiadanie wpisu do ewidencji producentów.

Wymagane dokumenty:
- Dowód osobisty.
- Wyci¹g z aktu stanu cywilnego (w przypadku

gdy wnioskodawca ubiega siê o zwiêkszenie
renty strukturalnej na wspó³ma³¿onka).

- Akt notarialny posiadanego gospodarstwa.
- Wypis z ksiêgi wieczystej.
- Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
- Zaœwiadczenie z KRUS o okresach  podlega-

nia ubezpieczeniu spo³ecznemu.
- Inne dokumenty potwierdzaj¹ce aktualny

stan prawny gospodarstwa rolnego.
- Aktualny nakaz p³atniczy w sprawie wymiaru

podatku rolnego.
- Kwalifikacje zawodowe przejmuj¹cego

gospodarstwo.
Sposób przekazania gospodarstwa:
- W sposób trwa³y lub poprzez przeniesienie

w³asnoœci gospodarstwa rolnego w ca³oœci
na rzecz nastêpcy, lub na powiêkszenie
jednego lub kilku gospodarstw rolnych przez
odp³atne lub nieodp³atne przeniesienie
w³asnoœci u¿ytków rolnych.

- W formie dzier¿awy, która zawarta zostanie
na okres co najmniej 10 lat (umowa w formie
pisemnej zg³oszona do ewidencji gruntów
i budynków lub w formie aktu notarialnego).

Po uzyskaniu z Biura Powiatowego ARiMR
postanowienia o spe³nieniu wstêpnych
warunków do uzyskania renty strukturalnej
rolnik powinien w terminie 6 miesiêcy od dnia
otrzymania postanowienia przekazaæ
gospodarstwo rolne.
Komu przekazaæ gospodarstwo:
1. Osobie fizycznej
- Nastêpcy – przekazuje w ca³oœci (gospoda-

rstwo mo¿e byæ przekazane tylko w sposób
trwa³y),

- Innemu rolnikowi – na powiêkszenie
gospodarstwa rolnego innego rolnika, kilku
rolników (gospodarstwo mo¿e byæ
przekazane w sposób trwa³y lub w formie
umowy dzier¿awy, zawartej, na co najmniej
10 lat).

Przejmuj¹cym gospodarstwo rolne
(u¿ytki rolne, wchodz¹ce w jego sk³ad) mo¿e
byæ osoba, która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:
- Jest m³odsza od przekazuj¹cego, a w przy-

padku nastêpcy nie ukoñczy³a 40 roku ¿ycia,
- Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe

do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej,
- Nie ma ustalonego prawa do emerytury lub

renty z ubezpieczenia spo³ecznego lub
zaopatrzenia emerytalnego,

- Zobowi¹zuje siê do prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej na przejêtych gruntach przez okres
co najmniej 5 lat.

2. Osobie prawnej albo jednostce organiza-
cyjnej nie posiadaj¹cej osobowoœci prawnej:

- je¿eli dzia³alnoœæ rolnicza nale¿y do zakresu
jej dzia³ania lub

- na cele ochrony przyrody w rozumieniu

RentRentRentRentRenty  sy  sy  sy  sy  strtrtrtrtrukturalneukturalneukturalneukturalneukturalne
dldldldldla  ra  ra  ra  ra  rolnikolnikolnikolnikolnikóóóóówwwww
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PRZEWODNIK ROLNIKA/SPRAWY SPO£ECZNE
przepisów ochrony przyrody, a w szczególnoœci na tworzenie lub
powiêkszenie parków narodowych, lub rezerwatów przyrody;

3. Osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie posiadaj¹cej
osobowoœci prawnej:

- Z przeznaczeniem do zalesienia, je¿eli u¿ytki te zosta³y przeznaczone do
zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

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

Od 1 stycznia 2006 r. posiadacze zwierz¹t zobowi¹zani s¹ zaopatrywaæ siê w ksiêgi rejestracji we w³asnym zakresie.

Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie informuje,
¿e do wyczerpania zapasów ksiêgi rejestracji stada byd³a, owiec, kóz i œwiñ oraz dodatkowe kartki wsadowe

mo¿na otrzymaæ bezp³atnie: w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego, u Inseminatorów Ma³opolskiego Centrum
Biotechniki, u Delegatów Powiatowej Rady Izby Rolniczej, w Urzêdach Gmin.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w ARiMR BP Brzozów, tel. 013 434-46-85.

ARiMR w Brzozowie

Niedawno w jednym z urzêdów pracy by³em œwiadkiem takiej oto
sytuacji. Zrozpaczona kobieta bezskutecznym szukaniem ofert pracy dla
siebie, odwróci³a siê do stoj¹cego za ni¹ mê¿czyzny i oznajmi³a mu, i¿
musi zostaæ niepe³nosprawn¹, aby ktoœ raczy³ j¹ zatrudniæ. Zobacz jak
du¿o jest ofert dla niepe³nosprawnych a dla mnie ani jednej - zakoñczy³a.

Tragiczna sytuacja na podkarpackim rynku pracy
doprowadzi³a do opisanego powy¿ej absurdu. Czy musia³oby do niego
dojœæ, gdyby owa bezrobotna posiada³a podstawow¹ wiedzê na temat
problemów zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych?
Opisane zdarzenie sk³oni³o mnie do zwrócenia uwagi na powy¿szy
problem. Otó¿ po pierwsze, oferty pracy dla osób niepe³nosprawnych
nie zawsze s¹ ofertami pracy dla tych osób.

Pracodawcy, zgodnie z prawem, poszukuj¹ pracowników
mog¹cych udokumentowaæ posiadany stopieñ niepe³nosprawnoœci,
rzadko interesuj¹c siê ich faktycznym stanem zdrowia. Sytuacja ta pozwala
na zatrudnianie m.in. w Zak³adach Pracy Chronionej osób zdrowych,
jednak¿e posiadaj¹cych orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Z punktu
widzenia zak³adowej ekonomii sposób postêpowania, na szczêœcie nie
wszystkich pracodawców, mo¿na próbowaæ zrozumieæ. Jednak od strony
osoby niepe³nosprawnej, ju¿ nie. Rzeczywiste kalectwo przegrywa
z przepisami i nieuczciw¹ konkurencj¹. Odpowiedni dokument jest
przepustk¹ do pracy, pomimo potocznego twierdzenia, i¿ „papier
wszystko przyjmie”. Pytanie tylko, czy uczciwemu pracodawcy powinno
zale¿eæ na przyjmowaniu do pracy osób niepe³nosprawnych czy takich,
które maj¹ na to papiery?

Drug¹ kwesti¹, któr¹ chcia³bym poruszyæ w kontekœcie dzisiejszego
tematu, jest rodzaj niepe³nosprawnoœci. Generalnie ludzi
niepe³nosprawnych mo¿emy podzieliæ na dwie grupy, u³omnych fizycznie
i upoœledzonych umys³owo. Podzia³ ten jest konieczny do zobrazowania
mo¿liwoœci podjêcia zatrudnienia przez obydwie grupy, choæ osobiœcie
uwa¿am jakiekolwiek dzielenie osób niepe³nosprawnych bez konkretnej
przyczyny za bezzasadne. Nie od dziœ jest bowiem wiadome, i¿ ludzie
z upoœledzeniem umys³owym maj¹ olbrzymie trudnoœci ze znalezieniem
pracy. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak propozycji zatrudnienia
dla tych osób.

Wiêkszoœæ firm i instytucji kieruj¹cych oferty pracy dla
niepe³nosprawnych stawia im pewne wymagania zwi¹zane
z wykszta³ceniem lub doœwiadczeniem zawodowym. Rzecz¹ oczywist¹
jest, i¿ ok. 90% osób niepe³nosprawnych intelektualnie nie jest w stanie
sprostaæ tym oczekiwaniom. Nie jest równie¿ ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e ich

edukacja najczêœciej koñczy siê na szkole
podstawowej, rzadko na zawodowej, o ile w ogóle
kiedyœ siê rozpoczê³a. Jednak z mojego
doœwiadczenia wynika, i¿ w³aœnie osoby
z upoœledzeniem umys³owym mog¹ byæ znakomitymi
rzemieœlnikami, jeœli powierzy siê im niesko-
mplikowane zajêcie. Przyk³adów mo¿emy szukaæ
w Zak³adach Aktywnoœci Zawodowej w Stargardzie
Szczeciñskim, (pierwsza tego typu placówka
w Polsce) oraz w Rymanowie Zdroju, gdzie od
dwóch lat osoby upoœledzone umys³owo (i inni
niepe³nosprawni) pracuj¹ w oparciu o najpra-
wdziwsz¹ umowê o pracê.

Nieco inaczej wygl¹daj¹ mo¿liwoœci
znalezienia zatrudnienia przez osoby u³omne
fizycznie. W tym przypadku k³opoty mog¹ pojawiæ
siê w zupe³nie innym miejscu. WyobraŸmy sobie,
pana Kowalskiego poruszaj¹cego siê na wózku
inwalidzkim otrzymuj¹cego dobrze p³atn¹ ofertê
pracy, jak to siê zwyk³o mówiæ - propozycjê nie do
odrzucenia. Problem jednak pojawia siê z chwil¹
ewentualnego wyjazdu do pracy. Bariery
architektoniczne na klatce schodowej, w miejskim
autobusie i wreszcie w samym miejscu pracy,
zmuszaj¹ pana Kowalskiego - œwietnego
informatyka, do rezygnacji. Bez komentarza.

Rafa³ Gu¿kowski
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Rafa³ Gu¿kowski –
Sekretarz Wojewódzkiej
Spo³ecznej Rady ds. Osób
Niepe ³nosp rawnych
w Rzeszowie, Kierownik
Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej w Haczowie,
felietonista.
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INFORMACJE  Z  POWIATU

Anna W³adyka: Kiedy za³o¿yli Pañstwo
Fundacjê Pomocy Dzieciom im. Stanis³awy
Bieñczak?
Bo¿ena Bieñczak: Fundacjê za³o¿yliœmy
wspólnie z mê¿em w czerwcu 2002 roku.
Inicjatywa jej za³o¿enia nale¿a³a do mojego
mê¿a. Siedziba fundacji mieœci siê w budynku
firmy „Eleo-Budmax” na ul. Koœciuszki 23.

AW: Co Pañstwa sk³oni³o do jej za³o¿enia?
BB: Potrzeba niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi. Oboje z mê¿em jesteœmy
ludŸmi, którzy posiadaj¹ g³êbok¹ wra¿liwoœæ na drugiego cz³owieka, co absolutnie
nie pozwala nam przejœæ obojêtnie obok kogokolwiek, kto wymaga wsparcia
i pomocy. Wielka potrzeba mê¿a - niesienia pomocy potrzebuj¹cym, by³a
lustrzanym odbiciem mojej w³asnej, gdy¿ pracujê z dzieæmi, a ludziom pomagam
od zawsze. Za³o¿enie fundacji umo¿liwi³o mi realizacjê moich wielkich chêci
pomagania, szczególnie dzieciom. Pracuj¹c w szkole jako pedagog mia³am  zawsze
bardzo bliski kontakt z dzieæmi, natomiast nie mia³am œrodków do pomagania im,
do rozwi¹zywania problemów, z którymi do mnie przychodzi³y. Mam tutaj na
myœli pieni¹dze i rzeczy materialne. Za³o¿enie fundacji umo¿liwi³o mi praktyczne
pomaganie, nie tylko rad¹, ale tak¿e œrodkami finansowymi czy w postaci ubiorów,
ksi¹¿ek lub rzeczy materialnych. Œrodki mamy ograniczone, gdy¿ zdobywanie
pieniêdzy to naprawdê trudna sprawa. Pracujê zawodowo, tak wiêc prowadzenie
Fundacji jest jakby równoleg³¹ dzia³alnoœci¹. Oczywiœcie poœwiêcam swój czas

W ubieg³ym roku minê³a 15 rocznica powstania firmy
„Eleo-Budmax”. Jej w³aœcicielem jest Andrzej Bieñczak,
natomiast nazwa przedsiêbiorstwa pochodzi od imienia jego
babci – Eleonory.

Na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci firma reprezentowana
by³a przez jeden sk³ad budowlany. Obecnie jest jedn¹
z najwa¿niejszych w regionie, a swoje oddzia³y posiada
w: Sanoku, Dubiecku i Komañczy. Pomimo du¿ej konkurencji
firma ci¹gle siê rozwija. W chwili obecnej zatrudnia 50 osób,
a w sk³ad firmy wchodz¹ dwa sk³ady budowlane i dwa
samoobs³ugowe markety budowlane „Mrówka”.

W 2000 r. powsta³a firma „Eleo-Development”, która
przejê³a dzia³alnoœæ us³ugow¹, „Eleo-Budmax” skupi³ siê zaœ
na dzia³alnoœci handlowej. Powsta³a firma specjalizuje siê
w budowie luksusowych domów jednorodzinnych. Prowadzi
ona ³añcuch dzia³añ od zakupu okreœlonej dzia³ki po oddanie
w³aœcicielom piêknie wykoñczonego mieszkania. Ró¿norodna
oferta firmy ³¹czy w sobie funkcjonalnoœæ oraz piêkn¹
architekturê z tradycjonalizmem powsta³ych obiektów.  Swoim
zasiêgiem obejmuje Rzeszów i okolice Bieszczad. Zarówno
firm¹ „Eleo-Budmax” jak i „Eleo-Development” zarz¹dza
Andrzej Bieñczak.

W trakcie swojej 15-letniej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwo
uzyska³o wiele wyró¿nieñ i nagród, m.in. trzykrotnie zdoby³o tytu³
„Przedsiêbiorstwa Fair Play”, a w 2002 r. „Eleo-Development”
otrzyma³ tytu³ „Lidera Rynku”. Od 2002 r. firma jest tak¿e
akcjonariuszem najwiêkszej sieci hurtowni materia³ów budowlanych
w Polsce – Grupy Polskie Sk³ady Budowlane.

Zapytany o receptê na sukces pan Bieñczak odpowiada: „to
kwestia pasji i ciê¿kiej pracy”. Piêtnaœcie lat jego efektywnych
dzia³añ i operatywnoœci zaowocowa³o szybkim rozwojem firmy.
W osi¹gniêciu sukcesu na pewno pomóg³ mu profesjonalizm
zatrudnionych osób i dobre relacje z partnerami w biznesie. On sam
o swoim 15-letnim okresie pracy mówi: „To by³ ogromny trud
i walka z przeciwnoœciami, ale tak¿e pragnienie zrobienia czegoœ
dla miasta i okolic, a w szczególnoœci dla ludzi”.

15 jubileusz firmy

Anna W³adyka

prywatny i energiê, aby Fundacja dzia³a³a jak
najlepiej, ale myœlê, ¿e rozwiniemy j¹ dopiero jak
przejdê na emeryturê. Wtedy bêdê mog³a jej siê
w ca³oœci poœwiêciæ.
AW: Komu s³u¿y Fundacja, kogo obejmuje
opiek¹?
BB: Generalnie dzia³amy na terenie Podkarpacia,
ale bezpoœrednim zasiêgiem obejmujemy powiat
brzozowski i okolice. Oczywiœcie jeœli trzeba
docieramy tam, gdzie jesteœmy potrzebni: do
Rzeszowa, w Bieszczady, organizowaliœmy tak¿e
pomoc dla Polaków we Lwowie. Jednak nasze
akcje organizujemy g³ównie na terenie gminy
Brzozów i naszego powiatu. Do mieszkañców
tego terenu staramy siê nieœæ pomoc.
AW: Sk¹d Fundacja zdobywa œrodki?
BB: Wygl¹da to bardzo ró¿nie. Wraz z mê¿em
robimy comiesiêczne wp³aty na konto fundacji.
Przy pomocy przyjació³ organizowaliœmy tak¿e
aukcjê dzie³ sztuki w Szkole Muzycznej
w Kroœnie. Z czêœci uzyskanych pieniêdzy
ufundowaliœmy wtedy stypendia i instrumenty
dla dzieci, natomiast pozosta³a czêœæ zosta³a

Wywiad z Bo¿en¹ Bieñczak - wspó³za³o¿ycielk¹
Fundacji Pomocy Dzieciom im. St. Bieñczak

PROWADZENIE FUNDACJI

DAJE MI WIELE RADOSCI
,

ELEO-BUDMAX

Bo¿ena Bieñczak
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przeznaczona dla najbardziej potrzebuj¹cych. Co roku wysy³am
tysi¹ce próœb i pism do firm i sponsorów. Uzyskaliœmy status
Organizacji Po¿ytku Publicznego, w zwi¹zku z tym pod koniec
roku rozliczeniowego zawsze wysy³am proœby o 1% podatku
dochodowego, poniewa¿ mog¹ z tego skorzystaæ osoby fizyczne
i prawne.
AW: Co uda³o siê ju¿ Pañstwu zdzia³aæ?
BB: Ten temat jest dosyæ obszerny. Zbieraliœmy pieni¹dze dla
dziewczynki z Haczowa na przeszczep szpiku (na aukcji w Szkole
Muzycznej w Kroœnie), pomagaliœmy dzieciom niepe³no-
sprawnym w zakupie sprzêtu rehabilitacyjnego, dofinansowy-
waliœmy wycieczki ze œwietlicy Socjoterapeutycznej, w tej chwili
jestem w trakcie organizowania pomocy dla 16-letniej dziewczyny
z Turzego Pola, która jest chora na nowotwór – ziarnicê z³oœliw¹.
Naszym corocznym przedsiêwziêciem jest te¿ „Tydzieñ solidarnoœci
z ubogim dzieckiem”, który organizujê przy pomocy pedagogów

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanis³awy Bieñczak zosta³a za³o¿ona w celu niesienia pomocy ¿ywnoœciowej, materialnej,
edukacyjnej, medycznej i prawnej biednym i chorym dzieciom z województwa podkarpackiego. Fundacja realizuje swoje cele

poprzez objêcie wspomnian¹ ochron¹ dzieci i m³odzie¿y, które w swoim œrodowisku rodzinnym i spo³ecznym nie znajduj¹
nale¿ytego oparcia i zrozumienia. Prosimy o wszelkie, nawet najdrobniejsze datki na rzecz Fundacji. Najmniejsza pomoc

finansowa pomo¿e potrzebuj¹cym dzieciom.
Bank Pekao S.A. o/Brzozów, konto: 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456

szkolnych, dyrektorów szkó³, uczniów szkó³ podstawowych
i wolontariuszy szkó³ œrednich. Efektem dotychczasowych
dzia³añ by³a pomoc w zakupie podrêczników, pomocy
szkolnych i biletów miesiêcznych. Najbiedniejszym
przekazujemy tak¿e: odzie¿ zimow¹ i letni¹, buty, œrodki
czystoœci, ¿ywnoœæ, paczki „miko³ajowe” a tak¿e œrodki
finansowe na zakup leków dla dzieci przewlekle chorych
i rehabilitacjê dla niepe³nosprawnych oraz stypendia dla
wybitnie uzdolnionych itp.
AW: Co Pani daje praca charytatywna?
BB: Na pewno satysfakcjê i bardzo du¿o radoœci, ¿e mogê
zrobiæ coœ dla drugiego cz³owieka. Mam te¿ w sobie poczucie
spe³nienia, ¿e nie jestem obojêtna na los innych i ¿e nie
przechodzê obok ludzi, nie zwracaj¹c na nich uwagi.
AW: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Anna W³adyka

INFORMACJE  Z  POWIATU

12 stycznia br. odby³o siê spotkanie op³atkowe cz³onków
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych w Brzozowie. Udzia³
w spotkaniu wziêli tak¿e zaproszeni goœcie: Alina Niedu¿ak
– specjalistka ds. rehabilitacji Podkarpackiego Okrêgu Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych w Rzeszowie, Irena Pustelniak – ksiêgowa
Podkarpackiego Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Niewidomych
w Rzeszowie, Sekretarz Powiatu Brzozowskiego – Ewa Tabisz,
Burmistrz Brzozowa – Zdzis³aw Wojdanowski, Sekretarz Gminy
Dydnia – Alina Maœlak, Sekretarz Gminy Brzozów – Danuta
Gwizda³a, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
– Zofia Foryœ, Kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Brzozowie – Maria Gowda, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Brzozowie – Tadeusz Sperber a tak¿e Proboszcz brzozowskiej
parafii ks. Franciszek Rz¹sa i ks. Infu³at Julian Pud³o.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ w brzozowskiej

OP£ATEK  WIGILIJNY
Polskiego  Zwi¹zku  Niewidomych

kolegiacie, odprawionej przez ks. Infu³ata. Nastêpnie wszyscy
udali siê do internatu Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego, gdzie specjalnie dla nich wychowankowie
oœrodka wystawili bo¿onarodzeniowe jase³ka. Po nagrodzonym
gromkimi brawami i s³owami uznania wystêpie dzieci, uczestnicy
spotkania przeszli do sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w Brzozowie.

Na miejscu zebranych powita³ Tadeusz Kraczkowski
– Przewodnicz¹cy PZN w Brzozowie. G³os zabrali równie¿
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, którzy z³o¿yli wszystkim
cz³onkom PZN serdeczne ¿yczenia noworoczne. Nastepnie
wszyscy podzielili siê op³atkiem, poœwiêconym wczeœniej przez
ks. Infu³ata. Na zakoñczenie wyst¹pi³a kapela z Górek.

Anna W³adyka

£amanie siê op³atkiem

Zaproszeni goœcie
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Dzia³alnoœæ Jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w H³udnie datuje siê od
15 marca 1955 roku. Jej za³o¿ycielem i orga-
nizatorem jest druh Eugeniusz Szpiech – prezes
jednostki do 2001 roku, jak równie¿ obecnie.
W 1955 roku jednostka liczy³a 30 ochotników.
Do 1957 roku akcje prewencyjno gaœnicze

prowadzone by³y przy u¿yciu pompy rêcznej.
Pierwsz¹ motopompê M 800 – do zaprzêgu

konnego jednostka otrzyma³a w 1958 roku.  W 1972 roku zakupiony
zosta³ – przy czêœciowym finansowaniu przez jednostkê – samochód
ciê¿arowy Lublin 51. S³u¿y³ do przewo¿enia motopompy oraz materia³ów
budowlanych na dom stra¿aka, który wybudowany zosta³ w latach 1972
– 1981 dziêki zaanga¿owaniu spo³ecznemu stra¿aków oraz dotacji
Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ.

Pierwszym naczelnikiem jednostki by³ Micha³ Fedorczak (1955-
1996), po nim Kazimierz Gratkowski (1996-2001), Eugeniusz Dudek (2001),
prezesami zaœ – Eugeniusz Szpiech (1955-2001, 2005), Alfred Gratkowski
(2001-2004) i ponownie Eugeniusz Szpiech (2005).

Obecnie jednostka liczy 56 druhów i ma na swym wyposa¿eniu
samochód gaœniczy „¯uk A-15” typ GLM8 (1983) oraz dwie motopompy
„Polonia”: PO3R (1969) i PO5R (1985).  W bie¿¹cym roku wyposa¿enie
zwiêkszy³o siê o Forda Transit oraz pompê szlamow¹.  W sk³ad jednostki
wchodzi równie¿ M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, która bierze udzia³
w zawodach oraz w konkursach „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.

Do wa¿niejszych wydarzeñ nale¿y zaliczyæ budowê domu stra¿aka
w latach 1972-1981 oraz jego modernizacjê w 1997 r. W dniu 18
paŸdziernika 1998 r. jednostce OSP H³udno zosta³ wrêczony sztandar
ufundowany przez spo³eczeñstwo wsi H³udno. Wrêczenia dokona³ Prezes
Zarz¹du Wojewódzkiego Dh Janusz Konieczny. Jednostka OSP
w H³udnie nale¿y do najaktywniejszych na terenie gminy. Aktywnie
uczestniczy w ¿yciu wsi i gminy. Jest wspó³organizatorem uroczystoœci
œwieckich i religijnych. Druhowie w³¹czaj¹ siê w prace samorz¹du
i organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie H³udna.

11 grudnia 2005 roku uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ w koœciele parafialnym
w H³udnie rozpoczê³y siê obchody jubileuszu 50 – lecia jednostki.

Po mszy proboszcz parafii – ks. Stanis³aw Kaszowski  poœwiêci³
nowo otrzymany samochód Ford Transit 350 M. W uznaniu zas³ug
jednostki  w³adze Zwi¹zku Ochotniczych  Stra¿y Po¿arnych RP
uhonorowa³y j¹ srebrnym medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.”

Oprócz gospodarzy – stra¿aków, Wójta Gminy Nozdrzec na
uroczystoœæ przybyli goœcie: Bogus³aw P³odzieñ –Prezes Zarz¹du WFOŒ
i GW w Rzeszowie, Jerzy Wiœniewski – Dyrektor Biura Zarz¹du
Województwa Podkarpackiego, Zygmunt B³a¿– Starosta Brzozowski,
Janusz Dragu³a – Wicestarosta Brzozowski, Stanis³aw £obodziñski – Dh Prezes
Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, Stanis³aw Paj¹k – Dh bryg. mgr
in¿. Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, Roman Wojtarowicz
– Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Nozdrzcu.

Za³o¿yciel jednostki – druh Eugeniusz Szpiech z r¹k Prezesa Zarz¹du
Powiatowego ZOSP RP odebra³ medal im. Boles³awa Chomicza, a 20 stra¿aków
- z³ote, srebrne i br¹zowe medale „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”.

Oprawê artystyczn¹ uroczystoœci stano-
wi³y wystêpy orkiestry dêtej dzia³aj¹cej przy OSP
Nozdrzec, kapeli ludowej „Warzanie” oraz
program kabaretowy, który przygotowa³a
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w H³udnie pod opiek¹
Wojciecha  Tarnowskiego.

Jolanta Socha

Wrêczenie odznaczeñ „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”

Uczniowie z ZS w H³udnie na weso³o

St. £obodziñski odznacza sztandar
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Wyj¹tkow¹ oprawê mia³a uroczystoœæ
æwieræwiecza za³o¿enia Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” w Brzozowie.
Obchody zorganizowa³ 13 grudnia 2005 r., w rocznicê
wprowadzenia stanu wojennego, jeden z orga-
nizatorów ruchu solidarnoœciowego na Podkarpaciu
Henryk Kozik.

Brzozowskie uroczystoœci z okazji 25-lecia NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu Podkarpacie oraz rocznicy stanu
wojennego zapocz¹tkowa³a msza œw. w brzozowskiej
kolegiacie sprawowana w intencji zwi¹zku oraz jego
dzia³aczy. Na obchody zjechali liczni ludzie
„Solidarnoœci” z terenu powiatu brzozowskiego,
sanockiego i Bieszczadów. Po mszy delegacje
zwi¹zkowców, w³adz samorz¹dowych oraz m³odzie¿y
i organizacji spo³ecznych z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod
obeliskiem upamiêtniaj¹cym tak blisk¹ „Solidarnoœci”
postaæ S³ugi Bo¿ego Jerzego Popie³uszki. Nastêpnie
uczestnicy obchodów przy dŸwiêkach orkiestry dêtej
OSP Brzozów przemaszerowali do Brzozowskiego Domu
Kultury. Tam, podczas czêœci artystycznej,
uhonorowane zosta³y zas³u¿one dla ruchu solidarno-
œciowego osoby. Dwie z nich - Zygmunt B³a¿
– w przesz³osci m.in. szef podziemnych struktur zwi¹zku

i pierwszy wojewoda kroœnieñski w III RP oraz Stanis³aw
Ciupka w okresie stanu wojennego dzia³acz struktur
konspiracyjnych NSZZ „S” zosta³y uhonorowane
Medalem 25-lecia NSZZ „Solidarnoœæ”. Kilku
nastêpnym dzia³aczom wrêczono pami¹tkowe dyplomy
oraz rocznicowe wydawnictwa. Otrzymali je: Roman
Czuchra, Józef i Maria £obazowie, Tadeusz Bryœ,
Leopold Korfanty, Janusz So³tysik, Janusz Jaskó³ka
i Tadeusz Podulka. Specjalnie wyró¿niono te¿ dwie
postaci wyj¹tkowo zas³u¿one dla ruchu solidarno-
œciowego na terenie powiatu brzozowskiego:
szykanowanego ze szczególn¹ dolegliwoœci¹ przez
w³adze stanu wojennego - Edwarda Mroza oraz

Edward Mróz i Henryk Kozik w grudniu 1981 r. pracowali w Sanockiej Fabryce
Autobusów „Autosan”. E. Mróz by³ wspó³za³o¿ycielem „Solidarnoœci” w fabryce.
Po og³oszeniu stanu wojennego organizowa³ i uczestniczy³ w strajku, który po
rozmowach z dyrekcj¹ warunkowo zawieszono. - Kiedy
przyszliœmy na drugi dzieñ na swoje wydzia³y – wspomina
E. Mróz - i ka¿dy rozpocz¹³ swoj¹ pracê, czekaj¹c na
komunikaty z Komisji Krajowej. Wtedy o godzinie 10 przez
zak³adowy radiowêze³ p³k Konecki wojskowy komisarz
„Autosanu” og³osi³ listê trzynastu osób, które uznano za
przywódców strajku, m.in. mnie. Ta trzynastka zosta³a
wezwana do dzia³u osobowego, gdzie wrêczono nam
zwolnienia w trybie natychmiastowym za zorganizowanie
i czynny udzia³ w strajku. Szesnaœcie kolejnych otrzyma³o
nagany - mówi. Zwolnieni dyscyplinarnie nie mieli szans na
powrót do pracy  (w przeciwieñstwie np. do internowanych),
chyba ¿e w grê wchodzi³a dobra wola dyrekcji, znajomoœci czy uleg³oœæ. – Nie
widzieliœmy w tym niczego z³ego, ¿e ci, który mieli ciê¿kie warunki
– wielodzietnoœæ, chorobowe i inne – pisali do dyrekcji. Po 2-3 miesi¹cach
niektóre osoby zosta³y przyjête do pracy. Naturalnie na ca³kowicie zmienionych,
najni¿szych warunkach. Ci ludzie byli pod ci¹g³¹ obserwacj¹. A jeœli chodzi
o mnie, ja nigdy nie podpisa³em ¿adnej deklaracji lojalnoœci, zgody na powrót,
czy czegoœ takiego. Najbardziej mi³o wspominam ks. Sudo³a z Sanoka. Ten
niezwyk³y kap³an pozwoli³ nam w tym czasie pracowaæ w swoim koœciele.
Pomaga³ mi, podobnie jak B³a¿owi i Zawojskiemu, równie¿ ks. Kaczor z Haczowa.
A póŸniej, kiedy ju¿ otrzyma³em glejt polecaj¹cy od ks. bp. Tokarczuka, to ju¿
mia³em o tyle u³atwione zadanie, ¿e mog³em pracowaæ po ró¿nych koœcio³ach
i koscielnych instytucjach a¿ do z³agodzenia stanu wojennego– dodaje E. Mróz.

Brzozowska „Solidarnoœæ”
  – w æwieræ wieku póŸniej
niepokornego kap³ana, patriotê i piewcê wolnoœci - infu³ata Juliana Pud³ê. Ponadto
uhonorowano te¿ przewodnicz¹cych Komisji Zak³adowych z terenu powiatu:
Kazimierza Szpiecha, Ryszarda Kusia, Jerzego Tarnawskiego, Mieczys³awa Barcia,
Andrzeja Wadasa, Mariana Ankowskiego, Halinê Skotnick¹ i Romana Podulkê.
Nagrody wrêczali szef  Regionu Podkarpacie NSZZ „S”  Tadeusz Majchrowicz oraz
Henryk Kozik. Po okolicznoœciowych  przemówieniach odby³ siê Koncert
Jubileuszowy w wykonaniu m³odzie¿y z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie
oraz zespo³ów muzycznych Brzozowskiego Domu Kultury. Na przygotowany
z pietyzmem wystêp z³o¿y³y siê okolicznoœciowe recytacje i historyczne
wspomnienia, przeplatane patriotycznymi pieœniami i piosenkami stanu wojennego.
Przygotowali je nauczyciele: Maria £obaza (strona literacka) oraz Krzysztof
£obodziñski (oprawa
muzyczna).

Nale¿y zazna-
czyæ, ¿e kilka godzin
wczeœniej tego samego
koncertu wys³ucha³a
m³odzie¿ szczelnie wype-
³niaj¹c salê widowisko-
w¹  BDK.

Po zakoñczeniu
czêœci oficjalnej ucze-
stnicy obchodów prze-
nieœli siê do sali posie-
dzeñ Urzêdu Miejskiego
w Brzozowie, gdzie w ju¿ w mniej oficjalnej atmosferze wspominano radosne
i smutne wydarzenia sprzed ponad dwudziestu lat.

Organizatorami obchodów byli: Zarz¹d Regionu Podkarpacie NSZZ
„Solidarnoœæ”, Komisje Zak³adowe NSZZ „S” powiatu brzozowskiego, Starosta
Brzozowski, Burmistrz Brzozowa oraz Brzozowski Dom Kultury.

Stan wojenny we wspomnieniachStan wojenny we wspomnieniachStan wojenny we wspomnieniachStan wojenny we wspomnieniachStan wojenny we wspomnieniach
(dk)

Starosta Brzozowski odbiera Medal 25-lecia
NSZZ „Solidarnoœæ”

Koncert Jubileuszowy

Odznaczeni dzia³acze

Edward Mróz
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Inaczej wygl¹da³a dzia³alnoœæ Henryka Kozika, który
wspó³organizowa³ struktury NSZZ „S” w nale¿¹cym do
„Autosanu” zak³adzie przyczep w Zas³awiu. – Uznaliœmy
wspólnie z Antkiem Pud³o, ¿e strajk w zak³adzie „Zas³aw”
nie ma sensu. Dlatego osobiœcie podj¹³em decyzjê pójœcia
w dzia³alnoœæ podziemn¹ – wspomina H. Kozik. – Ta moja
dzia³alnoœæ polega³a na tym, ¿eby podtrzymaæ morale,
psychikê, ¿eby siê za³oga nie za³amywa³a. Pojawia³y siê
napisy na murach, transparenty. PóŸniej by³y ró¿ne masówki,
w których uczestniczy³em. Gdy jeden z sekretarzy powiedzia³,
¿e mnie zamkn¹ za to, co mówiê, odpar³em, ¿e sam za to
odpowiadam i wiem, ¿e konsekwencje mog¹ byæ ró¿ne.
I 13 maja 82 r. zosta³em zatrzymany i osadzony w KW MO

w Kroœnie, a 15 maja otrzymalem akt internowania
o numerze 134. Internowany by³em w ZK w Za³ê¿u
ko³o Rzeszowa.

Po wyjœciu z internowania H. Kozika nêkano
m.in. wytaczaj¹c mu sprawê karn¹. - By³o to
balansowanie na cyrkowej linie. W ka¿dej chwili
mo¿na mnie by³o zamkn¹æ, cofn¹æ do domu, bo
wyje¿d¿a³em do Warszawy, Wroc³awia czy Krakowa,
ale generalnie skupi³em siê na zak³adzie „Zas³aw”.
Tak to trwa³o przez osiem lat. – koñczy H. Kozik.

Na podstawie wypowiedzi w audycji Radia
Rzeszów pt. „Fragmenty z ¿yciorysów”.

(dk)

Specjalny Oœrodek Szkolno-
Wychowawczy w Brzozowie wzbogaci³
siê o samochód, sprzêt rehabilitacyjny
i ubrania dla swoich podopiecznych.

Wszystko to za spraw¹ istniej¹cej od
dwóch lat holenderskiej Fundacji „Licht
op Groen”, co w wolnym t³umaczeniu
znaczy „Zielone œwiat³o”.

Fundacja powsta³a za spraw¹
Barbary Kozak – Dyrektora placówki,
któr¹ z Holandi¹ od wielu lat ³¹cz¹
kontakty prywatne. Ona to zainicjowa³a

powstanie fundacji, oficjalnie
zarejestrowanej 1 kwietnia
2004 r., której celem sta³o siê
wspieranie dzia³alnoœci brzozo-
wskiego oœrodka. Fundacja
istnieje i prê¿nie dzia³a do dnia
dzisiejszego. O tym, ¿e jej
za³o¿enia nie by³y tylko teori¹
œwiadcz¹ fakty. - Nasi holen-
derscy przyjaciele ¿ywo
interesuj¹ siê sytuacj¹
Specjalnego Oœrodka. Robi¹
wszystko, by w miarê
mo¿liwoœci pomóc nam
w codziennej pracy i u³atwiæ
¿ycie naszym podopiecznym.

Regularnie otrzymujemy od nich poda -
runki: meble, odzie¿, zabawki,
czy sprzêt rehabilitacyjny. To
wszystko znacznie usprawnia
nasz¹ pracê – mówi B. Kozak.
Dzia³alnoœæ fundacji znana jest
równie¿ w Holandii. Jej
cz³onkowie opracowali i wydali
specjalny folder, w którym
opisuj¹ Brzozów i okolice,
a przede wszystkim Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowa-
wczy i specyfikê jego dzia³al-
noœci. W ten sposób chc¹ nie
tylko promowaæ nasz kraj
i region, ale równie¿ zainte-
resowaæ nim tych, którzy
zechc¹ pomóc. To bardzo
wa¿ne, gdy¿ tylko w ten sposób mo¿na
zorganizowaæ jakiekolwiek wsparcie.

Du¿ym wydarzeniem dla SOSW
w Brzozowie by³a ostatnia wizyta
przedstawicieli fundacji: Nico de Groot –
prezesa fundacji, Patryce Theunissen
oraz Ewy Fija³kowskiej – Polki od przesz³o
dwudziestu lat zamieszka³ej w Holandii,
która w fundacji pe³ni funkcjê sekretarza.
Holenderscy goœcie w pierwszych dniach

„zielone œwiazielone œwiazielone œwiazielone œwiazielone œwiat³ot³ot³ot³ot³o”     ddddd la sosw w bla sosw w bla sosw w bla sosw w bla sosw w b rzozowierzozowierzozowierzozowierzozowie
stycznia br. spotkali siê z w³adzami
powiatu, zwiedzili odremontowany
budynek Specjalnego Oœrodka
i przekazali kolejne dary. Tym razem by³
to u¿ywany mercedes bus z wind¹ do
przewozu niepe³nosprawnych, wype³-
niony ró¿nego rodzaju sprzêtem
rehabilitacyjnym (chodziki, rêczne windy
do podnoszenia, rowerki, rolety,
wyk³adziny i ubrania). Ogromne wra¿enie
na goœciach zrobi³ nowy wizerunek
budynku SOSW po gruntownym
remoncie.

W tym momencie warto przypo-
mnieæ, ¿e 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.
Otrzymane dofinansowanie przeznaczono
na wykonanie niezbêdnych prac budo-
wlanych, instalacyjnych i wyko-
ñczeniowych. Dokoñczono wymianê
stropów (wylewki, docieplenie), u³o¿ono
panele pod³ogowe i parkiety. Zakoñczone
te¿ zosta³y roboty zwi¹zane z budow¹

INFORMACJE  Z  POWIATU

Henryk Kozik

Przekazanie samochodu Dyrektor SOSW
w Brzozowie - B. Kozak

Folder promocyjny wydany
przez Fundacjê „Licht op Groen”

Zwiedzanie odremontowanych pomieszczeñ SOSW
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INFORMACJE  Z  POWIATU

Jeden œwiat – jedna nadzieja
„Œwiatowy Dzieñ AIDS”

AIDS - Zespó³ Nabytego Upoœledzenia Odpornoœci jest chorob¹ prze-
wlek³¹ spowodowan¹ zaka¿eniem HIV - Ludzkim Wirusem Upoœledze-

nia Odpornoœci. U nosicieli tego wirusa, choroba AIDS rozwija siê w ró¿-
nym czasie. Wiele osób ¿yj¹cych z HIV nie ma ¿adnych objawów chorobo-
wych i nawet nie wie, ¿e do ich organizmu wtargn¹³ wirus. Jak dot¹d nie ma
skutecznych leków umo¿liwiaj¹cych wyleczenie, nie ma te¿ szczepionki.
AIDS jest chorob¹ œmierteln¹.

1 grudnia - Miêdzynarodowy
Dzieñ Zwalczania i Zapobiegania AIDS
poœwiêcony jest chorobie, z któr¹ na-
sza cywilizacja próbuje walczyæ z ró¿-
nymi skutkami. W ramach obchodów
tego dnia Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Brzozowie wspól-
nie z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie zor-
ganizowa³a imprezê zdrowotn¹ poœwiê-
con¹ tej tematyce. Odby³a siê ona 2

grudnia 2005 r. w sali gim-
nastycznej brzozowskie-
go gimnazjum. Zebran¹
m³odzie¿ i zaproszonych
goœci: Tadeusza Pióro –
Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Brzozo-
wie, Danutê Gwizda³ê –
Sekretarz Gminy Brzo-

zów oraz laureatów konkursu plastycznego „Zawsze razem” wraz z opiekunami,
powita³a Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie – Jolanta Pilszak.

Spotkanie rozpocz¹³ wyk³ad T. Pióro, który przedstawi³ œwiatowe oraz
ogólnopolskie dane dotycz¹ce epidemii HIV i AIDS. Omówi³ tak¿e budowê wi-
rusa, proces przebiegu zaka¿enia i choroby, drogi zaka¿enia HIV oraz leki stoso-
wane w czasie choroby. Przedstawi³ m.in. statystyki, wg których na dzieñ
01.09.2005 r. na œwiecie zaka¿onych jest 39,4 mln osób, a w Polsce 9 659 osób,
w tym co najmniej 5 268 zaka¿onych w zwi¹zku z u¿ywaniem narkotyków.

Anna W³adyka

Natomiast w województwie podkar-
packim zaka¿onych jest 168 osób
(œrednia wieku 21-30 lat), wœród któ-
rych 98 zaka¿onych jest drog¹ do-
¿yln¹. Jeœli chodzi o zachorowania
na AIDS, to w Polsce odnotowanych
jest 1 674 zachorowania, natomiast
w naszym województwie 21.

Nastêpnie m³odzie¿ zapre-
zentowa³a czêœæ artystyczn¹ pt.

„W pogoni za... Ikarem”, w której przedstawili
AIDS jako „D¿umê XX w.” Wspania³y spektakl
potwierdzi³, ¿e choroba rozwija siê  po kryjomu
i bardzo szybko. Ca³e przedstawienie przygo-
towa³y Ma³gorzata Zajdel i El¿bieta Graboñ,  na-
tomiast oprawê muzyczn¹ zapewni³a Barbara
Dudek.

W czasie spotkania zosta³y tak¿e og³o-
szone wyniki konkursu plastycznego „Zawsze
razem”, programu edukacyjnego realizowane-
go w kl. I-III. Laureatami zostali: Marysia Kij
– SP Nr 1 Humniska, Paulina Myæka – SP Jasie-
nica Rosielna, Kasia Bogusz – SP Dydnia, Ka-
mil Florek – SP Grabownica, £ukasz Dydek
– SP Stara Wieœ. Dyplomy oraz upominki rze-
czowe zwyciêzcom wrêczyli D. Gwizda³a oraz
T. Pióro.

Na zakoñczenie  Dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozo-
wie przypomnia³, ¿e najwiêksz¹ szczepionk¹
na tym etapie badañ ludzkoœci jest wiedza.

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
pieców kaflowych opalanych drewnem
i wêglem zainstalowano przyjazn¹

œrodowisku kot³owniê gazow¹ oraz
zamontowano w ca³ym budynku
instalacjê centralnego ogrzewania. Te
wszystkie zmiany spowodowa³y, ¿e
znajduj¹cy siê w op³akanym stanie
budynek diametralnie siê zmieni³.

Teraz pozostaje ju¿ tylko
umeblowanie i wyposa¿enie pustych
klas. Ten problem zosta³ ju¿ po czêœci
rozwi¹zany. - Jeszcze w ubieg³ym roku
z Pañstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe³nosprawnych
w ramach Programu „Edukacja
– program pomocy w dostêpie do nauki

dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej”
otrzymaliœmy na zakup sprzêtu rehabilita-
cyjnego i wyposa¿enia dydaktycznego ok.
272 tys. z³ – dodaje Stanis³aw Pilszak
– Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki
Spo³ecznej Starostwa Powiatowego
w Brzozowie.

Przedstawicieli Fundacji „Zielone
œwiat³o” te wszystkie zmiany napawa³y
du¿ym optymizmem. Ju¿ snuj¹ plany na
przysz³oœæ dotycz¹ce dalszej szeroko pojêtej
wspó³pracy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie sk³ada
serdeczne podziêkowania za przygotowanie czêœci artystycznej paniom: Ma³-
gorzacie Zajdel – pedagogowi szkolnemu i El¿biecie Graboñ - polonistce oraz
Barbarze Dudek za zapewnienie oprawy muzycznej.

Magdalena Pilawska

Nagrodzona praca konkursu plastycznego
„Zawsze razem”

M³odzie¿ zaprezentowa³a
czêœæ artystyczn¹ pt. „W pogoni

za ... Ikarem”

Spektakl potwierdzi³, ¿e choroba rozwija siê bardzo szybko
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Rok 2005 zosta³ og³oszony rokiem Hansa Christiana Andersena
w zwi¹zku z mijaj¹c¹ 200 rocznic¹ urodzin wielkiego baœniopisarza.
Jak wiemy baœñ ma du¿y wp³yw na rozwój dziecka. Stanowi Ÿród³o
prze¿yæ i przyczynia siê do kszta³towania wartoœciowych spo³ecznie
cech osobowoœci.

Utwory te zawieraj¹ materia³ treœciowy bliski zainteresowaniom
dzieci, materia³, który zachêca do mówienia, wyzwala ciekawoœæ
poznawcz¹ i pobudza prze¿ycia emocjonalne. Ponadto baœñ pobudza
wyobraŸniê, myœlenie, uwagê, spostrzegawczoœæ, aktywizuje sferê
uczuciow¹, co stanowi najkorzystniejsz¹ bazê do kszta³cenia
sprawnoœci jêzykowej.

Wspó³czeœnie dzieci maj¹ ogromne mo¿liwoœci kontaktów
z baœni¹. Prezentuje j¹ radio i teatr dla dzieci w telewizji.
W ksiêgarniach s¹ do nabycia p³yty, kasety oraz mnóstwo przepiêknie
wydanych ksi¹¿ek z ró¿nymi baœniami.

Równie¿ nauczyciel ma
du¿e mo¿liwoœci wykorzy-
stania ró¿nych metod, by
uatrakcyjniæ zajêcia. Mo¿na
organizowaæ konkursy, na
lekcjach wprowadzaæ rebusy,
krzy¿ówki, powiastki z ty-
tu³ów. Wiele baœni mo¿na
inscenizowaæ. To sprawia
dzieciom ogromn¹ radoœæ,
daje zadowolenie.

Aby zachêciæ dzieci do
czytania baœni wielkiego
pisarza w Zespole Szkó³
w H³udnie zorganizowany
zosta³ miêdzyszkolny kon-
kurs rysunkowy dla dzieci 6-
letnich i 7-letnich pt.

, ,Mój ulubiony bohater baœni
Andersena”, a dla uczniów klas
II-III konkurs czytelniczy pt.
,,W królestwie baœni Andersena”.
W konkursach wziêli udzia³ ucznio-
wie klas 0-III ze Szkó³ Podsta-
wowych w H³udnie, Ujazdach,
Weso³ej i Nozdrzcu.

W konkursie plastycznym
uczestniczy³o 44 uczniów. Pod
wp³ywem baœni powsta³y prace
plastyczne wykonane ró¿nymi
technikami. Wszystkie prace by³y
przepiêkne i zosta³y umieszczone
w galerii prac, która stworzy³a
sceneriê  do przedstawienia
przygotowanego przez uczniów
klasy III ze Szko³y Podstawowej
w H³udnie pod opiek¹ Bo¿eny Walus.

Konkurs czytelniczy sk³ada³ siê z dwóch etapów: szkolnego
i miêdzyszkolnego. Do etapu miêdzyszkolnego zakwalifikowa³o siê

11 uczniów ze szkó³ w H³udnie, Ujazdach i Weso³ej.
Etap miêdzyszkolny odby³ siê 19 grudnia 2005 r.
w Zespole Szkó³ w H³udnie. Konkurs mia³ formê testu.

Pierwsze miejsce w konkursie zajê³a uczennica
klasy III SP w H³udnie Katarzyna G³adysz, drugie
miejsce uczeñ klasy II SP w Ujazdach Rafa³ Mucha,
a trzecie miejsce uczennica klasy III SP w Weso³ej
Aleksandra Bator.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy,
upominki oraz baœnie Andersena jako nagrody,  zaœ
pozostali uczestnicy równie¿ dyplomy, s³odycze
oraz drobne upominki. Opiekunami dzieci bior¹cych
udzia³ w konkursie by³y Maria Kud³a ze SP
w Weso³ej oraz Maria Patryka ze SP w Ujazdach.

W konkursie rysunkowym wszystkie dzieci
otrzyma³y nagrody, niespodzianki, s³odycze oraz
pami¹tkowy dyplom. Na zakoñczenie Dyrektor
Zespo³u Szkó³ w H³udnie Jan Goszty³a podziêkowa³
za zorganizowanie, przybycie i liczny udzia³
w konkursach.

Spêdzone razem chwile by³y okazj¹ do
nawi¹zania nowych przyjaŸni. Wszyscy bawili siê

wspaniale nie czuj¹c up³ywu czasu.
Maria Kipisz

El¿bieta Fara-Ka³amucka

INFORMACJE  Z  POWIATU

BBBBBASNIOWY  SASNIOWY  SASNIOWY  SASNIOWY  SASNIOWY  SWIAWIAWIAWIAWIAT ANDERSENAT ANDERSENAT ANDERSENAT ANDERSENAT ANDERSENA
,,,,, ,,,,,

Laureatka konkursu czytelniczego
Katarzyna G³adysz

Wrêczenie nagród przez Dyrektora
Zespo³u Szkó³ w H³udnie

Dzieci wcieli³y siê w baœniowe postaci Andersena

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami
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Zadanie Izby Regionalnej w Krzywem to przekazywanie
historii naszej wsi i regionu poprzez prezentowanie wytworów
ludzkiej dzia³alnoœci, to rejestr – fotografia, artyku³y
– aktualnych wydarzeñ, ale równie¿ promowanie talentów dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych naszej ma³ej ojczyzny.

Od 4 grudnia 2005 r. mo¿na ogl¹daæ prace Wojciecha
Kraczkowskiego – m³odego, utalentowanego rysownika

„O³ówkiem i wêglem”

Bogus³awa  Krzywonos

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzozowie jest ko³em
o zasiêgu powiatowym.  Dzia³alnoœæ Ko³a polega na pomocy
w leczeniu cukrzycy, zaopatrywaniu w sprzêt do pomiaru cukru
oraz edukacji i szkoleniach, które odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu.

12 grudnia 2005 r. w œwietlicy internatu Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie odby³o siê comiesiêczne
spotkanie chorych na cukrzycê z mgr farmacji Barbar¹ Sawk¹
– w³aœcicielk¹ apteki przy ul. Podwale w Brzozowie.

Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne dotyczy³o opieki
farmaceutycznej nad chorymi na cukrzycê. B. Sawka wyg³osi³a
prelekcjê i zwróci³a uwagê na to, jak wa¿ne jest zaopatrywanie siê
w leki w jednej aptece, gdzie pacjent jest monitorowany
i informowany o zale¿noœci ró¿nych leków.

Na zakoñczenie spotkania B. Sawka wrêczy³a chorym,
których nie staæ na kupno aparatu do mierzenia glukozy we krwi
5 aparatów do takich pomiarów i jeden aparat do mierzenia ciœnienia.
Jest to dla nas bardzo cenny gest, poniewa¿ pomimo naszych
próœb, Ko³o PSD nie otrzyma³o ¿adnego wsparcia.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
w Brzozowie

INFORMACJE  Z  POWIATU

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o w Brzozowie
uprzejmie prosi o pomoc finansow¹. Za wsparcie w imieniu
chorych na cukrzycê wyra¿amy serdeczne podziêkowanie.
Numer konta bankowego to: Podkarpacki Bank Spó³dzielczy
w Sanoku o/Brzozów 50864211132011930800110001.

– samouka. Tematyka jego prac jest ró¿no-
rodna. S¹ to grafy, studium portretu i perspe-
ktywy, architektura, akciki, ilustracje do
bajek.

Œwiadczy to o wszechstronnoœci
jego talentu i ciekawoœci ¿ycia, zdolnoœci
obserwacji, a nade wszystko o zdecy-
dowanej kresce i bogatym wnêtrzu
m³odego adepta sztuki. Posiada on
zdolnoœci wrodzone, wierzyæ siê nie chce, ¿e nikt
nie zwróci³ uwagi na tego ch³opca od najm³odszych lat! Nie mia³
on szczêœcia doskonaliæ rysunku pod okiem nauczyciela –
mistrza.

Obecnie Wojtek zdobywa zawód operatora obrabiarek
sterowanych numeracyjnie w Technikum w Sanoku. Po
ukoñczeniu szko³y zamierza kszta³ciæ siê w Wy¿szej Szkole Sztuk
Piêknych. Jest zdeterminowany podj¹æ ten trud pomimo ciê¿kich
warunków materialnych rodziny, aby robiæ w ¿yciu to, co lubi
i potrafi najlepiej. Godna pochwa³y postawa.

A mo¿e znajdzie siê mistrz, który pomo¿e Wojtkowi
Kraczkowskiemu ze wsi Krzywe i s³owami Marii Konopnickiej
„PójdŸ dzieciê, ja ciê uczyæ ka¿ê” zrealizuje jego ¿yciowe marzenie?

Zofia Graboñ

Wystawa prac Wojciecha Kraczkowskiego

W spotkaniu udzia³ wziê³a równie¿ mgr farmacji B. Sawka

Wrêczenie aparatu do mierzenia glukozy we krwi
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BARAN (21 III – 20 IV)
W tym miesi¹cu wszystko uda siê zgodnie z Twoimi planami,
jeœli tylko nie bêdziesz dzia³aæ zbyt pochopnie. W mi³oœci czekaj¹

Barany przejœciowe nieporozumienia, których powodem mog¹ byæ jakieœ
stare sekrety i zazdroœæ. Ostatni tydzieñ miesi¹ca bêdzie sprzyja³
szczególnie trafnym pomys³om zawodowym.

BYK (21 IV – 21 V)
Przygotuj siê na zmiany, ale przede wszystkim zmieñ swoje
nastawienie do ¿ycia. Twoje pogl¹dy nie sprawdzaj¹ siê, wiêc po

co siê ich trzymaæ. Wiêksze tempo pracy przyniesie Ci pieni¹dze. U³atwi¹
Ci to coraz lepsze relacje z ludŸmi. W mi³oœci czas na rozwój uczuæ
i bliskoœæ.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Przed BliŸniêtami pracowity miesi¹c. Obowi¹zków mo¿e byæ
wiêcej ni¿ zwykle. Nie zniechêcaj siê jednak, bo jeœli dobrze

zorganizujesz swoja pracê, to zyskasz bardzo wiele. Warto dbaæ o wygl¹d,
przejrzeæ szafy i garderoby. Mo¿liwe bêd¹ nowe znajomoœci i sympatyczne
spotkania.

RAK (22 VI – 23 VII)
W sprawach zawodowych bêdziesz niezwykle przedsiêbiorczy
i bardzo twórczy. Twoje pomys³y oka¿¹ siê trafne i zyskaj¹

uznanie. Nadarzy siê okazja zdobycia towarzyskiej popularnoœci
- wykorzystaj j¹ i nie b¹dŸ nieœmia³y. W mi³oœci czekaj¹ Ciê spokojne
i mi³e chwile.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Sprawy zawodowe rusz¹ do przodu, a wiele da siê osi¹gn¹æ dziêki

znajomoœciom i osobistemu urokowi. Dysponujesz m¹droœci¹ i dobr¹
intuicj¹. Kieruj siê odczuciami. Walcz o to, co uwa¿asz za s³uszne. Racja
le¿y po Twojej stronie. Poza³atwiaj stare sprawy. One otworz¹ Ci
przestrzeñ na nowe.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
W sprawach zawodowych pierwsza po³owa miesi¹ca bêdzie
spokojna. Aura sprzyja wytrwa³ej pracy i nadrabianiu zaleg³oœci.

Miesi¹c przyniesie poprawê humoru i za³agodzenie konfliktów.
W obowi¹zkach rodzinnych nie bierz wszystkiego na siebie, bo mo¿e to
nie spodobaæ siê partnerowi.

WAGA (24 IX – 23 X)
Warto zaplanowaæ sobie terminarz wa¿nych spraw i spotkañ.
Szczególn¹ uwagê zaprz¹tnie sprawa finansów i zysków. W tej

dziedzinie ¿ycia mo¿esz liczyæ na dobre pomys³y. Szczêœcie Ci sprzyja!
W mi³oœci trudno bêdzie Wagom zachowaæ rozs¹dek i spokój.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nie bój siê dzia³aæ, bo szczêœcie Ci sprzyja. W sprawach
zawodowych zapowiada siê wiele ciekawych okazji i nowych

pomys³ów. Warto je zapisywaæ, bo przydadz¹ siê ju¿ wkrótce. W mi³oœci
tak¿e nie bêdzie powodów do narzekañ.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Z pocz¹tkiem roku odczujesz przyp³yw si³y i energii. Dzia³aj
spontanicznie i b¹dŸ zadowolony ze wszystkiego, w co siê

anga¿ujesz, a los bêdzie Ci szczególnie ¿yczliwy. Jest to dobry czas do
nadrabiania zaleg³oœci i rozliczeñ finansowych. Wróæ do propozycji
lub okazji, z których nie skorzysta³eœ. Dziêki nim mo¿esz siê teraz
rozwin¹æ.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Wiele chcesz zrobiæ na nowo i du¿o Ci siê uda, ale poczujesz
zmêczenie. Postaraj siê wygospodarowaæ czas na relaks
i wypoczynek. Licz na siebie i tak organizuj czas, ¿ebyœ ze

wszystkim zd¹¿y³. Satysfakcjê da Ci poczucie spe³nionego obowi¹zku
i sukces. Wpadniesz na pomys³ ciekawych rozwi¹zañ finansowych.

WODNIK (21 I – 19 II)
Jesteœ odwa¿ny, chêtny do dzia³ania i otwarty na propozycje.
Szczêœcie sprzyja Ci w pracy i finansach. Zdecyduj siê na

rozwój. Najtrudniejsze masz ju¿ za sob¹. Mo¿e pojawiæ siê ktoœ
utrudniaj¹cy Twoje posuniêcia. Nie przejmuj siê. Nikt nie jest
w stanie Ci zaszkodziæ.

RYBY (20 II – 20 III)
Mo¿esz liczyæ na przyp³yw optymizmu i si³ ¿yciowych.
Problemy oka¿¹ siê mniej irytuj¹ce, mo¿esz te¿ liczyæ na

pomoc przyjació³. Bardzo dobr¹ passê mieæ bêd¹ uczniowie i studenci.
Tak¿e pozosta³e Ryby bêd¹ mia³y szansê na odkrycie niezwykle
inspiruj¹cego hobby. W mi³oœci Ryby bêd¹ bardzo wymagaj¹ce i nie
znios¹ sprzeciwu.

ROZRYWKA

Poziomo:
4) pierwsza kobieta ulepiona z gliny przez Hefajstosa,
6) zbudowa³ Arkê,
7) cz³owiek zajmuj¹cy siê czymœ niezawodowo, dyletant,
10) starorzymskie skrzyd³o szyku bojowego,
11) samochód, model fiata,
12) w³adca Frygii maj¹cy dar zmieniania wszystkiego w z³oto,
14) szuflada z przegródkami s³u¿¹ca do przechowywania czcio-
nek,
Pionowo:
1) kana³; przekop, rów,
2) nazwa ogólna obejmuj¹ca ró¿norodne treœci poznawcze,
postrze¿enie, wyobra¿enie, pojêcie
3) gaz szlachetny, symbol Ar, s³u¿y do nape³niania ¿arówek,
5) cz³onek ludu pasterskiego,
8) farba wodna s³u¿¹ca do kreœlenia i rysowania piórkiem lub
miêkkim pêdzelkiem,
9) wydzielina gnilna gromadz¹ca siê w ranach,
10) symbol ameryku, l.a. 95,
13) pies Ali
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