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G³osowanie nad absolutorium dla
dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu w Brzozo-
wie w 2005 r. by³o najwa¿niejszym
punktem obrad XXXVIII sesji Rady Po-
wiatu. Radni obradowali 7 kwietnia br.
pod przewodnictwem Stanis³awa £obo-
dziñskiego. Po przyjêciu porz¹dku Rada

wys³ucha³a sprawozdañ z wykonania
uchwa³ i wniosków z poprzedniej sesji
oraz dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie miê-
dzysesyjnym. Rozpatrzy³a te¿ sprawoz-
danie z wykonania bud¿etu powiatu
brzozowskiego za ubieg³y rok. Nastêp-
nie, po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej, przedstawionej przez jej prze-
wodnicz¹cego Mieczys³awa Barcia, jak
równie¿ opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, któr¹ odczyta³ Wiceprze-

wodnicz¹cy Rady Powiatu Marek
Owsiany, radni jednog³oœnie zadecydo-
wali o udzieleniu absolutorium Zarz¹do-
wi Powiatu za rok 2005.

W dalszej czêœci sesji Rada Po-
wiatu zajê³a siê uchwa³ami z zakresu in-
frastruktury. Radni postanowili zaci¹-

gn¹æ zobowi¹zanie wekslowe
w celu zabezpieczenia umowy
o dofinansowanie projektu
przebudowy drogi powiatowej
Barycz – Nozdrzec. Zadanie to
zostanie zrealizowane w tym
roku z udzia³em œrodków unij-
nych w ramach ZPORR Prio-
rytet 3 – Rozwój lokalny. Rada
postanowi³a te¿ dofinansowaæ
opracowanie koncepcji pro-
g r amowo–prze s t r zenne j
ochrony przed powodzi¹ zlew-
ni rzeki Stobnica. Przyjêto
równie¿ bie¿¹ce zmiany w te-

gorocznym bud¿ecie powiatu.
Odrêbny blok uchwa³ stanowi³y

decyzje z zakresu finansowania oœwiaty
i pomocy spo³ecznej. I tak radni doko-
nali ustalenia  regulaminu okreœlaj¹ce-
go wysokoœæ i szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, za wys³ugê lat, funkcyj-
nego, za warunki pracy oraz zasady wy-
nagradzania za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraŸnych zastêpstw

XXXVIII  SESJA  RADY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO
Absolutorium udzielono jednog³oœnie

w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez powiat brzozowski. Ponadto usta-
lili kryteria i tryb przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli zatrudnionych w szko³ach i pla-
cówkach prowadzonych przez powiat
brzozowski. W stosunku do pracowni-
ków zatrudnionych w szko³ach i placów-
kach oœwiatowych, nie bêd¹cych nauczy-
cielami Rada okreœli³a najni¿sze wyna-
grodzenie zasadnicze oraz wartoœæ jed-
nego punktu bêd¹cych podstaw¹ do usta-
lenia wynagrodzenia. Radni okreœlili
równie¿ zadania i wielkoœæ œrodków fi-
nansowych Pañstwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych
przeznaczon¹ na ich realizacjê
w 2006 r., jak te¿ dokonali zabezpiecze-
nia œrodków finansowych na dofinanso-
wanie zadania w ramach Programu Wy-
równywania Szans Edukacyjnych.

Pozosta³¹ czêœæ obrad zdomino-
wa³a dyskusja nad propozycj¹ Zarz¹du
Powiatu, dotycz¹c¹ emisji obligacji
przez powiat z przeznaczeniem na sfi-
nansowanie zadañ inwestycyjnych z za-
kresu przebudowy dróg i oœwiaty. Spra-
wa ta bêdzie omawiana na najbli¿szym
posiedzeniu Komisji Bud¿etu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego.

Na zakoñczenie obrad, w zwi¹z-
ku z nadchodz¹c¹ Wielkanoc¹ œwi¹tecz-
ne ¿yczenia z³o¿yli Przewodnicz¹cy
Rady Stanis³aw £obodziñski oraz Staro-
sta Brzozowski Zygmunt B³a¿.

Najwa¿niejszym punktem obrad by³o udzielenie
absolutorium Zarz¹dowi Powiatu

Od kwietnia br. funkcjonuje w Nozdrzcu Podstacja Pogoto-
wia Ratunkowego w Brzozowie. Jej utworzenie by³o mo¿liwe dziêki
sprawnej wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Urzêdu
Gminy w Nozdrzu i Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

Szpital Specjalistyczny z w³asnych œrodków zakupi³ now¹
karetkê z wyposa¿eniem, co, bez obci¹¿eñ dla pogotowia ratunko-
wego w Brzozowie, umo¿liwi³o przekazanie jednego z dotychczas
posiadanych ambulansów do podstacji w Nozdrzcu. Jak podkreœla
Wicestarosta Brzozowski Janusz Dragu³a - takie rozwi¹zanie to
koniecznoœæ podyktowana chêci¹ zapewnienia skutecznej opieki
zdrowotnej i pomocy w nag³ych wypadkach mieszkañcom najbar-
dziej oddalonych od Brzozowa miejscowoœci powiatu. Trzeba po-
wiedzieæ, ¿e najdalej od Brzozowa usytuowane s¹ miejscowoœci
w³aœnie w gminie Nozdrzec i Dydnia. Do tych miejscowoœci dojazd
karetki z Brzozowa trwa³ nawet 40 minut. To zdecydowanie za d³u-
go, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e niejednokrotnie to minuty decyduj¹ o
ludzkim ¿yciu.

Pomieszczenie na potrzeby nowej podstacji udostêpni³a
i wyposa¿y³a gmina Nozdrzec.

Zespó³ wyjazdowy dzia³a w systemie ratownictwa medycz-
nego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pogotowie Ratunkowe w NozdrzcuPogotowie Ratunkowe w NozdrzcuPogotowie Ratunkowe w NozdrzcuPogotowie Ratunkowe w NozdrzcuPogotowie Ratunkowe w Nozdrzcu

Zg³oszenia przyjmowane s¹ pod numerami alarmowymi
999, 112 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego
oraz 013 43 98 579.

Magdalena Pilawska

Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Nozdrzcu
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Budowa Oddzia³u Intensywnej Terapii zostanie
zakoñczona jeszcze w tym roku

2 kwietnia br. ca³y œwiat w za-
dumie i skupieniu rozwa¿a³ pierwsz¹
rocznicê œmierci Papie¿a Jana Paw³a II.
Ju¿ od 1 kwietnia wierni licznie nawie-
dzali koœcio³y, brali udzia³ w nabo¿eñ-
stwach, modl¹c siê o rych³¹ beatyfika-
cjê Papie¿a–Polaka. Metropolie, miasteczka i ma³e wsie jed-
noczy³y siê we wspólnym czuwaniu i w ho³dzie oddawanym
Wielkiemu Cz³owiekowi, który pokaza³ nam jak piêknie ¿yæ
i piêknie umieraæ.

Rok temu o godz.
21.37 nagle zatrzyma³ siê
czas. Swoj¹ ziemsk¹ piel-
grzymkê zakoñczy³ umi-
³owany Papie¿. Œwiat po-
gr¹¿y³ siê w wielkim bólu
i ¿a³obie. I choæ ten ból
utrzymywa³ siê przez d³u-
gi czas, to wci¹¿ ros³a na-
dzieja i wiara w to, ¿e coœ
jednak pozosta³o. Dziœ je-
steœmy ju¿ pewni, ¿e spu-
œcizna jak¹ pozostawi³ po

sobie Ojciec Œwiêty to
dla nas a¿ nadto. To
skarb tak wielki, ¿e ro-
dzi siê pytanie, czy aby
na pewno jesteœmy go-
towi na jego przyjêcie? Czy potrafimy w pe³ni wy-
korzystaæ i zrozumieæ to, co przekaza³ nam „uniwer-
salny humanista wiary, nadziei i mi³oœci”?

W Brzozowie w dzieñ poprzedzaj¹cy roczni-
cê œmierci Papie¿a na placu przed kolegiat¹ zosta³
ods³oniêty i poœwiêcony pomnik Jana Paw³a II.
W trakcie koncelebrowanej mszy œw. homiliê wy-
g³osi³ i poœwiêcenia pomnika dokona³ ks. infu³at Sta-
nis³aw Mac z parafii rzeszowskiej w asyœcie ks. pro-
bosza Franciszka Rz¹sy i ks. Tomasza Ziêby. Ks. in-
fu³at mocno zaakcentowa³ szczególn¹ wiêŸ, jaka
³¹czy³a Ojca Œw. z regionem Podkarpacia. To bardzo
chwalebna inicjatywa, ¿e w³aœnie w pierwsz¹ rocz-
nicê œmierci Jana Paw³a II, tu przed kolegiat¹ zosta³ umiesz-
czony pomnik, który z biegiem lat bêdzie nabiera³ coraz to wiêk-
szego znaczenia, szczególnie, gdy Papie¿ zostanie b³ogos³a-
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Fragment testamentu z dnia 6.III.1979 Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

 „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybêdzie” (por. Mt 24, 42) - te s³owa przypominaj¹ mi ostateczne
wezwanie, które nast¹pi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnê za nim pod¹¿yæ i pragnê, aby wszystko, co sk³ada siê
na moje ziemskie ¿ycie, przygotowa³o mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nast¹pi, ale tak jak wszystko,
równie¿ i tê chwilê oddajê w rêce Matki mojego Mistrza: totus Tuus. W tych samych rêkach matczynych zosta-
wiam wszystko i Wszystkich, z którymi zwi¹za³o mnie moje ¿ycie i moje powo³anie. W tych Rêkach zostawiam
nade wszystko Koœció³, a tak¿e mój Naród i ca³¹ ludzkoœæ. Wszystkim dziêkujê. Wszystkich proszê o przebaczenie.
Proszê tak¿e o modlitwê, aby Mi³osierdzie Bo¿e okaza³o siê wiêksze od mojej s³aboœci i niegodnoœci…”

wionym czy œwiêtym. Musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e to na-
sze Podkarpacie ma szczególne powody do okazywania Ojcu
Œw. wdziêcznoœci. A to dlatego, ¿e na tym Podkarpaciu tak
oddalonym od centrum Polski, Papie¿ by³ a¿ trzy razy, odwie-
dzaj¹c szeœæ miejscowoœci. To Podkarpacie darzy³ szczegól-
nym uczuciem od lat m³odoœci. Dlaczego wiêc w³aœnie tu sta-
wiamy pomnik Ojcu Œw.? Mo¿e dlatego, ¿e to tu Papie¿ zosta-
wi³ wiêksz¹ ni¿ gdziekolwiek indziej cz¹stkê swojego mi³uj¹-
cego serca. Zostawi³ nam spuœciznê w postaci ¿ywych wzorów
prawdziwie chrzeœcijañskiego ¿ycia. Jak nigdzie - u nas na
Podkarpaciu wyniós³ na o³tarze jako œwiêtych i b³ogos³awio-
nych a¿ 11 osób. Drugiego takiego regionu nie ma. Ks. Infu³at
zwróci³ równie¿ uwagê na problemy ogólne nurtuj¹ce wszyst-
kich Polaków: spory wewnêtrzne, podzia³y partyjne, brak jed-
noœci chrzeœcijañskiej, brak mi³oœci i czystoœci ma³¿eñskiej.
To bol¹czki, na które uczula³ nas Ojciec Œw. podczas swych
pielgrzymek do kraju.

O inicjatywie postawienia pomnika Jana Paw³a II
w Brzozowie ks. proboszcz Franciszek Rz¹sa powiedzia³:
Nasz¹ wiêŸ z Ojcem Œwiêtym chcemy utrwaliæ na tej brzozow-
skiej ziemi, przy kolegiacie, gdzie stan¹³ jego pomnik. Zwy-
kle, kiedy siê wspomina zmar³ych pamiêta siê o tym, czego
dokonali, co pozostawili po sobie, ale raczej nie chce siê pa-
miêtaæ smutnych chwil umierania i pogrzebu. Natomiast
w przypadku Jana Paw³a II ca³y œwiat nie tylko wspomina

z rozrzewnieniem
27 lat jego pontyfi-
katu, ale tak¿e jego
ostatni¹ drogê ¿ycia,
cierpienie, umiera-
nie i przejœcie do
domu Ojca w tym
dniu narodzin dla
Nieba. I st¹d ta dzi-
siejsza nasza obec-
noœæ tutaj, przy po-
mniku, który bêdzie
nam przypomina³
o obecnoœci Papie¿a
w naszym ¿yciu.
„Szuka³em was, a wy

przyszliœcie do mnie” – w ostatnim cierpieniu wo³a³ Jan Pawe³
II. To dobrze, ¿e w dniu dzisiejszym równie¿ przyszliœcie do
naszego Papie¿a.

Magdalena Pilawska
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Pomnik Jana Paw³a II
w Brzozowie

Uroczyst¹ mszê œw. odprawi³ ks. Stanis³aw Mac w asyœcie
ks.Franciszka Rz¹sy i ks. Tomasza Ziêby
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Czêœæ artystyczna

Uczennice ZSE z wygranymi fantami

W dniach 23-24.03. b.r. w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Brzozowie odby³y siê „Dni Otwartych Drzwi”-
coroczne spotkanie, które ma na celu zapoznanie uczniów klas III gimna-
zjum z ofert¹ edukacyjn¹ szko³y. Liceum odwiedzili uczniowie wszystkich
gimnazjów z regionu brzozowskiego. Zosta³a im przedstawiona prezentacja
multimedialna przygotowana przez J. Krygowskiego i K. Kozak.

W roku szkolnym 2006/2007 naukê w I Liceum mo¿na podj¹æ na na-
stêpuj¹cych kierunkach:

-  promedyczny – ma na celu przygotowanie absolwentów do rozpoczêcia
studiów  na kierunkach medycznych, farmaceutycznych,
-  proekonomiczny – ma na celu przygotowanie absolwentów do rozpo-
czêcia studiów na kierunkach ekonomicznych, menad¿erskich,
-  proprawny – ma na celu przygotowanie absolwentów do rozpoczêcia
studiów na kierunkach prawo, politologia, socjologia,
-  matematyczno – informatyczny – ma na celu przygotowanie absol-
wentów do rozpoczêcia studiów na kierunkach in¿ynieryjno – technicz-
nych,
-  biologiczno – chemiczny – ma na celu przygotowanie absolwentów do
rozpoczêcia studiów na kierunkach biologia, chemia, ochrona œrodowiska,
leœnictwo,
-  lingwistyczny – ma na celu przygotowanie absolwentów do rozpoczêcia
studiów na kierunkach filologia angielska, niemiecka, francuska i rosyjska

Ponadto uczniowie mog¹ rozwijaæ swe zainteresowania na zajêciach
pozalekcyjnych m.in. kó³kach przedmiotowych, SKS, kó³ku naukowym
i teatralnym, chórze szkolnym oraz redakcji gazetki matematycznej „Kwa-
drat”. Szko³a dysponuje równie¿ œwietn¹ baz¹: posiada bogato wyposa¿on¹
bibliotekê szkoln¹ z centrum informacyjnym, pe³nowymiarow¹ salê gimna-
styczn¹, si³owniê, gabinet lekarski i stomatologiczny. Nad wysokim pozio-
mem dydaktycznym szko³y czuwa kadra doskonale wykszta³conych peda-
gogów.

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Szko³a zapewnia swym uczniom równie¿
wyjazdy do kina i teatru, wycieczki w ciekawe
miejsca oraz wiele imprez organizowanych na jej
terenie.

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych
W dniach 23-24 marca w Zespole Szkó³ Ekonomicznych by³o

t³oczniej ni¿ zwykle. A wszystko to za spraw¹ organizowanych corocz-
nie Dni Otwartych, podczas których m³odzie¿ z okolicznych gimnazjów,
zapoznaje siê z tym, co oferuje nasza szko³a. Przygotowania do przyjê-
cia ewentualnych przysz³ych uczniów, rozpoczê³y siê ju¿ wczeœniej, gdy¿
zarówno uczniom, jak i nauczycielom zale¿a³o na tym, aby jak najatrak-
cyjniej przedstawiæ szko³ê. I uda³o siê! Gimnazjaliœci szybko wyczuli
przyjemn¹ atmosferê, przyjazne nastawienie grona pedagogicznego

Stara Wieœ 10.IX.1978 r.

I LO gimnazjalistom pokazywali
przedstawiciele  klas drugich

Jubileusz 100-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bo¿ej Starowiejskiej. Uroczystoœciom przewodniczy
metropolita krakowski Karol kardyna³ Wojty³a.

Gimnazjaliœci z Dydni

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³o siê
stoisko gastronomiczne

Marzena Graboñ
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Justyna Paszkaniak

Pami¹tkowe zdjêcie z Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

i obecnych uczniów ZSE. Zaraz w progu budynku m³odzie¿ by³a witana przez
uczniów klasy II LO b: Tomasza Kulê, Daniela D¹browieckiego, Mariusza Dud-
ka i Dariusza Ostrowskiego. Nastêpnie pod kierunkiem swoich starszych kole-
gów gimnazjaliœci szli do sali gimnastycznej, gdzie zosta³ zaprezentowany im
pokaz multimedialny na temat szko³y. Uczniowie mogli siê z niego dowiedzieæ
miêdzy innymi o kierunkach kszta³cenia, mo¿liwoœci nauki jêzyków, sposobach
rozwijania swoich zainteresowañ i pog³êbiania wiedzy. Na sali poustawiane by³y
równie¿ tablice przedstawiaj¹ce bli¿ej poszczególne profile oraz niektóre organi-
zacje uczniowskie. Wszystko opatrzone zdjêciami, nagrodami, dyplomami, po-
twierdzaj¹cymi jak dobr¹ opini¹ i atmosfer¹ cieszy siê nasza szko³a. Gimnazjali-
œci mogli siê te¿ przekonaæ o umiejêtnoœciach praktycznych uczniów naszej szko³y,
bowiem uczniowie klasy III i IV technikum gastronomicznego upiekli  ciastecz-
ka, którymi czêstowali przyby³ych goœci. Na koniec m³odzie¿ otrzyma³a dodat-
kowo ulotki, zawieraj¹ce najistotniejsze informacje na temat szko³y, rekrutacji
czy mo¿liwoœci kontaktu.

Gimnazjalistom dziêkujemy i czekamy na nich we wrzeœniu.

Zespó³ Szkó³ Budowlanych jest szko³¹ nowoczesn¹, posiadaj¹c¹ ponad
czterdziestoletni¹ tradycjê. Nauka odbywa siê tu w oparciu o najnowsze programy
nauczania, w tym równie¿ wdro¿eniowe. Szko³a wychodz¹c naprzeciw du¿emu
zapotrzebowaniu na zawody budowlane, zarówno w Polsce jak i krajach UE, stara
siê dostosowaæ ofertê edukacyjn¹ do potrzeb rynku pracy.

W roku szkolnym 2006/07 proponujemy nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia:
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce 3 letnie
- Technikum Budowlane 4 letnie
- Liceum Profilowane - kszta³towanie œrodowiska 3 letnie
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa 3 letnia:
murarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, wielozawodowa (stolarz,
fryzjer, cukiernik itp.)
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa 2 letnia:
wielozawodowa (kucharz, sprzedawca itp.), malarz – tapeciarz, posadzkarz
- Szko³a Policealna-Technik Budownictwa po LP 1,5 letnia
- Technikum Uzupe³niaj¹ce po ZSZ 3 letnie

ZSZ umo¿liwia uczniom uzyskanie dyplomu potwierdzaj¹cego kwalifika-
cje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz dalsze kszta³cenie np. w Technikum Uzu-
pe³niaj¹cym. Szko³a jako jed-
na z niewielu w regionie po-
siada akredytacjê OKE do
przeprowadzania zewnêtrz-
nych egzaminów w kilku za-
wodach budowlanych. Wy-
kszta³cenie uzyskane w za-
wodzie Technik Budownic-
twa umo¿liwi podjêcie stu-
diów technicznych lub pomo-
¿e znaleŸæ miejsce pracy w
strukturze wspó³czesnego
przemys³u budowlanego. Od-
powiednie przygotowanie
teoretyczne, jak i praktyczne absolwentów jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu no-

woczesnego zaplecza techno-dydaktycznego oraz bli-
sko 100 osobowej kadrze nauczycieli i instruktorów.

Podczas dni otwartych szko³y, które odby³y siê
w dniach 23-24 marca 2006 r., gimnazjaliœci mogli bli-
¿ej zapoznaæ siê z nasz¹ szko³¹, osi¹gniêciami uczniów
i nowoczesnym wyposa¿eniem. Gimnazjaliœci w tych
dniach obejrzeli sale lekcyjne, pracownie komputero-
we, salê gimnastyczn¹, si³owniê oraz bibliotekê z ka-
wiarenk¹ internetow¹. W jednej z sal m³odzie¿ zoba-
czy³a krótk¹ prezentacjê multimedialn¹ z przegl¹dem
najwa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia ZSB.

Nauczyciele uczestnicz¹cy w dniach otwartych
chêtnie odpowiadali na stawiane przez m³odzie¿ pyta-
nia, a ka¿dy z opiekunów grup gimnazjalistów otrzy-
ma³ pakiet materia³ów reklamowych szko³y wykona-
nych zarówno przez nauczycieli jak i uczniów ZSB.
Wszystkich  gimnazjalistów, którzy odwiedzili nasz¹
szko³ê, serdecznie zapraszamy do podjêcia
w niej nauki.

Wiêcej informacji nt. szko³y mo¿na uzyskaæ na
stronie internetowej ZSB: www.republika.pl/zsbbrzo-
zow6 lub w sekretariacie szko³y.

Zespó³ Szkó³ Budowlanych

30 marca 2006 roku w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Brzo-
zowie ju¿ po raz czwarty, odby³ siê œwi¹teczny konkurs na „Naj-
piêkniejszy stó³ wielkanocny”. Wspó³zawodniczy³y w nim trzy ze-
spo³y uczniów klasy III technikum (technik ¿ywienia i gospodar-
stwa domowego).

Nad ca³oœci¹ czuwa³a komisja w sk³adzie: przewodnicz¹cy
komisji  - Dyrektor ZSE Jerzy Olearczyk, oraz cz³onkowie: Naczel-

Najpiêkniejszy stó³ wielkanocny
nik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej Starostwa
Powiatowe w Brzozowie Stanis³aw Pilszak, Wicedyrek-
tor ZSE Jerzy Lasek, Przewodnicz¹ca Komisji Przed-
miotów Zawodowych Krystyna Kuczma, El¿bieta Leñ,
Magdalena Naw³oka,  Anna Warzybok.

Zadaniem uczestników konkursu by³o wykona-
nie dekoracji sto³u wielkanocnego, oraz sporz¹dzenie po-

Mariusz Dydek

ZSE jako pierwsi odwiedzili uczniowie Gimnazjum
w Humniskach

M³odzie¿ mia³a okazjê obejrzeæ krótk¹
prezentacjê multimedialn¹

Uczniowie z du¿ym zainteresowaniem ogl¹dali
makiety budowlane



7 e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Nowy sprzêt komputerowy

lorowy kogut wykonany z ananasa,
brzoskwiñ oraz czerwonej papryki. Ca-
³oœæ wystroju sto³u dope³nia³y wiosen-
ne kwiaty oraz drewniany domek. Po-
zosta³e sto³y przyci¹ga³y kolorami kwit-
n¹cych wiosennych kwiatów, pisanek,
zaj¹czków, kurcz¹tek.

W kategorii potraw I miejsce za
prezentacjê staropolskiego ¿uru zajê³a
Teresa Boroñ,  II – Jolanta Baran, III
– Arkadiusz Jantosz.  Przy prezentacji
wybornych miês kolejne miejsca zajêli
nastêpuj¹cy uczniowie: I – Agnieszka
Bober, II- Iwona Cupak, III- Natalia Dy-

dek. Za wykonanie deseru komisja wyró¿ni³a: I – Monikê De-
reñ, II – Renatê Rogoz, III – Ewelinê Fic. W kategorii zak¹sek:
I miejsce – Lidia Baran i Magdalena Piœ, II- dwa równorzêdne
miejsca - zajê³y uczennice: Aneta Szewczyk i Katarzyna Szmyd.

Na przeprowadzenie konkursu dyrekcja ZSE przezna-
czy³a pieni¹dze z Rady Rodziców.

Arsena³ Pamiêci to ogólnopolski konkurs organizowa-
ny od r. szk. 1998/ 99 przez XXIX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w £odzi im. Janka Bytnara „Rudego” oraz 44 £ódzk¹ Dru¿y-
nê Harcersk¹ „Cz³apy” Hufca ZHP £ódŸ – Œródmieœcie. Jest
on adresowany do m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych. Za-
daniem konkursu jest utrwalenie pamiêci o ludziach, przed-
miotach, miejscach zwi¹zanych z narodow¹ histori¹.

Do tegorocznej edycji Arsena³u zg³osi³o siê 10 uczniów
z Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Brzozowie: Edyta Grz¹dziel,
Angelika Gdula, Magdalena Sobota, Magdalena Podczaszy,
Ewelina Pitera, Agnieszka Przyby³a, Józef Baran, Maciej S³a-
wêcki, Konrad Olejko i Karol Szczepek. Konkursowe prace
wykonali pod kierunkiem Haliny Baran. Spisali relacje ¿yj¹-

cych jeszcze œwiadków
historii z naszego regionu
- ¿o³nierzy, partyzantów,
ofiar represji, a opowieœci
o dramatycznych epizo-
dach z ¿ycia uzupe³nili
bogat¹ dokumentacj¹.
      Uczestnicy zostali za-
proszeni do £odzi na fina³
konkursu w dniach 23 -
24.03.2006. Ponad 400-
kilometrow¹ trasê prze-
mierzyliœmy wynajêtym
autokarem wspólnie
z uczennicami gimnazjum
z Miejsca Piastowego
i I LO w Brzozowie.
W ³ódzkim liceum zosta-
liœmy powitani przez
harcmistrza Krzysztofa
Jakubca, który przypo-

mnia³ historiê konkursu. Po s³odkim poczêstunku obejrzeli-
œmy monodram „Mój dziad Henryk” w wykonaniu Marii Sien-
kiewicz - wnuczki Henryka Sienkiewicza, a nastêpnie laure-
aci konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy i upominki. Wie-
czorem zostaliœmy zakwaterowani w schronisku m³odzie¿o-
wym.

Nastêpnego dnia m³odzie¿ zwiedza³a wspania³e wnê-
trza Pa³acu Poznañskich – Muzeum Historii Miasta £odzi.
O godz. 12 w Sali Lustrzanej odby³o siê podsumowanie
V edycji konkursu. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ zapoznania
siê z ekspozycj¹ gromadz¹c¹ plon konkursu, obejrzeæ prace

kolegów. Czêœæ oficjalna uroczystoœci rozpoczê³a siê wprowa-
dzeniem sztandarów i odœpiewaniem hymnu. Nastêpnie powi-
tano uczestników konkursu oraz goœci honorowych – uczest-
ników powstania warszawskiego, ¿o³nierzy AK, weteranów
walk II wojny œwiatowej. Kolejnym punktem programu by³a
gawêda historyka literatury, pisarki Barbary Wachowicz. Jest
ona autork¹ wielu biografii wielkich Polaków oraz cyklu ksi¹-
¿ek o harcerzach Szarych Szeregów. W swoich publikacjach,
audycjach, wystawach niestrudzenie kultywuje narodow¹ tra-
dycjê, chroni¹c j¹ przed zapomnieniem. Mieliœmy okazjê prze-
konaæ siê, ¿e s³usznie otrzyma³a tytu³ Mistrzyni Mowy Pol-
skiej. Jej pó³toragodzinne przemówienie to wielki popis ora-
torski. Omawiaj¹c prace laureatów, stale nawi¹zywa³a do pol-
skiej historii, przeplataj¹c j¹ cytatami z literatury i licznymi
anegdotami. B.Wachowicz pogratulowa³a wszystkim laure-
atom, wyró¿niaj¹c kilka prac specjalnymi dyplomami. Nastêp-
nie odby³a siê loteria fantowa, w której szczêœcie uœmiechnê³o
siê do Edyty Grz¹dziel i Józka Barana. Podnios³a uroczystoœæ
zosta³a zakoñczona odœpiewaniem harcerskiego hymnu
„Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”.

Pi¹tkowe popo³udnie spêdziliœmy na s³ynnej, kilkukilo-
metrowej ulicy Piotrkowskiej, gdzie zjedliœmy obiad i zwie-
dzaliœmy ciekawe miejsca. Dziêki uprzejmoœci organizatorów
mieliœmy zapewniony drugi nocleg w £odzi. W drodze powrot-
nej dodatkow¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie ruin zamku Krzy¿to-
pór w miejscowoœci Ujazd na Wy¿ynie Sandomierskiej – ma-
gnackiej siedziby wzniesionej dla K. Ossoliñskiego w I po³.
XVII w.

Konkurs dostarczy³ wszystkim niezapomnianych prze-
¿yæ. Uczniowie zetknêli siê ze œwiadkami wydarzeñ II wojny,
a spisuj¹c kolejne relacje, przekonywali siê, jak ¿ywe s¹ wspo-
mnienia sprzed 60 lat i co naprawdê oznaczaj¹ s³owa „dobro”,
„poœwiêcenie”, „solidarnoœæ”, „pamiêæ”. Uroczystoœci fina³o-
we pozwoli³y prze¿yæ wzruszaj¹c¹ lekcjê patriotyzmu, a dy-
plomy, upominki i wycieczka do £odzi by³y piêkn¹ nagrod¹ za
w³o¿on¹ pracê – próbê ocalenia okruchów historii.

traw i wypieków œwi¹tecznych.
Jury mia³o trudne zadanie w wy-
borze najpiêkniejszego sto³u wiel-
kanocnego, poniewa¿ wszystkie
przyci¹ga³y oko sw¹ kolorystyk¹,
pomys³owoœci¹ oraz technik¹ i es-
tetyk¹ wykonania.

I miejsce zajê³a dru¿yna
w sk³adzie: Paulina Bacior,
Agnieszka Bober, Teresa Boroñ,
Marzena Data, Ewelina Fic, Ali-
cja Go³¹b, Barbara Pytlak,
Agnieszka Rzepka, Katarzyna
Szmyd, Jolanta Wacek; II – Jolan-
ta Baran, Monika Dereñ, Natalia Dydek, Izabela Helon, Aneta
Szewczyk, Wanda Pytlowana, Justyna Wójcik, Micha³ Jarosz,
Katarzyna Uberman; III – Lidia Baran, Ewelina Krzywicka,
Iwona Cupak, Arkadiusz Jantosz, Paulina Pelczarska, Emil
Szajna, Magdalena Piœ, Renata Rogoz, Damian Klimkowski.

Na zwyciêskim stole fantazyjn¹ dekoracjê stanowi³ ko-

Halina Baran

Anna Warzybok

Uczniowie wykazali siê nie tylko umiejêtnoœciami
kulinarnymi, ale tak¿e zmys³em estetycznym

Konkurs dostarczy³ uczestnikom
niezapomnianych prze¿yæ

Wspomnienie z konkursuWspomnienie z konkursuWspomnienie z konkursuWspomnienie z konkursuWspomnienie z konkursu
ArsenaArsenaArsenaArsenaArsenalllll     PamiPamiPamiPamiPamieeeeecicicicicilllll
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 24.04.2006 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. Pracownik ogólnobudowlany
2. Operator koparko-³adowarki
3. Kierowca C+E
4. Nauczyciel fizyki

Do zadañ samorz¹du powiatu w zakresie
polityki rynku pracy nale¿y miedzy innymi reali-
zacja programu promocji zatrudnienia oraz akty-
wizacja lokalnego rynku pracy poprzez realizacjê
programów finansowanych ze œrodków Funduszu
Pracy. Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie na
realizacjê programów na rzecz promocji zatrudnie-
nia, ³agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej otrzyma³ na podstawie decyzji Mini-
stra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 22.02.2006
r., kwotê œrodków Funduszu Pracy w wysokoœci -
3 331 800 z³, w tym na kontynuacjê programów
rozpoczêtych w roku 2005 w ramach SPO RZL-
381 945 z³.

7 lutego 2006 r. Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Rzeszowie og³osi³ konkursy zamkniête o dofi-
nansowanie realizacji projektów ze œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach sche-
matu a) Dzia³añ 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w ra-
mach których Powiatowy Urz¹d Pracy z³o¿y³ dwa
wnioski konkursowe, które uzyska³y bardzo wy-
sok¹ ocenê Komisji Oceny Projektów. W dniu
03.04.2006 r., Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pra-
cy podpisa³ porozumienie dot. realizacji Projektów.
Po otrzymaniu dodatkowych œrodków Funduszu
Pracy (na podstawie decyzji wydawanej przez
MPiPS) ogó³em limit FP na realizacjê programów
rynku pracy wyniesie: 4 461 100 z³. W tym na re-
alizacjê Programów wspó³finansowanych z Fun-
duszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego zostanie przeznaczona kwota 1 809 700 z³.

Aby skutecznie realizowaæ politykê lokalnego rynku pracy dokonano podzia³u
œrodków na realizacjê poszczególnych instrumentów rynku pracy, o których mowa w
Rozdziale 11, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

Wybór poszczególnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zosta³
dokonany na podstawie potrzeb lokalnego rynku pracy w tym zakresie, przy zachowa-
niu racjonalnego i efektywnego wykorzystania œrodków Funduszu  Pracy.

Podobnie jak w latach poprzednich najwiêksz¹ kwotê przeznaczono na realiza-
cjê sta¿y:
- 1 300 000 z³, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 852 690 z³, jednorazowe

Promocja zatrudnienia, aktywizacja
zawodowa –  plan na rok 2006

œrodki dla bezrobotnego na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej (dotacje)
- 632 500 z³, refundacje kosztów wy-
posa¿enia / doposa¿enia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotne-
go – 517 500 z³, prace interwencyj-
ne – 415 445 z³. Szczegó³owy po-
dzia³ œrodków Funduszu Pracy, wraz
z planowan¹ liczb¹ osób do objêcia
programami przedstawia zamiesz-
czona poni¿ej tabela.

Na posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Brzozowie
w dniu 03.04.2006 r., zaproponowa-
na struktura wydatków œrodków
Funduszu Pracy uzyska³a pozytywn¹
opiniê, a dzia³ania podejmowane
przez Powiatowy Urz¹d Pracy bêd¹
skierowane na jej jak najbardziej
efektywn¹ realizacjê.

Jacek Wójcik
PUP w Brzozowie

* - osoby do skierowania w roku 2006.

5. Kierowca kat. B
6. Elektryk z uprawnieniami
7. Referent ds. handlu
8. Fizjoterapeuta (os. niepe³nosprawna)
9. Pracownik dzia³u transportu

10. Mechanik samochodowy
11. Kierowca ci¹gnika rolniczego
12. Pracownik biurowy ze
znajomoœci¹ jêzyka: angielskiego
lub niemieckiego lub francuskiego
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

16 marca br. w Oœrodku   Szkolenio-
wym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Brzozowie odby³a siê narada  dla

Dyrektorów Przed-
szkoli tj. Brzozów Nr l,
Brzozów Nr 2, Humni-
ska Nr l, Humniska
Nr 2, Grabownica, Sta-
ra Wieœ, Haczów, Bli-
znê, Niebocko i Orze-

chówka, dotycz¹ca realizacji „Przedszkolne-
go Programu Profilaktyki WZW typu A”.
Program kierowany jest do rodziców dzieci
przedszkolnych i jego celem jest zwiêksze-
nie œwiadomoœci rodziców na temat WZW
typu A i mo¿liwoœci zaszczepienia dziecka
i ceny szczepionek. Narada mia³a na celu
przekazanie informacji i niezbêdnych mate-
ria³ów dla realizacji programu (ustalono for-
my realizacji).

Drugim tematem narady by³a „Pta-
sia grypa - jak siê jej ustrzec?”. Wyk³ad nt.
ptasiej grypy wyg³osi³ przedstawiciel Inspek-
tora Weterynarii w Kroœnie lek. Pawe³ Ro-
senbeiger, a prelekcje nt. „Zapobiegania gry-
pie” wyg³osi³a Maria Cecu³a-Zajdel z Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie. Natomiast 21 marca w Œwie-
tlicy Starostwa Powiatowego odby³o siê
szkolenie o ww. tematyce dla dyrektorów pla-
cówek nauczania i wychowania z ca³ego po-
wiatu. G³ównym organizatorem szkolenia
by³a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna. Wyk³ady dotycz¹ce zapobiegania
ptasiej grypy wyg³osili: Pañstwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Brzozowie Pan
Tadeusz Pióro i przedstawiciel Powiatowej
Inspekcji Weterynarii w Kroœnie
lek. Jaros³aw Giermañski. Udzia³ w szkole-
niu wziêli tak¿e przedstawiciele poszczegól-
nych dzia³ów Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej tj; Maria Cecu³a-Zajdel,
Andrzej Myrta i Ma³gorzata Szpiech przed-

stawiaj¹c informacje dot. ww. proble-
mu i istotne sprawy merytoryczne do-
tycz¹ce placówek nauczania i wycho-
wania. Szkolenie zakoñczy³o siê dys-
kusj¹ i wrêczeniem, rozdaniem ulotek.

23 marca br. przeprowadzono
æwiczenia symulacyjne na wypadek
wyst¹pienia ogniska ptasiej grypy.
Miejsce æwiczeñ - Gmina Jasienica Rosiel-
na, miejscowoœæ Orzechówka. Z uwagi na
po³o¿enie fermy drobiarskiej - wyznaczono
obszar zapowietrzony o promieniu 3 km i ob-
szar zagro¿ony o promieniu 10 km od miej-
scowoœci Orzechówka, które obejmuj¹ teren
powiatu brzozowskiego oraz czêœciowo te-
ren powiatu kroœnieñskiego i strzy¿owskie-
go. W æwiczeniach uczestniczyli: Starosta
Brzozowski i Starosta Kroœnieñski, Powia-
towy Inspektor Weterynaryjny w Kroœnie,
Pañstwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitar-
ni w Brzozowie i Kroœnie, Powiatowe Ko-

Narady, szkoleniaNarady, szkoleniaNarady, szkoleniaNarady, szkoleniaNarady, szkolenia
organizowane przez PSSEorganizowane przez PSSEorganizowane przez PSSEorganizowane przez PSSEorganizowane przez PSSE

mendy Stra¿y Po¿arnej w Brzozowie i Kro-
œnie, Powiatowe Komendy Policji w Brzo-

zowie i Kroœnie, WIOŒ Oddzia³ w Jaœle,
Wójt Gminy Jasienica Rosielna, przedsta-
wiciele gmin powiatu brzozowskiego, so³-
tysi z gmin Jasienica Rosielna. Po prze-
prowadzonej symulacji dzia³añ oraz po
wyst¹pieniach osób bior¹cych udzia³
w æwiczeniach, opracowano wnioski wy-
magaj¹ce dalszych dzia³añ na wypadek
wyst¹pienia ptasiej grypy.

Kolejnym szkoleniem przeprowadzo-
nym przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epi-
demiologiczn¹ w Brzozowie by³o szkolenie
dot. zagro¿eñ czynnikami biologicznymi
oraz ochrony zdrowia pracowników zawo-
dowo nara¿onych na te czynniki. Szkolenie
odby³o siê 24 i 28 marca 2006 r. w Oœrodku
Szkoleniowym Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie i udzia³
w nim wziêli pracownicy oczyszczalni œcie-
ków i gospodarki odpadami z gmin: Brzo-
zów, Domaradz, Dydnia i Haczów.

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

19 kwietnia br. w Œwietlicy Starostwa Powiatowego w ramach Obchodów
Œwiatowego Dnia Zdrowia odby³a siêkonferencja  pod has³em „PRACUJ¥C DLA
ZDROWIA”. G³ównym organizatorem konferencji by³a Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie. Udzia³ w konferencji wziêli
wspó³partnerzy akcji, kampanii i realizacji programów  przy  Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie tj; przedstawiciele Samorz¹dów
Lokalnych, S³u¿by Zdrowia, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Œwietlicy Socjoterapeutycznej, Terenowego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego, Policji, pedagodzy szkolni, uczniowie, media i sponsorzy.

Konferencja mia³a na celu przybli¿enie  i omówienia  has³a  roku „Pracuj¹c
dla zdrowia’’--przedstawienie dotychczasowych  osi¹gniêæ i dzia³añ zwi¹zanych
z promocj¹ zdrowego stylu ¿ycia w ramach pracy ww.  instytucji i organizacji.
Zakoñczy³a  siê wrêczeniem podziêkowañ przez Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzozowie dla wspó³partnerów i sponsorów, a tak¿e

PRACUJ¥C DLA ZDROWIA

wrêczeniem nagród i dyplomów dla uczestników konkursu
rysunkowego w ramach realizacji programu „Wiem co jem
i dlaczego”.

Tadeusz Pióro
Dyrektor  Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Brzozowie

Tematem szkolenia by³a
profilaktyka ptasiej grypy

Æwiczenia symulacyjne w razie
wyst¹pienia ogniska ptasiej grypy

Konferencja odby³a siê w ramach obchodów
Œwiatowego Dnia Zdrowia

Tadeusz Pióro
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Kradzione nie pop³aca ...
15 marca, oko³o 19.30 jeden z mieszkañców

Brzozowa uda³ siê swoim volkswagenem do pobliskiej
Starej Wsi. Samochód zamkn¹³ i uda³ siê do znajomych.
22-latek, mieszkaniec tej wsi, postanowi³ autem tym
„przejechaæ siê”, pomimo, ¿e nie posiada³ uprawnieñ do
kierowania. Dopasowanym kluczem otworzy³ baga¿nik,
sk¹d przeszed³ do kabiny kierowcy, a tu odnalezionym
zapasowym kluczem uruchomi³ pojazd. Zdo³a³ przyjechaæ
do Brzozowa, gdzie na jednym z podmiejskich
skrzy¿owañ straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na
pobocze a nastêpnie „dachuj¹cym” autem uszkodzi³
ogrodzenie prywatnej posesji i zatrzyma³ siê na drzewie.
W wyniku tego zdarzenia dozna³ uszkodzenia krêgos³upa
i zosta³ przewieziony do pobliskiego szpitala.
Przygoda jego na tym siê jednak nie skoñczy, bowiem
bêdzie odpowiada³ za krótkotrwa³e u¿ycie pojazdu, za
kierowanie bez uprawnieñ i w stanie nietrzeŸwym, gdy¿
badanie wykaza³o 1,66 ‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Policjanci strzelali...
18 marca o godz. 3.30, przebywaj¹cy w rejonie

Humnisk patrol policji zauwa¿y³ na drodze polnej
zaparkowanego volkswagena. W zwi¹zku z kradzie¿ami
samochodów, policjanci z ukrycia postanowili
obserwowaæ, co siê bêdzie z nim dzia³o, szczególnie, i¿
w pojeŸdzie znajdowa³y siê dwie osoby. Po kilkunastu
minutach pojazd ten drog¹ poln¹ wjecha³ do Humnisk,
a nastêpnie skierowa³ siê w stronê Sanoka. Policjanci
próbowali zatrzymaæ go, jednak sygna³y œwietlne oraz
dŸwiêkowe nie skutkowa³y i volkswagen ucieka³.

Po chwili auto zatrzyma³o siê i kierowca wraz z pasa¿erem zaczêli
uciekaæ. Policjanci udali siê w poœcig za kieruj¹cym, nie pomaga³y
wezwania do zatrzymania siê, dopiero po oddanych strza³ach
ostrzegawczych osobnik zatrzyma³ siê. Okaza³ siê nim 23-latek
z jednej z podbrzozowskich wsi, by³ w stanie nietrzeŸwym 0,49 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugi zg³osi³ siê sam do
radiowozu, jest o rok m³odszy, pochodzi z tej samej wsi, by³ tak¿e
w stanie nietrzeŸwym (0,72 mg/l). Pojazd zosta³ zabezpieczony
a osobnicy zatrzymani do wytrzeŸwienia oraz czynnoœci
wyjaœniaj¹cych. 20 marca na wniosek policji prokuratura rejonowa
wyst¹pi³a do miejscowego S¹du Rejonowego o zastosowanie wobec
kierowcy œrodka zapobiegawczego w postaci porêczenia
maj¹tkowego. S¹d œrodek zapobiegawczy zastosowa³. Sprawca
bêdzie odpowiada³ za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci.
Grozi mu za to kara grzywny lub pozbawienia wolnoœci do 2 lat.

Kolejni ujawnieni sprawcy kradzie¿y ropy
18 marca oko³o 5.00 patrol policji otrzyma³ informacjê, ¿e

drog¹ prowadz¹c¹ z kopalni ropy naftowej w Humniskach jedzie
fiat125p, w którym przewo¿ona jest surowa ropa, pochodz¹ca
z kradzie¿y ze zbiornika przy jednym z odwiertów. Skierowany na
miejsce patrol policji zatrzyma³ to auto, policjanci zauwa¿yli, ¿e
w czêœci tylnego siedzenia dla pasa¿erów nie ma kanapy a znajduj¹
siê tam trzy du¿e zbiorniki z rop¹. W baga¿niku stwierdzono kolejne
11 mniejszych pojemników, w 9 z nich znajdowa³a siê ropa. Tu te¿
znajdowa³a siê profesjonalna pompka do wypompowywania p³ynów
oraz ³añcuchy na ko³a (przydatne, gdyby okaza³o siê, ¿e oblodzenie
drogi uniemo¿liwia dojazd np. do zbiornika z rop¹). Kieruj¹cego
40-latka i 37-letniego pasa¿era, mieszkañców jednej z podbrzozo-
wskich wsi zatrzymano, zabezpieczono te¿ pojazd. Obaj przyznali
siê do kradzie¿y przewo¿onej ropy. Na wniosek policji, poparty przez
prokuraturê – S¹d Rejonowy w Brzozowie zastosowa³ wobec obu ze
sprawców dozór policyjny i porêczenie maj¹tkowe. Bêd¹ odpowiadaæ
za kradzie¿, grozi im za to od 3 do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

GroŸne kolizje w Humniskach
Do groŸnej kolizji dosz³o 24 marca oko³o 19.30

w Humniskach ko³o Brzozowa. Jad¹cy oplem calibra  22-latek
wyprzedzaj¹c dwa samochody na ³uku drogi wpad³
w poœlizg, straci³ panowanie nad pojazdem i zderzy³ siê
z jad¹cymi z przeciwka samochodami osobowymi volvo S-60 oraz
oplem corsa. W wyniku zderzenia obra¿eñ cia³a dozna³ kierowca
volvo, 80-letnia pasa¿erka opla corsy oraz kieruj¹cy i pasa¿erka
calibry. Wszystkie pojazdy zosta³y uszkodzone. Na sprawcê
sporz¹dzono wniosek o ukaranie przez S¹d Grodzki w Brzozowie.

7 kwietnia w salach gimnastycznych szkó³ podstawowych
w Brzozowie i Starej Wsi odby³ siê kolejny turniej pi³ki siatkowej dru¿yn
policyjnych o Puchar Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Rzeszowie. W tym roku organizatorem by³a brzozowska Policja.
W turnieju udzia³ wziê³o 9 dru¿yn reprezentuj¹cych komendy powiatowe
w Brzozowie, Przeworsku, Stalowej Woli, Lubaczowie, Ustrzykach
Dolnych i Sanoku, dru¿yna z Komendy Miejskiej Policji w Kroœnie,
Oddzia³u Prewencji w Rzeszowie oraz dru¿yna Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie. W rozgrywkach fina³owych zwyciê¿yli – policjanci
z KWP w Rzeszowie, którzy otrzymali puchar Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, II miejsce zajê³a
dru¿yna KPP Brzozów, trzecie OPP w Rzeszowie.

W uroczystym zakoñczeniu imprezy udzia³ wziêli Zastêpca
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
podinspektor Andrzej Sabik oraz przedstawiciele miejscowych w³adz:
Starosta Brzozowski, który ufundowa³ puchar dla drugiej dru¿yny turnieju

TurniejTurniejTurniejTurniejTurniej       piłki  piłki  piłki  piłki  piłki      s iasiasiasiasiatkowej tkowej tkowej tkowej tkowej      policjantówpolicjantówpolicjantówpolicjantówpolicjantów

nadkom. Jan Wolak

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

Puchar Starosty pozosta³ w Brzozowie...

i Burmistrz Brzozowa, nagradzaj¹cy pucharem III
dru¿ynê rozgrywek.

Starosta Brzozowski wrêcza puchar KPP w Brzozowie
za zajêcie II miejsca
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E
KOMENDA POWIATOWA

PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W BRZOZOWIE

ul. A. Mickiewicza 1, 36 - 200 Brzozów
tel.  (013) 43-411-41, fax (013) 43-44-000
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

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

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ
!!!

6 kwietnia br. w œwietlicy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Brzozowie odby³y siê VIII Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.

W bie¿¹cym roku eliminacje przeprowadzone zosta³y zgodnie ze
zmienionym przez Prezydium Zarz¹du G³ównego ZOSP RP w grudniu 2004r.
regulaminem, który przewiduje rywalizacjê uczestników w trzech grupach
wiekowych:
I grupa - uczniowie szkó³ podstawowych
II grupa - uczniowie szkó³ gimnazjalnych
III grupa - uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych.

W eliminacjach powiatowych uczestniczy³a m³odzie¿ z piêciu gmin
powiatu brzozowskiego. Byli to zwyciêzcy eliminacji gminnych tego turnieju
w grupach I i II oraz dwuosobowe reprezentacje 3 szkó³ ponadgimnazjalnych
w grupie III.
Eliminacje pisemne (maksymalna iloœæ punktów – 20):
GRUPA I
1. DOMINIKA ROKITA – Szko³a Podstawowa  – WZDÓW – pkt 13
2. MARCIN TESZNAR – Szko³a Podstawowa – ZMIENNICA – pkt 13
3. B£A¯EJ WINIARSKI – Szko³a Podstawowa – WESO£A – pkt 11
GRUPA  II
1. EWELINA GIERULA – Gimnazjum – NOZDRZEC – pkt 14
2. KRZYSZTOF CHROBAK – Gimnazjum – JASIENICA ROS.  – pkt 13
3. MATEUSZ KOBYLAK – Gimnazjum – WZDÓW – pkt 13
GRUPA  III  (szko³y ponadgimnazjalne – Brzozów)
1. SYLWESTER LESZEK – Zespó³ Szkó³  Ekonomicznych– pkt 17
2. WOJCIECH TERCHA –– I Liceum Ogólnokszta³c¹ce - pkt 16
3. RAFA£ BOBER – Zespó³ Szkó³ Budowlanych – pkt 13
4. ADAM RZEPKA - I Liceum Ogólnokszta³c¹ce - pkt 13
WYNIKI FINA£OWE (maksymalna iloœæ punktów – 18):
GRUPA I
1. MARCIN TESZNAR – Szko³a Podstawowa  – ZMIENNICA – pkt. 17
2. DOMINIKA ROKITA – Szko³a Podstawowa – WZDÓW – pkt 13
3. B£A¯EJ WINIARSKI – Szko³a Podstawowa – WESO£A – pkt 12
GRUPA II
1. MATEUSZ KOBYLAK – Gimnazjum – WZDÓW – pkt. 12
2. KRZYSZTOF CHROBAK – Gimnazjum – Jasienica Rosielna – pkt 7
3. EWELINA GIERULA – Gimnazjum – Nozdrzec – pkt 4
GRUPA  III
1. WOJCIECH TERCHA – I Liceum Ogólnokszta³c¹ce – pkt. 11
2. ADAM RZEPKA – I Liceum Ogólnokszta³c¹ce – pkt 8
3. RAFA£ BOBER – Zespó³ Szkó³ Budowlanych – pkt 5
4. SYLWESTER LESZEK – Zespó³ Szkó³ Budowlanych - pkt 2

Osoby, które uzyska³y pierwsze lokaty w poszczególnych grupach
reprezentowaæ bêd¹ powiat brzozowski na eliminacjach wojewódzkich
OTWP, które odbêdzie siê  koñcem kwietnia w miejscowoœci ¯arnowiec
w powiecie kroœnieñskim.

Eliminacje szczebla powiatowego ocenia³a komisja z³o¿ona
z pracowników KP PSP w Brzozowie w sk³adzie;
1. kpt. mgr in¿. Stanis³aw WIELOBÓB - przewodnicz¹cy
2. m³. kpt. mgr Krzysztof SZERSZEÑ – wiceprzewodnicz¹cy
3. asp. sztab. Edward ROZENBAJGIER - sekretarz

„„„„„M£ODZIE¯ M£ODZIE¯ M£ODZIE¯ M£ODZIE¯ M£ODZIE¯      ZAPOBIEGAZAPOBIEGAZAPOBIEGAZAPOBIEGAZAPOBIEGA          PO¯AROM”PO¯AROM”PO¯AROM”PO¯AROM”PO¯AROM”

Uczestnicy eliminacji otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Komisja sêdziowska

Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz wrêcza nagrodê
Krzysztofowi Chrobakowi

Adam Rzepka - laureat II miejsca w grupie III
podczas odpowiedzi

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
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S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E / PRZEWODNIK  ROLNIKA

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

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

 Informacje zebra³ i opracowa³:
M³. kpt. Tomasz Mielcarek

W okresie od 01. 01. 2006 r. do 31. 03. 2006 r.
odnotowano 117 zdarzeñ w tym 12 po¿arów;
w dzia³aniach zwi¹zanych z gaszeniem po¿arów bra³o
udzia³ 41 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie
151 ratowników PSP i OSP oraz 104 miejscowe
zagro¿enia; w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹
miejscowych zagro¿eñ bra³o udzia³ 121 zastêpów
w sk³adzie 358 ratowników. Alarmów fa³szywych – 1.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Przypominamy, ¿e numerem alarmowym do
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest numer 998 oraz
numer ratunkowy 112 (z telefonów stacjonarnych).
- 23. 03. 2006 r. w miejscowoœci Niebocko mia³ miejsce

po¿ar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym.
O godz. 12.54 Powiatowe Stanowisko Kierowania
w Brzozowie otrzyma³o informacjê o pal¹cej siê sadzy
w przewodzie kominowym. Po¿ar stara³ siê ugasiæ
w³aœciciel, któremu siê uda³o to zrobiæ skutecznie.
Przyby³y zastêp GCBA z JRG Brzozów zabezpieczy³
miejsce zdarzenia i poda³ niewielk¹ iloœæ wody
sprzêtem podrêcznym do przewodu kominowego.
Jednoczeœnie wygaszono ogieñ w kuchni kaflowej.
Przy pomocy sprzêtu burz¹cego wykonano niewielki
otwór w przewodzie kominowym w celu usuniêcia

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.01.2006 DO 30.03.2006 r.

sadzy. Ze wzglêdu na uszkodzenie przewodu kominowego na
wysokoœci stropu drewnianego oraz du¿ej iloœci materia³ów palnych
w czêœci strychowej nie dopuszczono do eksploatacji komina.
Poinformowano oœrodek pomocy spo³ecznej przy Urzêdzie Gminy
w Dydni, w celu udzielenia pomocy poszkodowanym i zapewnienia
zastêpczego ogrzewania budynku. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze
trwa³y blisko 2 i pó³ godziny.

- 14.02.br. mia³ miejsce wypadek drogowy w miejscowoœci Temeszów,
gmina Dydnia. O godz. 16.36 do Powiatowego Stanowiska
Kierowania w Brzozowie zg³oszono informacjê o wypadku
drogowym. Dy¿urny na miejsce wypadku zadysponowa³ 1 zastêp
z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia stra¿y po¿arnej
zastana sytuacja to samochód osobowy marki Skoda na ³uku drogi,
który po wypadniêciu z drogi przygniót³ kobietê. Osoba ta przed
przybyciem JRG Brzozów zosta³a uwolniona przez osoby postronne.
Na miejscu zespó³ karateki pogotowia udziela poszkodowanej
pierwszej pomocy, po czym zostaje ona przewieziona do szpitala
(podejrzenie urazu miednicy). Natomiast samochód znajduje siê
w przydro¿nym rowie na ko³ach, ty³ pojazdu na jezdni blokuje jeden
pas ruchu. Zastêp JRG przy pomocy linki holowniczej wyci¹ga
samochód z rowu i odholowuje na bezpieczny odcinek drogi. Na tym
dzia³ania, które trwa³y ³¹cznie 1 godzinê i 53 min zakoñczono.

Krok 1 (0) - przed zalesieniem
Wnioskodawca zbiera wymagane dokumenty (mo¿e to
robiæ bez ograniczeñ czasowych):
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego z informacj¹ o przeznaczeniu dzia³ek do zale-
sienia (z gminy).
2. Kopia mapy ewidencyjnej z dzia³kami do zalesienia (ze
starostwa). Na mapie nale¿y zaznaczyæ dzia³ki przezna-
czone do zalesienia.
3. Wypis z rejestru gruntów i budynków (ze starostwa).
4. Zamawia wykonanie niezbêdnych us³ug geodezyjnych,
w sytuacji, gdy zg³oszone dzia³ki rolne maj¹ inn¹ po-
wierzchniê ni¿ ewidencyjne.
5. Oœwiadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych do-
chodach z pracy w gospodarstwie rolnym.

UWAGA  ROLNICY !
TERMIN  SK£ADANIA  WNIOSKÓW  O  PRZYZNANIE  P£ATNOŒCI

NA  ZALESIANIE  GRUNTÓW  ROLNYCH:

od 1 czerwca do 15 lipca
Zalesianie gruntów rolnych

„Krok po kroku”
Jest to dochód obliczony na podstawie wysokoœci przeciêtnego do-
chodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego, og³oszonej przez Prezesa G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym z³o¿ono wnio-
sek o przyznanie p³atnoœci, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.
931 z póŸn. zm.).
- za³¹cznik ten musi zostaæ do³¹czony do sk³adanego wniosku.
6. Zaœwiadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytu³u  prowadzenia
dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzaj¹cym rok,
w którym z³o¿ono wniosek o przyznanie p³atnoœci na zalesianie
gruntów rolnych, wydawane przez urz¹d skarbowy.
- za³¹cznik ten do³¹czany jest do wniosku w przypadku, gdy pro-
ducent rolny uzyska³ takie przychody. Zaœwiadczenie wydawane
jest przez urz¹d skarbowy.
7. Oœwiadczenie producenta rolnego o pomocy uzyskanej ze œrod-
ków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku poprzedzaj¹cym rok, w któ-
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ARiMR w Brzozowie

PRZEWODNIK  ROLNIKA
sku o p³atnoœæ z tytu³u kontynuacji programu

Krok 7 (4) - 4 lub 5 rok po zalesieniu
Starosta dokonuje oceny udatnoœci uprawy i wydaje decy-
zjê o przekwalifikowaniu gruntu pod zalesieniem
1. W 4 lub 5 roku od za³o¿enia uprawy starosta lub nadle-
œnictwo dokonuje oceny udatnoœci uprawy
2. Jeœli uprawa uzyska³a ocenê udatnej, starosta wydaje de-
cyzjê o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leœny.
3. W³aœciciel zalesionych gruntów, aby uzyskaæ 5 ratê pre-
mii pielêgnacyjnej i zalesieniowej, musi do³¹czyæ do wnio-
sku o kontynuacjê p³atnoœci ww. decyzjê starosty
4. Brak ww. decyzji bêdzie te¿ skutkowa³ wstrzymaniem
wyp³at reszty p³atnoœci i zwrotem przekazanych wczeœniej
pieniêdzy z odsetkami.

Krok 8 miêdzy 6-20 rokiem po zalesieniu
- Starosta lub nadleœnictwo, sprawuje nadzór nad realizo-
waniem przez w³aœciciela lasu zadañ wynikaj¹cych z usta-
wy o lasach
- dla zalesionych dzia³ek o pow. ponad 10 ha sporz¹dza siê
pierwszy plan urz¹dzania.
Podsumowanie - zadania nadleœniczego:
1. Obligatoryjne:
- Doradztwo w zakresie zalesieñ i pielêgnacji upraw;
- Opracowanie planu zalesienia (60 dni);
- Kontrola wykonania planu zalesienia (14 dni).
2. Fakultatywne (zadanie zlecone przez starostê):
- Ocena udatnoœci upraw.

Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ jak i po-
braæ wnioski:
-Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1,
tel. 013 434-46-83 oraz 013 434-46-86;
- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 2, tel. 013 434-11-89

rym z³o¿ono wniosek o przyznanie p³atnoœci na zalesianie grun-
tów rolnych.
- za³¹cznik ten do³¹czany jest do wniosku w przypadku, gdy pro-
ducent rolny uzyska³ tak¹ pomoc;
8. Dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskiwanie dochodów innych ni¿
dochody z rolnictwa w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym z³o-
¿ono wniosek o przyznanie p³atnoœci na zalesianie gruntów rol-
nych.
- za³¹cznik ten do³¹czany jest do wniosku w przypadku, gdy pro-
ducent rolny uzyska³ takie dochody;

Krok 2 (1) - przed zalesieniem
Wnioskodawca sk³ada pisemny wniosek do nadleœnictwa
o wykonanie planu zalesienia
1. Nadleœnictwo ma 60 dni na wykonanie planu zalesienia, jeœli
wnioskodawca dostarczy³ dokumenty okreœlone w kroku 1
2. Plan zalesienia musi byæ podpisany na ka¿dej stronie przez
nadleœniczego
3. Nadleœnictwo przechowuje kopiê planu zalesienia przez 10 lat
(5 - realizacja planu + 5 - po jego zakoñczeniu)
4. Dla grupy rolników sporz¹dza siê wspólny plan zalesienia
5. W planie zalesienia podaje siê termin wykonania zalesienia
okreœlaj¹c porê sadzenia (jesieñ lub wiosna, ew. jesieñ - wiosna)

PAMIÊTAJ!!!
Aby wnioskodawca móg³ z³o¿yæ wniosek w tym samym roku
musi wyst¹piæ do nadleœniczego nie póŸniej ni¿ do 15 maja.

Krok 3 (2) - rok poprzedzaj¹cy zalesienie
Wnioskodawca wype³nia i sk³ada wniosek zalesieniowy do BP
ARiMR
1. Wnioski mo¿na sk³adaæ od 1. 06 do 15. 07. Wnioskodawca
podaje do wniosku deklarowany termin sadzenia (zgodny z pla-
nem zalesienia)
2. Biuro ma 60 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku
3. Wnioskodawca otrzymuje:
a) postanowienie, jeœli wniosek rozpatrzono pozytywnie,
b) decyzjê, jeœli wniosek rozpatrzono negatywnie.

Krok 4 (-) - rok zalesienia
Wnioskodawca wykonuje zalesienie
Zalesienie wykonywane jest zgodnie z planem zalesienia

Krok 5 (3) - rok zalesienia
Nadleœniczy potwierdza wykonanie zalesienia
1. Wnioskodawca po wykonaniu zalesienia w ci¹gu 7 dni zawia-
damia o tym na piœmie nadleœniczego do³¹czaj¹c do pisma oœwiad-
czenie o wykonaniu zalesienia
2. Nadleœniczy w ci¹gu 14 dni powinien dokonaæ oceny zgodno-
œci za³o¿onej uprawy z planem zalesienia i poœwiadczyæ tê zgod-
noœæ wystawiaj¹c zaœwiadczenie o zgodnoœci wykonanego zale-
sienia z planem zalesienia
3. Potwierdzone przez nadleœnictwo oœwiadczenie jest podstaw¹
do wydania decyzji o przyznaniu p³atnoœci na zalesienie

Krok 6 (-) - rok zalesienia
BP ARIMR przyznaje p³atnoœæ na zalesienie
1. Przyznanie lub odmowa przyznania p³atnoœci nastêpuje w for-
mie decyzji kierownika BP ARiMR
2. Podstaw¹ do jej przyznania jest z³o¿enie oœwiadczenia o wy-
konaniu zalesienia do dnia 31 maja roku nastêpuj¹cego po roku,
w którym wydano postanowienie
3. Kolejne raty p³atnoœci bêd¹ przyznawane po z³o¿eniu wnio-

Sta³eœ siê ziarnem na polskiej roli
Co gdy obumrze plony wydaje
Choæ trud zasiewu mêczy i boli
Lecz z³otym ³anem wkrótce siê staje
Choæ nie od razu cicho powoli
Kie³kuj¹ w serca wrzucone s³owa
I wiele jeszcze grzechów zaboli
Zanim nast¹pi wielka odnowa
Radoœæ poczêcia ból zapowiada
S³oñce siê budzi w krwawej osnowie
I œwiat pocz¹tek w³asny posiada
Ten siê opiera na Bo¿ym S³owie

Ty w Domu Ojca módl siê za nami
Niechaj rozkwita ta polska niwa
By Bóg j¹ wspiera³ swymi ³askami
Nim bêdzie koniec – przyjdzie Pan ¯niwa

Ty znasz ten naród – tak jak znasz siebie
K³óci siê chwieje lecz znów powstanie
Wiêc go polecaj Ojcu na Niebie
A Ty sw¹ moc¹ ochroñ go Panie

Wara, 1 kwietnia 2006 roku
Józef Cupak

ZASIEW
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Projekt pod nazw¹
„Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 2046R Jab³onica Pol-
ska – Jasionów”, na odcinku
Zmiennica – Jasionów jest
pierwsz¹ z inwestycji drogo-
wych, jakie zaplanowano
w powiecie brzozowskim
w tym roku. W jego ramach
zostanie przebudowany odci-

nek drogi powiatowej o d³ugoœci
2 660 m. Projekt jest wspó³finan-
sowany z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego
(EFRR). Inwestycja otrzyma³a
dofinansowanie w ramach Priory-
tetu 3 - Rozwój lokalny, Dzia³a-
nie 3.2 - Obszary podlegaj¹ce re-
strukturyzacji Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego (ZPORR) 2004-
2006. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 759 094 z³. Wsparcie zewnêtrzne
stanowi 85 procent tej kwoty, czyli 472 094,71 z³. Dofinansowanie ze œrodków
EFRR siêga 75 procent ca³kowitej wartoœci projektu, tj. 416 554,16 z³, a 10
procent, czyli 55 540,55 z³, to œrodki bud¿etu pañstwa. Pozosta³e 15 procent
ca³kowitej wartoœci projektu, jako jego beneficjent koñcowy, zabezpiecza po-
wiat brzozowski. Umowa w sprawie dofinansowania projektu z programu ZPOR
pomiêdzy Wojewod¹ Podkarpackim a powiatem brzozowskim zosta³a zawarta
2 marca br.

Aktualny stan oddawanej do przebudowy drogi jest bardzo z³y. Jest ona
w czêœci ¿wirowa, pe³na dziur, w których permanentnie zalega woda. Podsypy-
wanie ¿wiru polepsza tê sytuacjê tylko doraŸnie. Pojazdy poruszaj¹ siê pobo-
czami, lawiruj¹c pomiêdzy g³êbokimi wyrwami. Ta uci¹¿liwoœæ w znacznym
stopniu komplikuje czêœci mieszkañców Zmiennicy dojazd do Brzozowa, gdzie
znajduj¹ siê urzêdy, szko³y i szpital, a tak¿e komunikacjê na co dzieñ do szko³y,
oœrodka zdrowia, sklepów i koœcio³a.

 Skok cywilizacyjnySkok cywilizacyjnySkok cywilizacyjnySkok cywilizacyjnySkok cywilizacyjny
- Korpus drogi bêdzie wzmocniony

podbudow¹ t³uczniowo-kliñcow¹. Na niej
zostanie u³o¿ony 2-warstwowy dywanik as-
faltowy o gruboœci 3 + 4 cm. Œrednia szero-
koœæ wynosi oko³o 5 m. Zostanie te¿ wyko-
nane odwodnienie drogi oraz wyrównanie
poboczy – charakteryzuje zakres robót au-
tor projektu budowlanego Tadeusz Iwanow-
ski.
Obecna inwestycja zamknie trwaj¹c¹ od
3 lat przebudowê ca³ego ci¹gu drogi powia-
towej Jab³onica Polska - Jasionów o ³¹cznej
d³ugoœci blisko 10,5 km. Dziêki przebudo-
wie w zasadniczy sposób skróci siê czas
przejazdu i zwiêkszy jego komfort pomiê-
dzy gminami Brzozów i Haczów. Ma to
du¿e znaczenie dla mieszkañców, poniewa¿
têdy biegnie szlak komunikacyjny ³¹cz¹cy
miejscowoœci Jab³onica Polska i Malinów-
ka (gmina Haczów) oraz Zmiennica (gmi-
na Brzozów) z miejscowoœciami po³o¿ony-
mi w po³udniowej czêœci obu tych gmin,
a tak¿e z Sanokiem i Rymanowem. £¹czy
on równie¿ drogê krajow¹ Nr 9 Radom
– Rzeszów – Barwinek z drog¹ wojewódzk¹
Nr 887 Brzozów-Rymanów.

Aktualnie trwa procedura przetargo-
wa, maj¹ca wy³oniæ wykonawcê przebudo-
wy. Otwarcie ofert wyznaczono na 25 kwiet-
nia br. Z kolei zakoñczenie przebudowy po-
winno nast¹piæ do 30 czerwca br.

Na przestrzeni ostatnich lat na tere-
nie powiatu brzozowskiego dokonano prze-
budowy, modernizacji i remontów na-
wierzchni na ponad 90 km dróg. Pozyska-
no w tym celu znacz¹ce œrodki zewnêtrzne,
m.in. z funduszy przedakcesyjnych, z bu-
d¿etu pañstwa, kontraktu wojewódzkiego,
funduszy na usuwanie skutków powodzi
i ZPORR. Dziêki tym wysi³kom radykalnie
poprawi³ siê stan dróg powiatowych.

2 kwietnia br. obchodziliœmy rocz-
nicê œmierci Cz³owieka wielkiego forma-
tu, duchowego ojca i przewodnika
- Papie¿a Jana Paw³a II. Dzieñ ten nie
móg³ przejœæ bez echa w miejscowoœci
- w której Szko³a Podstawowa nosi jego
imiê - w Warze.

Uczniowie Gimnazjum wraz z na-
uczycielkami: Danut¹ Szpiech i El¿biet¹
Naleœnik przygotowali program artystycz-
ny, upamiêtniaj¹cy osobê Patrona szko³y.
W czasie wystêpu, mieszkañcy wsi, na-
uczyciele i uczniowie przypominali sobie
fakty z ¿ycia Jana Paw³a II. Myœli zebra-
nych skierowane zosta³y do Wadowic, od
których wszystko siê zaczê³o, dzieciñstwa
przysz³ego Ojca Œwiêtego, wype³nionego
mi³oœci¹, ciep³em domu rodzinnego oraz
lat szkolnych. M³odzi artyœci opowiedzie-

li o Jego wielkiej pasji lat m³odzieñczych – zami³owaniu do sztuki i teatru. Przywo-
³any zosta³ fragment „Antygony”, który Papie¿ wspomina³ potem w czasie pielgrzymki
do Wadowic. Czasy kap³añstwa, pracy  z m³odzie¿¹  i wycieczek w Tatry – to kolejny
obraz, œwiadcz¹cy o wielkoœci i charyzmie Jana Paw³a II.

£zy wzruszenia pojawi³y siê na twarzach widzów, gdy m³odzie¿ przypomnia-
³a dzieñ wyboru Jana Paw³a II na nastêpcê Œwiêtego Piotra. Weso³y taniec i dŸwiêki
muzyki trafnie oddawa³y atmosferê tamtego paŸdziernika. Wkrótce jednak radoœæ
zmiesza³a siê ze smutkiem - przedstawiony zosta³ moment przejœcia Papie¿a – Pola-
ka do Domu Ojca. Aktorzy w milcz¹cym pochodzie z³o¿yli znicze przed pami¹tkow¹
tablic¹ z popiersiem Jana Paw³a II. Jak testament i drogowskaz na dalsze ¿ycie za-
brzmia³y s³owa piosenki „Nie bój siê, nie lêkaj siê…”, wykonanej na zakoñczenie
programu. Wróci³o do nas zdanie, wypowiedziane przez Papie¿a na pocz¹tku ponty-
fikatu: „Nie lêkajcie siê, otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.

Ubogaceni s³owami i dziedzictwem Wielkiego Polaka, spo³ecznoœæ szkolna
oraz mieszkañcy Wary, udali siê do Koœcio³a Parafialnego na modlitewne czuwanie.
Zebrani modlili siê o szybk¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II, jak równie¿ dziêkowali Bogu
za Jego pos³ugê.

NIGDY  DOŒÆ  WDZIÊCZNOŒCI  I  PAMIÊCI

Monika Jedynak

(dk)

Fragment drogi Jab³onica Polska-Jasionów (fot. 1)

(fot. 2)
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Przedstawiciele domów i oœrodków
pomocy spo³ecznej z regionu by³ego

woj. kroœnieñskiego, dzia³acze organiza-
cji spo³ecznych, so³tysi oraz przedstawi-
ciele lokalnych w³adz samorz¹dowych
wziêli udzia³ w konferencji dotycz¹cej
sytuacji placówek pomocy spo³ecznej
w œwietle zmieniaj¹cych siê przepisów
prawa. Spotkanie zorganizowane przez
Starostê Brzozowskiego – Zygmunta
B³a¿a i Dyrektora Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Brzozowie – Edwarda Mro-
ziaka odby³o siê 22 marca br.

Zebrani dyskutowali o konse-
kwencjach, jakie przynios³a zmiana usta-
wy o pomocy spo³ecznej, która obowi¹-
zuje od 1 maja 2004 r. Jak radykalnie
zmieni³a ona sytuacjê zarówno pod-
opiecznych domów pomocy spo³ecznej,
funkcjonowania samych domów, jak i sa-

morz¹du powiatowego jako organu pro-
wadz¹cego, podkreœla³a w swoim wyst¹-
pieniu Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu
Brzozowskiego. Powiedzia³a m.in.
W œwietle zmienionych przepisów decy-
zjê o skierowaniu do domu pomocy spo-
³ecznej oraz decyzjê ustalaj¹c¹ op³atê za
ten pobyt wydaje w³aœciwy organ gminy,
na terenie której osoba mieszka, a nie jak
do tej pory powiat, na terenie którego
znajdowa³ siê dom. Wniosek na podsta-
wie, którego wydaje siê decyzjê o skie-
rowaniu do domu pomocy spo³ecznej
mo¿e z³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o skie-
rowanie do domu. Wniosek ten sk³adany

jest do oœrodka pomocy spo³ecznej w³a-
œciwego dla miejsca zamieszkania lub
pobytu. Ka¿dorazowo wymagana jest
zgoda osoby ubiegaj¹cej siê lub jej
przedstawiciela ustawowego. Od decy-
zji o skierowaniu do domu pomocy spo-
³ecznej nale¿y odró¿niæ decyzjê o umiesz-
czeniu w domu pomocy spo³ecznej. Te
decyzje wydaje organ prowadz¹cy dom

pomocy spo³ecznej, w naszym
przypadku Starosta Brzozowski,
a z jego upowa¿nienia kierow-
nik Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie. Decyzja o skie-
rowaniu do domu pomocy spo-
³ecznej rozstrzyga w zasadzie
potrzebê umieszczenia danej
osoby w domu pomocy spo³ecz-
nej z okreœleniem jego rodzaju.

Sposób kierowania do do-
mów pomocy spo³ecznej wi¹¿e

siê nierozerwalnie ze sposobem ponosze-
nia odp³atnoœci za pobyt w nich. I tu za-
czynaj¹ siê problemy. Do maja 2004 roku
za pobyt w placówce p³aci³ tylko miesz-
kaniec. Pozosta³a kwota niezbêdna do
sfinansowania pobytu w placówce po-
krywana by³a z bud¿etu pañstwa. Obec-
nie w pierwszej kolejnoœci do ponosze-
nia odp³atnoœci zobowi¹zany jest miesz-
kaniec domu, tj. osoba, która korzysta z
us³ug bytowych, opiekuñczych, wspoma-
gaj¹cych itp. lub przedstawiciel ustawo-
wy tej osoby. W drugiej kolejnoœci do po-
noszenia op³at zobowi¹zani s¹ ma³¿onek
oraz dzieci, wnuki, prawnuki lub, w na-

Spotkanie dyskusyjne w Domu Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie

Magdalena Pilawska

W powiecie brzozowskim w 2005 r. na szeroko rozumian¹ pomoc spo³eczn¹ z bud¿etu powiatu wydatkowano kwotê
prawie 5 mln 376 tys. z³, z tego na domy pomocy spo³ecznej, tj. DPS w Brzozowie i jego filiê w Orzechówce oraz DPS dla
Dzieci prowadzony przez Siostry S³u¿ebniczki NMP w Starej Wsi przeznaczono 3 mln 955 tys. z³. Ponadto w ramach zadañ
dot. pomocy spo³ecznej ze œrodków bud¿etu powiatu finansowana jest placówka opiekuñczo–wychowawcza – Rodzinny Dom
Dziecka w Brzozowie, na który w 2005 r. przekazano kwotê 415,5 tys. z³. Powiat pokrywa równie¿ koszty utrzymania dzieci
pochodz¹cych z terenu powiatu a umieszczonych w innych placówkach opiekuñczo-wychowawczych i rodzinach zastêpczych
oraz finansuje sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasi³ku i dzieci z DPS prowadzonego przez Siostry
S³u¿ebniczki.

Jak im pomóc?Jak im pomóc?

stêpnej kolejnoœci, rodzice
i dziadkowie. W ostatecznoœci
op³aty ponosi gmina, z której
dana osoba zosta³a skierowana
do domu pomocy spo³ecznej po-
wiedzia³a Zofia Foryœ – Kierow-
nik Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Brzozowie.

Opisany sposób finanso-
wania pobytu w domu pomocy

spo³ecznej wp³yn¹³ w sposób znacz¹cy
na liczbê osób kierowanych do wy¿ej
wymienionych placówek. Iloœæ tych
osób po maju 2004 r. diametralnie spa-
da, a co za tym idzie pogarsza siê sytu-
acja wspomnianych domów pomocy
spo³ecznej. Jak podkreœli³ obecny na spo-
tkaniu Miros³aw PrzewoŸnik z Urzêdu
Wojewódzkiego w Rzeszowie tak¹ ten-
dencjê widaæ wyraŸnie nie tylko w po-
wiecie brzozowskim, lecz na terenie ca-
³ego woj. podkarpackiego.

O mo¿liwoœci wsparcia finanso-
wego dla jednostek samorz¹dowych i or-
ganizacji pozarz¹dowych powiedzia³a
Mariola Zajdel-Ostrowska - Dyrektor
Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecz-
nej Urzêdu Marsza³kowskiego w Rze-
szowie. Goœciem spotkania by³ Wicewo-
jewoda Podkarpacki – Dariusz Iwanecz-
ko.

W przerwie obecnym na konfe-
rencji czas umili³ wystêp artystyczny
podopiecznych z Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Brzozowie.

Referat okolicznoœciowy wyg³osi³a
Kierownik PCPR Zofia Foryœ

Wystêp artystyczny podopiecznych
z DPS w Brzozowie

Miros³aw PrzewoŸnik z Urzêdu
Wojewódzkiego podczas prelekcji
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fot. J. Baran

 konkurs    palm
Wielkanoc jest najwa¿niejszym dla

wiernych œwiêtem w koœcio³ach chrzeœcijañ-
skich. Okres ten poprzedza próg Wielkiego
Postu, Palmowej Niedzieli i Wielkiego Ty-
godnia. Atmosfera towarzysz¹ca oczeki-
waniu przygotowuje nas do œwi¹tecznej
kulminacji. W okresie tym bardzo wa¿-
nym dniem jest Niedziela Palmowa zwa-

na Kwietn¹. Odprawiane w tym dniu na-
bo¿eñstwo upamiêtniaæ ma wjazd Chrystu-

sa do Jerozolimy, zapowiadaj¹cy rych³¹
jego œmieræ i zmartwychwstanie - podsta-

wê wiary w Jezusa Chrystusa.
Ze œwiêtem tym nierozerwalnie wi¹¿e

siê zwyczaj wykonywania i œwiêcenia Palm
Wielkanocnych w koœciele podczas mszy œwiê-
tej, zwyczaj pielêgnowany od stuleci. Palmy
wykonywane by³y z wierzbowych lub mali-
nowych ga³¹zek (lub innych, zale¿nie od lo-
kalnej tradycji), barwnie zdobionych.

Palma w tradycyjnej kulturze ch³op-
skiej pe³ni³a bardzo wa¿n¹ funkcjê. U¿y-
wano jej do œwiêcenia pól w poniedzia-
³ek wielkanocny, by³a narzêdziem ludo-
wych praktyk magicznych, jak zamawia-
nie piorunów, odwracanie wód powodzi,
okadzanie po³o¿nic, chorego byd³a, nie-
rogacizny, œci¹ganie deszczu, itp. Ga³¹z-
ki wk³adane za œwiêty obraz mog³y siê
przydaæ przy odpêdzaniu chmur grado-
wych. Krzy¿yki, zrobione z tych ga³¹zek
i wetkniête w rolê, mia³y chroniæ przed
klêskami, zapewniaæ urodzaj.

Niewiele ze œwiêtoœci palem pozosta³o
do dzisiaj, czas wyraŸnie ograniczy³ ich
moc i zmniejszy³ do paru ga³¹zek. S¹ jed-
nak wyj¹tki. W niektórych regionach,
np. na Kurpiach, Podlasiu oraz w Pol-
sce Wschodniej i Po³udniowej, w dal-
szym ci¹gu kultywuje siê ten bogaty
zwyczaj. Wykonywane palmy maj¹ kil-
ka, a nawet kilkanaœcie metrów wyso-
koœci. Niesione s¹ pieszo do koœcio³a
wspólnie ca³ymi rodzinami, klasami
szkolnymi, klubami.

Dla podtrzymania tej tradycji Parafia
Rzymskokatolicka, Starostwo Powiato-
we, Urz¹d Miasta i Gminy Brzozów
w bie¿¹cym roku zorganizowa³y konkurs
na najpiêkniejsz¹ palmê wielkanocn¹. Ce-
lem konkursu by³o wspieranie edukacji re-
gionalnej poprzez podjecie wspólnych dzia-
³añ z instytucjami samorz¹dowymi oraz in-

nymi placówkami dzia³aj¹cymi na terenie miasta i gminy Brzozów, kul-
tywowanie tradycji, wzbogacanie wiedzy etnograficznej, rozwój zainte-
resowañ dzieci i m³odzie¿y regionalnymi technikami zdobniczymi, a tak-
¿e prezentacja prac wyra¿aj¹cych walory artystyczne.

W konkursie wziê³y udzia³ zainteresowa-
ne osoby zakwalifikowane do czterech katego-
rii wiekowych:
Kategoria I – przedszkola, ³¹cznie z klasami „O”
Kategoria II – szko³y podstawowe,
Kategoria III - gimnazja,
Kategoria IV - szko³y ponadgimnazjalne oraz
pozostali zainteresowani konkursem.

Komisja rekrutacyjna przyjê³a 15 palm
w kategorii I, 45 w II, 9 w III i 5 w kategorii IV,
³¹cznie 74 palmy. W konkursie uwzglêdniane zo-
sta³y wy³¹cznie kompozycje przestrzenne, po-
wy¿ej 50 cm, wykonane dowoln¹ technik¹. Oce-
ny prac i ich wyboru na wystawê pokonkursow¹
dokona Komisja powo³ana przez organizatorów.
Za g³ówne kryterium oceny jury przyjmowa³o
osobisty wk³ad wniesiony w wykonanie prac

oraz ich poziom artystyczny. Podsumowanie
konkursu wraz z wrêczeniem nagród odby³o siê
8 kwietnia br. w budynku dawnego Collegium
Ksiê¿y Misjonarzy w Brzozowie przy ul. Mic-
kiewicza. Udzia³ w nim wziêli: Pose³ na Sejm
RP Stanis³aw Zaj¹c wraz z ma³¿onk¹, Starosta
Brzozowski Zygmunt B³a¿, Sekretarz Powiatu
Brzozowskiego Ewa Tabisz, Starszy Wizytator

wielkanocnych

Lareaci  I miejsca w kat. II z ZS w Górkach

Pose³ na Sejm RP  Stanis³aw Zaj¹c wrêcza nagrodê
dla SOSW w Brzozowie
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Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie Maria Rusin,
Dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Brzozowie Barbara Kozak, Naczel-
nik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej Sta-
rostwa Powiatowego w Brzozowie Stanis³aw Pil-
szak, Burmistrz Brzozowa Zdzis³aw Wojdanow-
ski, Zastêpcy Burmistrza: Józef Rzepka i Piotr
Stañko, Naczelnik Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
i Promocji Gminy Brzozów Stefan Szarek, Dy-
rektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie Ma-
riusz Kaznowski i Kustosz Muzeum Regional-
nego w Brzozowie Beata Bodzioch-Kaznowska,
a tak¿e Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Przemienienia Pañskiego w Brzozowie ks. Fran-
ciszek Rz¹sa. Uroczysta prezentacja wyró¿nio-
nych prac mia³a miejsce w Niedzielê Palmow¹.
Zwyciêzcy Konkursu Palm Wielkanocnych:
W kategorii I: I miejsce – grupa dzieci 6-let-
nich z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2 w Hum-
niskach, II miejsce – Karolina Kruczek, Aleksan-
dra Lasko, Julia Szelast, Patrycja Piotrowska, Ju-
lia Konieczna, Katarzyna Szyd³owska z Przed-
szkola Samorz¹dowego Nr 2 w Brzozowie, III
miejsce – Izabela Baran i Gabriela Graboñ z

Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Brzozowie.
W kategorii II: I miejsce – klasa V z Zespo³u
Szkó³ w Górkach, II miejsce – Patrycja Komada
z Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Przysietnicy, III miejsce
– Monika Porêbna, Micha³ Ziobro, Krzysztof  Ra-
domski, Monika Boroñ, Malwina Gonerska, Ali-
na Abramowicz, Pawe³ Tomoñ z Domu Pomocy
Spo³ecznej dla Dzieci w Starej Wsi.
W kategorii III: I miejsce – Diana Targowska
i Wioletta Targowska z Zespo³u Szkó³ w Grabow-

nicy Starzeñskiej, II miejsce – Ma-
teusz Biernacki z Zespo³u Szkó³
w Grabownicy Starzeñskiej, III
miejsce – Tomasz Florek i Daniel
Piêta z Zespo³u Szkó³ w Górkach.
W kategorii IV: I miejsce – Moni-
ka Cyrulik, Joanna Ekiert, Barbara
Lasek, Piotr Gêbus, Mariola Olszew-
ska, Marzena Rusnak, Marzena Ma-
tusz z Warsztatów Terapii Zajêcio-
wej w Haczowie, II miejsce – Doro-
ta Bober, Tomasz Chêæ, Krzysztof
Kêdra, Sabina Obara ze Specjalne-
go Oœrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Brzozowie, III miejsce
– Edyta Toczek i Mateusz Szklarz ze
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Brzozowie.
Wyró¿nienia w kategorii I otrzy-
mali: grupa dzieci 6-letnich z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2 w Hum-
niskach, Kó³ko Plastyczne z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Hum-
niskach, Kó³ko Artystyczne z Przedszkola Samorz¹dowego w Starej Wsi,
Klasa „0” ze Szko³y Podstawowej w Dydni.
Wyró¿nienia w kategorii II: Klaudia Bocoñ ze Szko³y Podstawowej
Nr 1 w Brzozowie, kl. VI ze Szko³y Podstawowej w Dydni, Magdalena
Pigoñ ze Szko³y Podstawowej w Zmiennicy, Magdalena Wojtowicz, Nika
Kusiak, Anna Ob³ój, Paulina Zubel, Jolanta Kucharska ze Szko³y Pod-
stawowej Nr 1 w Brzozowie, Marcin Wacek z Zespo³u Szkó³ Nr 2
w Przysietnicy.
Wyró¿nienie w kategorii III: Jolanta Suwa³a z Zespo³u Szkó³ w Gra-
bownicy Starzeñskiej.
Wyró¿nienie w kategorii IV: Malwina Do³oszycka i Bart³omiej Michal-
ski ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie, Ro-
bert Kud³a, Maciej Mrozek, Piotr Rogoz, Ma³gorzata Sobolak, Urszula
Sobolak, Krzysztof  Œmigiel ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Brzozowie.

Jury konkursowe mia³o bardzo trudn¹ pracê, aby w miarê obiek-
tywnie wy³oniæ palmy naj³adniejsze. Wszystkie palmy s¹ piêkne, ale nie-
które s¹ tak piêkne i oryginalnie wykonane, ¿e nasuwa siê pytanie sk¹d
u wykonawców tyle pomys³ów. Palmy s¹ wykonane z niezwyk³ym pie-
tyzmem i fantazj¹. Niby wszystkie zrobione z tradycyjnych materia³ów;
z zielonych ga³¹zek bukszpanu i tui, z ¿ó³tych ga³¹zek forsycji
i aksamitnych wierzbowych bazi przystrojonych kolorowymi bibu³ko-
wymi kwiatuszkami oraz ró¿nokolorowymi wst¹¿kami. A przecie¿ ka¿-
da jest inna i nie wiadomo, która ³adniejsza.

Organizatorzy konkursu bardzo serdecznie dziêkuj¹ prowadz¹cym
konkurs i jurorom za trud wy³onienia tych naj³adniejszych palm spoœród
dziesi¹tek bardzo ³adnych. Sabina Leñ

11 kwietnia br. w Gimnazjum w Dydni odby³o siê og³oszenie wyni-
ków gminnego fina³u konkursu „Palma i pisanka wielkanocna”. W kon-
kursie udzia³ wziêli uczniowie ze szkó³: podstawowej i gimnazjum z Nie-
bocka, podstawowej i gimnazjum z Dydni, zespo³u szkó³ z Koñskiego,
Jab³onki, Krzywego, Temeszowa i Niewistki. Bardzo piêkne kolorowe pal-
my w towarzystwie równie kolorowych pisanek wygl¹da³y imponuj¹co.
Pomys³owoœæ i oryginalnoœæ nie mia³a granic.

W ocenie pisanek i palm brano pod uwagê: symbolikê wielkanocn¹,
bogactwo ozdób, trudnoœæ wykonania, samodzielnoœæ wykonania, estety-
kê, koloryt, barwy, dok³adnoœæ, materia³y z których wykonano pracê, wiel-
koœæ palm. Nagrodzeni uczniowie to:
W kategorii PISANKA:
Kl. 0 – 3: I miejsce Martyna Ruszel (SP w Niebocku), II miejsce Klaudia

Leszczyk (ZS w Koñskiem), III miejsce Anna
Kondracka (SP w Krzywem), wyró¿nienie  Ma-
rek Stelmach (SP w Niewistce).

PPPPPalma i pisanka wielkanocnaalma i pisanka wielkanocnaalma i pisanka wielkanocnaalma i pisanka wielkanocnaalma i pisanka wielkanocna

Wystawa palm
wielkanocnych

III miejsce w kat. II zdobyli podopieczni Domu
Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci w Starej Wsi

Czêœæ artystyczna w wykonaniu m³odzie¿y gimnazjalnej
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Konkurs przyrodniczy PTOP „Salamandra”

INFORMACJE  Z  POWIATU

25 marca br. w Szkole Podsta-
wiwej Nr 2 w Humniskach odby³ siê
IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczy
PTOP „Salamandra” Roœliny Runa
Leœnego. Organizatorami konkursu
byli: I Galicyjskie Ko³o Polskiego To-
warzystwa Ochrony Przyrody „Sala-
mandra” i Szko³a Podstawowa Nr 2
w Humniskach.

Konkurs powiatowy zorganizo-
wany by³ dla uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów. Do etapu powiato-
wego poprzedzonego eliminacjami
szkolnymi zakwalifikowa³o siê 95
uczniów z 33 szkó³. Sk³ada³ siê on
z dwóch czêœci: testu pisemnego oraz
z pó³fina³u i fina³u. Po wielkich zma-
ganiach i zaciêtej rywalizacji do fina-
³u zakwalifikowa³o siê 5 uczniów.

Laureatami IV Powiatowego
Konkursu Przyrodniczego zostali:
I miejsce – Katarzyna Wojnar (Gim-
nazjum w Malinówce), II miejsce
– Mateusz Lisowski (Gimnazjum w Ja-
sienicy Rosielnej), czterokrotny fina-
lista konkursu przyrodniczego, III
miejsce – Barbara Józefczyk (Szko³a
Podstawowa w Jab³onicy Polskiej), IV
miejsce – Mateusz Fic (Gimnazjum
w Jasienicy Rosielnej), V miejsce
– Anna Sierotnik (Gimnazjum w Dydni).

Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody ksi¹¿kowe o tematyce przyrodniczej
i upominki rzeczowe. Sponsorami tych nagród byli: Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie, Urz¹d Miejski w Brzozowie, Urzêdy Gmin w: Nozdrzu, Dydni, Domaradzu,

Kl. 4 – 6: I miejsce Monika Kmiotek
(SP w Dydni), II miejsce Dominika
Œwi¹tek (SP w Dydni), III miejsce Ka-
rolina Kocy³a (SP w Dydni), wyró¿-
nienie  Natalia Biesiada (SP w Nie-
bocku).
Gimnazjum 1 – 3: I miejsce Natalia
Ku³ak (Gimnazjum w Dydni), II miej-
sce Joanna Cipora (Gimnazjum
w Dydni), III miejsce Dominika Wój-
towicz (Gimnazjum w Niebocku), wy-
ró¿nienie  Krystyna Szajnowska
(Gimnazjum w Dydni).
W kategorii PALMA:
Kl. 0 – 3: Ewa Klimowicz (SP
w Witry³owie), II miejsce Ewelina Ko-
teñko (SP w Witry³owie), III miejsce
Monika Wêgielewska (SP w Jab³on-
ce), wyró¿nienie  Mateusz Koz³owski
(SP w Witry³owie).
Kl. 4 – 6: I miejsce Damian Piszczek
(SP w Dydni), II miejsce Ilona Czo-
por (SP w Jab³once), III miejsce Syl-
wia Adamska (SP w Niebocku), wy-
ró¿nienie Wioletta Ryñ (SP w Dydni).

Gimnazjum 1 – 3: I miejsce Magda-
lena Szuba (Gimnazjum w Dydni),
II miejsce Kinga G³uszak (Gimna-
zjum w Niebocku), III miejsce
Agnieszka Rachwa³ (Gimnazjum
w Niebocku), wyró¿nienie Mariola
Soko³owska (Gimnazjum w Dydni).

Uroczystoœæ rozpoczê³a m³o-
dzie¿ gimnazjalna, która przedstawi-
³a s³owny monta¿ dotycz¹cy tradycji
i obrzêdów wielkanocnych. Nastêp-
nie swoje zbiory pokaza³a i opowia-
da³a o nich Pani Bogus³awa Krzywo-
nos z Krzywego. M³odzie¿ z bardzo
wielkim zainteresowaniem obejrza³a jej
zbiory pisanek z Europy, Polski i œwiata.
Ró¿norodnoœæ wykonania, barwienia i przy-
strajania to efekt bardzo ¿mudnej i trudnej
pracy charakteryzuj¹cej dany region miasta
czy pañstwa.

Goœciliœmy te¿ znan¹ artystkê lu-
dow¹ z Jab³onki Pani¹ Janinê Zubel, która
opowiada³a o swej pasji wydrapywania wzo-
rów na wydmuszkach. Namawia³a te¿ m³o-
dzie¿ do zainteresowania siê t¹ form¹ sztu-

ki ludowej. Jej  pisanki–wydmuszki zdo-
bi¹ wystawy krajowe i zagraniczne. By³o
gwarnie bardzo kolorowo i œwi¹tecznie.
Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy
a wyró¿nieni uczniowie piêkne ksi¹¿ki.
Organizatorami pierwszego gminnego fi-
na³u „Pisanka i palma wielkanocna” byli
Gminny Oœrodek Kultury i Gimnazjum
w Dydni.

Ma³gorzata Turopolska

ROŒLINY  RUNA  LEŒNEGOROŒLINY  RUNA  LEŒNEGOROŒLINY  RUNA  LEŒNEGOROŒLINY  RUNA  LEŒNEGOROŒLINY  RUNA  LEŒNEGO
Konkurs przyrodniczy PTOP „Salamandra” Haczowie, Jasienicy Rosielnej, Nadle-

œnictwo Brzozów, Ksiêgarnia „Kleks”,
Agnieszka Szelast ADA@NET
w Brzozowie i Andrzej Bieñczak.

S³owa podziêkowania nale¿¹
siê równie¿ Dyrektor SP Nr 2 w Hum-
niskach Ma³gorzacie WoŸniak, a tak-
¿e Ma³gorzacie i Jerzemu Krzysztyñ-
skim, którzy co roku anga¿uj¹ siê i or-
ganizuj¹ wspania³e konkursy przyrod-
niczo-ekologiczne. Tego typu przed-
siêwziêcia maj¹ du¿e znaczenie, po-
niewa¿ pozwalaj¹ dzieciom i m³odzie-
¿y na zdobywanie i pog³êbianie swo-
jej wiedzy.

Na IV Powiatowy Konkurs
Przyrodniczy przybyli zaproszeni go-
œcie: Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu
Brzozowskiego, Stanis³aw Sza³ajko
– Przewodnicz¹cy Komisji Kultury,
Oœwiaty, Sportu, Turystyki i Wypo-
czynku Rady Miejskiej w Brzozowie,
Tadeusz Szarek – przedstawiciel Wy-
dzia³u Inwestycji, Gospodarki Komu-
nalnej, Przestrzennej, Dróg i Ochrony
Œrodowiska Gminy Brzozów oraz To-
masz Mas³owski Zastêpca Nadleœni-
czego Nadleœnictwa Brzozów.

W trakcie konkursu mo¿na by³o
obejrzeæ wystawê FOTO-EKO 2005,
której organizatorami by³o równie¿
I Galicyjskie Ko³o Polskiego Towarzy-
stwa Ochrony Przyrody „Salamandra”
i Szko³a Podstawowa Nr 2 w Humni-
skach.

Anna Ka³amucka

Konkursowe pisanki

Finaliœci konkursu przyrodniczego

Uczniowie w trakcie testu pó³fina³owego



19 e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

WARTO  WIEDZIEÆ

Anna W³adyka: Proszê nam nieco przybli¿yæ swoj¹ karierê zawodow¹.
Marian Owoc:  Jestem lekarzem od 45 lat. Dyplom uzyska³em w 1961 r. we

Wroc³awiu. Nastêpnie pracowa³em na
Podkarpaciu (Lesko, Ustrzyki Dolne) i na
KielecczyŸnie. W 1972 r. przenios³em siê do
Brzozowa, gdzie pracowa³em w brzozowskim
szpitalu. W roku 1998 przeszed³em na emeryturê.
Specjalizujê siê w chorobach wewnêtrznych
i reumatycznych, z naciskiem na te ostatnie.
Jednak g³ównie pacjenci zg³aszaj¹ siê do mnie
z chorobami skórnymi, takimi jak: oparzenia,
blizny, st³uczenia, rany trudno goj¹ce siê.
AW: Zosta³ Pan laureatem „Józefów”
w kategorii Osobowoœæ Roku. W ten sposób
uhonorowano Pañskie d³ugoletnie, zakoñczone

rejestracj¹ badania, nad maœci¹ s³u¿¹c¹ do leczenia oparzeñ. Proszê nam
opowiedzieæ o tych badaniach.
MO: Opracowa³em otwart¹ metodê leczenia oparzeñ bez opatrunków,
jedynie z  u¿yciem wyprodukowanego przeze mnie preparatu
antybiotykowo-zio³owego. Maœæ „Scaldex” zosta³a zarejestrowana
jako œrodek lecz¹cy oparzenia i odmro¿enia, i ju¿ wkrótce znajdzie
siê w aptekach. Pobudk¹ do badañ by³ mój wyjazd nad morze, w czasie
którego s³onecznie siê poparzy³em na pla¿y.  W podrêcznej  apteczce
znalaz³em miksturê, która nie by³a wprawdzie przeznaczona na tego
typu oparzenia, ale o dziwo przynios³a mi spor¹ ulgê. Dwa dni póŸniej
ponownie mog³em wyjœæ na s³oñce. Kiedy wróci³em do domu, zacz¹³em
dok³adnie przygl¹daæ siê tej maœci. Bada³em jej sk³ad i analizowa³em
dzia³anie przeciwzapalne tego œrodka. Próbowa³em tym preparatem
leczyæ i przyniós³ on bardzo dobre efekty. Zacz¹³em stosowaæ ten
œrodek u pacjentów. Cech¹ charakterystyczn¹ leczenia t¹ maœci¹ jest
brak opatrunku, poniewa¿ ma ona w sobie sk³adniki dezynfekcyjne
i nie dopuszcza do rozwoju bakterii. Dlatego te¿ opatrunek nie jest
konieczny. Na oko³o 5000 pacjentów u ¿adnego nie rozwinê³o siê
zaka¿enie. W jej sk³ad wchodzi: antybiotyk bacytracyna (jest to
antybiotyk, który stosuje siê na choroby skórne), wyci¹g z propolisu
(ma w³aœciwoœci przeciwbólowe, przeciwzapalne i sprzyjaj¹ce
odradzaniu siê uszkodzonych tkanek), witamina A i wyci¹g z kwiatów
nagietka.
AW: Obecnie pracuje Pan nad kolejnym specyfikiem. Tym razem
jest to lek przydatny w gojeniu blizn. Na kiedy planuje Pan wprowadzenie
tego produktu na rynek?
MO: Chcia³bym go wprowadziæ jak najszybciej, jednak wi¹¿e siê to z bardzo
du¿ymi kosztami. Najpierw Instytut Leków Roœlinnych musi zatwierdziæ ten
lek, musi on zostaæ przebadany czy nie posiada szkodliwych w³aœciwoœci dla
organizmu cz³owieka. Przy najbardziej optymistycznych prognozach proces
wprowadzenia leku na rynek potrwa 3 lata.

AW: Jak to siê sta³o, ¿e wzi¹³ Pan udzia³
w plebiscycie? Jak wygl¹da³ jego przebieg?
MO: Do plebiscytu zg³osi³ mnie pan Henryk
Nicpoñ z Rzeszowa, który korzysta³ z mojej
pomocy. Po jakimœ czasie okaza³o siê, ¿e wiele
osób na mnie g³osuje. By³em tym bardzo
zaskoczony, gdy¿ do Plebiscytu by³o zg³oszonych
61 osób, w tym 22 w kategorii Osobowoœæ Roku.
Z tego co s³ysza³em to na poszczególnych
kandydatów g³osowa³o ³¹cznie trzydzieœci tysiêcy
osób: czytelników, telewidzów i s³uchaczy.
Spoœród osób, które uzyska³y najwiêksze poparcie,
kapitu³a plebiscytu wy³oni³a zwyciêzców
w poszczególnych kategoriach.
AW: Czy to wa¿ne osi¹gniêcie zmieni coœ
w Pana ¿yciu?

MO: Mój udzia³ w tym plebiscycie, na pewno
poszerzy wiedzê zwyk³ego cz³owieka na temat
mojego leku, co jest dla mnie bardzo wa¿ne.
Ma on naprawdê szerokie dzia³anie i mam
nadziejê, ¿e bêdzie pomaga³ ludziom.
AW: Celem tego najwiêkszego i najbardziej
presti¿owego na Podkarpaciu plebiscytu jest
uhonorowanie najciekawszych osobowoœci
z naszego regionu. Jak siê Pan z tym czuje?
MO: Jestem zaszczycony i wprost uskrzydlony.
Wiem, ¿e to bardzo wartoœciowy tytu³ i jestem
bardzo wdziêczny wszystkim, którzy oddali na
mnie swój g³os.

AW: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych
sukcesów zawodowych i osobistych.

19 marca br. podczas gali w hotelu „Rzeszów” zosta³y rozdane
nagrody w plebiscycie na Cz³owieka Roku 2005 Polski Po³udniowo-
Wschodniej. Plebiscyt ju¿ po raz ósmy zorganizowa³y redakcje Super
Nowoœci, Telewizji Rzeszów i Radia Rzeszów. Nagrody przyznane
zosta³y w kategoriach: Mened¿er, Polityk i Osobowoœæ Roku. Kapitu³a
konkursu z³o¿ona m.in. z laureatów poprzednich edycji wybra³a
zwyciêzców spoœród nominowanych do tej nagrody. Statuetkê „Józefa”
w kategorii Osobowoœæ Roku w tegorocznej edycji otrzyma³ Marian
Owoc – lekarz z Brzozowa.

Rozmawia³a Anna W³adyka

Rozmowa z Marianem Owocem – Laureatem plebiscytu na
Cz³owieka Roku 2005 Polski Po³udniowo-Wschodniej

Marian Owoc

CCCCChce pomaghce pomaghce pomaghce pomaghce pomagac ludziomac ludziomac ludziomac ludziomac ludziom`̀̀̀̀,,,,,

fot. Wit Had³o

fot. Wit Had³o

Laureaci „Józefów 2005”

Marian Owoc odbiera statuetkê
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SPORT

Ju¿ po raz szósty Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Powia-
towe Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe oraz Zwi¹zek
Gmin Brzozowskich byli organizatorami

Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca
Powiatu Brzozowskiego. Uroczyste og³oszenie
wyników mia³o miejsce 5 kwietnia br. w œwie-
tlicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Jak co roku czo³ówkê plebiscytu stano-
wili pi³karze, jednak coraz wiêksz¹ popularno-
œci¹ cieszy³y siê dyscypliny takie jak: ³ucznic-
two, ju-jitsu czy szachy. Na podsumowanie ple-
biscytu oprócz nominowanych sportowców,
prezesów klubów z ca³ego powiatu oraz dzia-
³aczy przybyli zaproszeni goœcie: Józef Krzy-
wonos – Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia
LZS w Rzeszowie, Andrzej Hendrzak – Cz³o-
nek Rady G³ównej LZS w Warszawie, Zygmunt
B³a¿ – Starosta Brzozowski, Janusz Dragu³a –
Wicestarosta Brzozowski, Stanis³aw £obodziñ-
ski – Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Brzozow-
skiego, Zdzis³aw Wojdanowski – Burmistrz

NaNaNaNaNajjjjjpppppooooopppppulululululaaaaarnirnirnirnirniejejejejejssssszzzzzy  Spy  Spy  Spy  Spy  Spooooorrrrrtttttooooowiwiwiwiwiececececec
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czyk Dydnia), Damian G³adysz (pi³ka no¿na, LKS Izdebki),  Woj-
ciech G³adysz (pi³ka no¿na, Brzozovia MOSiR Brzozów), Grze-

gorz Kielar (pi³ka no¿na, JKS Jasionów), Pawe³
Michalski (ju-jitsu, UKS Humniska), Bogus³aw
Paj¹k (pi³ka no¿na, LKS B³êkitni Jasienica),
Aleksandra Ryba (³ucznictwo, LKS Górnik
Grabownica), Krzysztof Ryba (pi³ka no¿na,
LKS Zryw Dydnia), Adam Szelc (szachy, LKS
Parnas Stara Wieœ), Marcin Szwerc (pi³ka no¿-
na, B³êkitni Jasienica), £ukasz Œmietana (pi³-
ka no¿na, Brzozovia MOSiR Brzozów), Mar-
cin Wójcik (pi³ka no¿na, LKS Górki).

„Trenerem Roku 2005” zosta³ Jacek Ryba
– trener sekcji ³ucznictwa GKS Górnik Gra-
bownica. W tym roku po raz pierwszy kapitu³a
przyzna³a miano „Trenera  - wychowawcy
Roku 2005”. Zdoby³ je Marek Grz¹dziel –
nauczyciel ze SP w Turzem Polu. - Jestem zdzi-
wiony tym wyró¿nieniem – mówi M. Grz¹dziel,
laureat tego tytu³u. – Uczê ju¿ 13 lat i jest to
moja pierwsza nagroda tego typu. Muszê tutaj

Brzozowa, Tadeusz Sperber – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
Stanis³aw Pilszak – Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo-
³ecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie,  Alina Maœlak –
Sekretarz Gminy Dydnia, Jacek Adamski – Dyrektor GOK w Dyd-
ni,  Henryk Dabrowiecki - Wiceprzewodnicz¹cy Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Brzozowie, Stanis³aw Chrobak – Wiceprze-
wodnicz¹cy Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie, Marian
Wojtowicz – Przewodnicz¹cy Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego, oraz Marian Kula - Dyrektor MOSiR.

Zebranych przywita³ Przewodnicz¹cy Powiatowego Zrze-
szenia LZS – Bronis³aw Przyczynek, po czym g³os zabra³ An-
drzej Hendrzak, który poprowadzi³ resztê spotkania. Przed og³o-
szeniem oficjalnych wyników przedstawi³ on krótki rys historycz-
ny plebiscytu. Przypomnia³, i¿ wybory odbywaj¹ siê w trzech eta-
pach. Najpierw przedstawiciele klubów sportowych zg³aszaj¹ swo-
ich kandydatów. Nastêpnie spoœród zg³oszonych osób kapitu³a
wybiera 20 osób, na których czytelnicy oddaj¹ swoje g³osy.
W tym roku kapitu³a plebiscytu postanowi³a wyró¿niæ piêciu naj-
popularniejszych sportowców, natomiast resztê nagrodziæ za sam¹
nominacjê do fina³u. Najpopularniejszymi sportowcami powiatu
brzozowskiego zostali:
1. Zygmunt Wojtaszko – pi³ka no¿na, LKS „Cisy” Jab³onica
2. Janusz Bajgrowicz - pi³ka no¿na, LKS „Cisy” Jab³onica
3. Piotr Ryba – ³ucznictwo,
GKS Górnik Grabownica
4. Marta Opaliñska – szachy,
Brzozovia MOSiR Brzozów
5. Tomasz Kij – ju-jitsu, UKS
Humniska
Nominowani do plebiscytu
byli te¿: Jan Baran (pi³ka no¿-
na, LKS Przysietnica), Da-
riusz Dereñ (pi³ka no¿na, LKS
Przysietnica), Konrad Feder-
czak  (tenis sto³owy, LKS Tu-
rze Pole), Jaros³aw Fejdasz
(pi³ka no¿na, UKS Olimpij-

wspomnieæ o osobach,
które wspomagaj¹ moj¹
pracê. Do sukcesu na-
szych tenisistów (oprócz
ich ciê¿kiej pracy) przy-
czyni³a siê bardzo dobra
wspó³praca z dyrektorem
SP w Turzym Polu, rodzi-
cami oraz z so³tysem
i Rad¹ So³eck¹ Wsi.
Chcia³bym te¿ wspomnieæ
o sukcesach zespo³u ta-
necznego „GAG”, który
prowadzê. W 2004 i 2005
roku dziewczêta z tego
zespo³u zdoby³y I miejsce
na Ogólnopolskim Kon-
kursie Tañca Dyskoteko-
wego w Le¿ajsku. Na ko-
niec chcê serdecznie podziêkowaæ kapitule plebiscytu za wybra-
nie mojej osoby.

Po raz kolejny przyznany zosta³ tytu³ „Zespo³u Roku
2005”. Za awans do I ligi wywalczy³a go dru¿yna ³uczników

GKS „Górnik” Grabownica w sk³adzie: Piotr Ryba,
Mateusz Ryba, Mateusz Kó³ak, Rados³aw Ryba.
Kapitu³a przyzna³a równie¿ tytu³ „Najlepszego
Sportowca 2005”, który otrzyma³ Dariusz Lorenc
– bramkarz dru¿yny seniorów w Brzozovii MO-
SiR Brzozów. Specjalne wyró¿nienie otrzyma³a tak-
¿e Marta Opaliñska – Mistrzyni Polski w szachach
w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych. - Jestem
bardzo zaskoczona tym, ¿e kapitu³a wyró¿ni³a aku-
rat moje osi¹gniêcia. Muszê przyznaæ, ¿e z³oty
medal na Mistrzostwach Polski jest moim najwy¿-
szym wynikiem. By³o mi go bardzo trudno osi¹gn¹æ.
Serdeczne podziêkowania sk³adam na rêce moich
rodziców, bez których wsparcia nie mog³abym ni-

Zespó³ Roku 2005 w towarzystwie  J. Dragu³y,
J. Krzywonosa i T. Chrobaka

Trenerem - wychowawc¹ Roku 2005
zosta³ Marek Grz¹dziel

Starosta Brzozowski Z. B³a¿ gratuluje
zwyciêzcy plebiscytu
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Reprezentacja LKS Haczów wraz ze Starost¹ Brzozowskim
i Wiceprzewodnicz¹cym PZLZS w Brzozowie

25 marca br. ³ucznicy
GKS Grabownica rozegrali II
rundê Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski I Ligi mê¿-
czyzn. Po niezbyt udanym star-
cie naszego beniaminka w I
rundzie zawodnicy „ Górnika”
zaczynaj¹ odrabiaæ straty. Do
pierwszego wystêpu w I lidze
nasi ³ucznicy przyst¹pili nieco
spiêci  w obawie przed rywala-
mi. Nie wp³ynê³o to dobrze na
osi¹gane wyniki. Nie zdobyli
ani jednego punktu.
        Do II rundy wszyscy przygotowywali siê bardzo solidnie i ten start
by³ o klasê lepszy od poprzedniego. Zawodnicy  rozpoczêli walkê o punkty
skoncentrowani i skupieni. Pierwsze wystrzelone strza³y potwierdzi³y dobr¹
predyspozycjê w tym dniu ca³ego zespo³u. Wszyscy strzelali bardzo celnie,
chocia¿ i tym razem co niektórzy nie ustrzegli siê b³êdów. Najcelniejszym
i najlepszym zawodnikiem naszej dru¿yny by³ Mateusz Ryba, a w walce
o ligowe punkty pomagali mu Rados³aw Ryba, Adam Piotrowski i Piotr

Pierwsze punkty ³uczników GKS Grabownica

23 marca br. w Zespole Szkó³ w H³udnie odby³y siê eliminacje
gminne VII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego – 2006,
w których udzia³ wziê³o 56 zawodników z miejscowoœci gminy Noz-
drzec. Zawody odby³y siê w dwóch kategoriach wiekowych: I – do lat
14, II – 15 do 20 lat. Reprezentacje wystawi³y szko³y podstawowe
z H³udna i Wary oraz gimnazja z H³udna, Wary, Izdebek i Weso³ej.
Do etapu powiatowego zakwalifikowali siê nastêpuj¹cy zawodnicy:
Kategoria do lat 14:
Ch³opcy – Damian Fio³ek i Krystian Kurdziel z H³udna;
Dziewczêta – Lucyna Potoczna i Beata Kondrat z H³udna;
Kategoria 15 – 20 lat:
Ch³opcy – Tomasz Szpiech i Krystian Potoczny z H³udna;
Dziewczêta – Gabriela Kaszowska z Izdebek oraz Gabriela Jarema
z H³udna.

Najlepsi zawodnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Sporto-
wej rywalizacji towarzyszy³o zapoznanie siê z tradycjami szko³y oraz
nawi¹zywanie kontaktów kole¿eñskich. Organizatorem zawodów by³
Uczniowski Klub Sportowy H³udno.

(j.r)

Ryba. Nasi ³ucznicy zdobyli ³¹cznie 4 punkty
i w koñcowej klasyfikacji zajêli dobre siód-
me miejsce. Zwyciêstwo nad aktualnym wi-
cemistrzem Polski „£ucznikiem” ¯ywiec po-
zwala wierzyæ, ¿e w sporcie jest wszystko
mo¿liwe i trzeba walczyæ do samego koñca.

Bogdan G³adysz

Mecz fina³owy w kat. 15-20 lat.
Walcz¹ K. Potoczny i T. Szpiech z H³udna

VII Podkarpacka  Olimpiada  TVII Podkarpacka  Olimpiada  TVII Podkarpacka  Olimpiada  TVII Podkarpacka  Olimpiada  TVII Podkarpacka  Olimpiada  Tenisa  Stolowego enisa  Stolowego enisa  Stolowego enisa  Stolowego enisa  Stolowego ----- 2006 2006 2006 2006 2006

czego zdobyæ. Jestem te¿ wdziêczna trenerowi
i sponsorom, poniewa¿ dziêki nim pojecha³am
na te Mistrzostwa. Jeszcze raz bardzo wszyst-
kim dziêkuje. Myœlê, ¿e najlepszym rodzajem po-
dziêkowania bêd¹ moje dobre wyniki na tego
typu zawodach

Zwyciêzcy zostali uhonorowani pucha-
rami i pami¹tkowymi dyplomami, które wrêczali
przybyli goœcie. Atrakcj¹ plebiscytu by³ pokaz
karate w wykonaniu sekcji Brzozowskiego Klu-
bu Kyokushin Karate. Nastêpnie wœród czytel-
ników „Nowego Podkarpacia”, którzy nades³ali
kupony konkursowe Marta Opaliñska wyloso-
wa³a osobê, do której powêdruj¹ nagrody. Szczê-
œliwy kupon nale¿a³ do Doroty ¯ó³koœ z Jab³o-
nicy Polskiej. Na zakoñczenie g³os zabra³ Zyg-
munt B³a¿. - Przede wszystkim chcia³bym po-

dziêkowaæ wszystkim dzia³aczom sportowym
wszelkiego szczebla, którzy mimo przeciwnoœci
losu wci¹¿ dzia³aj¹, a pasja sportowa ich nie
opuszcza. Cieszy mnie fakt, ¿e na sali mamy tak
wielu m³odych ludzi. Myœlê, ¿e mo¿emy byæ spo-
kojni o przysz³oœæ sportu. Jestem pod wra¿eniem
wystêpu m³odych ludzi z klubu karate, który mie-
liœmy przed momentem mo¿liwoœæ obejrzeæ. Nie-
samowicie siê cieszê, ¿e pomimo, i¿ nasz powiat
nie nale¿y do najwiêkszych, to nasi zawodnicy
zdobywaj¹ wiele czo³owych miejsc zarówno na
arenie wojewódzkiej jak i ogólnopolskiej. Gra-
tulujê zwyciêzcom plebiscytu, wszystkim, którzy
otrzymali puchary, dyplomy i wyró¿nienia. I li-
czê, ¿e nastêpna edycja bêdzie na równie wyso-
kim poziomie – podsumowa³ Starosta Brzozwski.

Anna W³adyka
Marek Szerszeñ

Bronis³aw Przyczynek wrêcza
nagrodê Marcie Opaliñskiej

£ucznicy GKS „Górnik” Grabownica

II runda Dru¿ynowych Mistrzostw Polski
I Ligi mê¿czyzn
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Anna W³adyka

Pami¹tkowe zdjêcie z turnieju

18 marca br. w Szkole Podstawowej
w Brzozowie odby³ siê Fina³ Wojewódzki 48
Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „Z³ot¹
Wie¿ê”. Turniej otwarli Józef Krzywonos – Prezes
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Rzeszowie

i Bronis³aw Przyczynek – Przewodnicz¹cy
Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Brzo-
zowie. W rozgrywkach wziê³o udzia³ 14
dru¿yn z województwa Podkarpackiego.
W sk³ad dru¿yny wchodzi³o: 2 seniorów,
junior i kobieta. Turniej rozegrano systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund z czasem
15 minut na zawodnika.

I miejsce, zdobywaj¹c 25 pkt.,
wywalczy³a dru¿yna LKS Rolnik II Ró¿a,
jednak ze wzglêdu na to, i¿ w roku ubieg³ym
w Finale Centralnym dru¿yna ta zajê³a I
miejsce, ju¿ wczeœniej mia³a ona zapewniony
udzia³ w finale. Dlatego te¿ awans do Fina³u
Centralnego w 2006 r. zdoby³y dru¿yny: LKS
Sanovia Lesko (24,5 pkt.) oraz LKS Markovia
Markowa (22,5 pkt.). Gospodarzem fina³owych
rozgrywek, które odbêd¹ siê w dniach 6-13 maja,
bêdzie GKSz Hetman Pilzno. Turniej sêdziowa³
Marian Bysiewicz z Rzeszowa.
Wyniki dru¿ynowe:
1. LKS Rolnik II, Ró¿a (25 pkt.)
2. LKS Sanovia I, Lesko (24,5 pkt.)
3. LKS Markovia, Markowa (22,5 pkt.)

4. LKS Parnas, Stara Wieœ (21,5 pkt.)
5. TG Sokó³, Mielec (21,5 pkt.)
6. LKS Brzozovia I, Brzozów (20,5 pkt.)
7. LKS Sanovia II, Lesko (20,5 pkt.)
8. LKS Zwiêczyca (20 pkt.)
9. LKS Brzozovia II, Brzozów (19 pkt.)
10. LKS Mechanizator, Ustrzyki Dolne (18 pkt.)
11. LUKS Burza Rogi (16,5 pkt.)
12. LKS Ujkowice (11 pkt.)
13. LKS Sanovia – LO, Lesko (8,5 pkt.)
14. UKS Humniska (3 pkt.)

W rozgrywkach indywidualnych na szachownicy nr 1 (senior)
zwyciê¿y³ Wojciech Organiœciak (Zwiêczyca), zdobywaj¹c 9 pkt.

Na szachownicy nr 2 (senior)
pierwsze miejsce wywalczy³
Leszek Marut (LKS Sanovia
Lesko) 8,5 pkt. W kategorii
junior, na szachownicy nr 3 na
pierwszym miejscu, zdoby-
waj¹c po 7 pkt., uplasowali
siê: Wojciech Kud (LKS
Markovia Markowa) i To-
masz Jaskó³ka (LKS Brzozo-
via Brzozów). Na szachowni-
cy nr 4 (kobieta) wygra³a
Marta Michalska (LKS
Mechanizator Ustrzyki Dol-
ne) 9 pkt.

Organizatorem Fina³u Wojewódzkiego „Z³otej Wie¿y” byli: Podkarpa-
ckie Zrzeszenie  LZS w Rzeszowie, Powiatowe Zrzeszenie LZS
w Brzozowie, Starosta Brzozowski, Burmistrz  Brzozowa oraz LKS 
BRZOZOVIA-MOSiR  Brzozów. Cztery zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y
puchary ufundowane przez Starostê Brzozowskiego Zygmunta B³a¿a
i Prezesa WZ LZS Józefa Krzywonosa (dla zwyciêskiej dru¿yny). Nagrody
wrêczyli: Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej Starostwa
Powiatowego w Brzozowie – Stanis³aw Pilszak, Burmistrz Brzozowa -
Zdzis³aw Wojdanowski oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Tadeusz
Sperber. Pucharami uhonorowano te¿ 3 kluby powiatu brzozowskiego:
1. LKS Parnas Stara Wieœ, 2. LKS Brzozovia-MOSiR Brzozów, 3. UKS
Humniska.

Złota  WieżaZłota  WieżaZłota  WieżaZłota  WieżaZłota  Wieża

Wygrywaj¹c sobotni – fina³owy mecz tenisa sto³owego,
sportowcy z LKS Turze Pole awansowali do III Ligi. Pokonuj¹c
mocnego rywala – LUKS „Burza” – Rogi, potwierdzili swoj¹ wysok¹
formê, któr¹ wypracowali zespo³owo pod przewodnictwem trenera
Szymona Go³dy.

Klub Sportowy w Turzym Polu, kierowany przez prezesa
Dariusza Tymczaka, istnieje od trzech lat i w ka¿dym sezonie odnosi
sukcesy, systematycznie wspinaj¹c siê na wy¿sze szczeble awansu
sportowego.

Radoœæ ze zwyciêstwa dziel¹ z zawodnikami mieszkañcy Turzego
Pola, na czele z so³tysem Robertem Federczakiem, który stwarza
dru¿ynie warunki do rozwoju. Wszyscy ¿ycz¹ im dalszych sukcesów
w rywalizacji sportowej.

Od zwyciêstwa do zwyciêstwa
– brawurowo krocz¹ tenisiœci z Turzego Pola

AK

Na zdjêciu od lewej:Dariusz Tymczak  – prezes klubu, Rafa³
Bogaczewicz, Jacek Wasylewicz, Szymon Go³da – graj¹cy trener,
Przemys³aw Giermañski, Jan W³adyka, £ukasz Sieñczak, Konrad
Federczak, Angelika Ruchlewicz, Albert W³adyka, Krzysztof
W³adyka, Bartosz Tymczak, Hubert Tymczak.

Pami¹tkowe zdjêcie z Turnieju Szachowego
o „Z³ot¹ Wie¿ê” LKS „Brzozovia” MOSiR Brzozów

 reprezentowa³a m.in. Marta Opaliñska
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HOROSKOP

KRZY¯ÓWKA

Litery z pó³ ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie - aforyzm Adolfa Joñczyka.

1) Wró¿ba z kart
7) Walczy o czystoœæ
     œrodowiska
8) Sentencja, aforyzm
10) Zespó³ obrzêdów
       religijnych
11) Ceownik lub k¹townik
17) Zbiór dokumentów
20) Gatunek paj¹ka, twórca
        „babiego lata”
21) Gra z patyczkami
22) Garderoba

POZIOMO:

1) Odg³os zbli¿aj¹cej
     siê burzy
2) Ciasto pieczone na
    ro¿nie

PIONOWO:

3) Udzielony uchodŸcy
4) Marka hiszpañskiego
     samochodu
5) Potocznie: zalecanie siê
6) Np. Artemida
9) Wêglowy proszek
12) Rodzaj placka
13) BojaŸliwy jest nim
       podszyty
14) Tkanina na firanki
15) Komórka nerwowa
16) Karambol na drodze
18) Wype³nienie rubryki
19) Na kluski i ciasto

BARAN (21 III – 20 IV)
Najwy¿szy czas pozostawiæ przesz³oœæ za sob¹. Nie wracaj do
zakoñczonych ju¿ znajomoœci i nie ufaj tym, na których siê

zawiod³eœ. Skoncentruj siê na sobie, ukszta³tuj now¹ osobowoœæ. Myœl
pozytywnie. Los wymaga od Ciebie samookreœlenia siê w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia. Pamiêtaj, szczêœcie mo¿e byæ pozorne, patrz g³êbiej.

BYK (21 IV – 21 V)
Doskona³y czas na wspó³pracê, podpisywanie umów, kontraktów.
Ludzie s¹ Ci ¿yczliwi. Pojawia siê wiele mo¿liwoœci zawodowych.

Postaraj siê z ka¿dej propozycji skorzystaæ. Masz szansê odbudowaæ swój
autorytet i pozycjê. Nie upieraj siê przy swoim, wtedy i relacje uczuciowe
poprawi¹ siê na tyle, ¿e zechcesz zaplanowaæ przysz³oœæ.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Spotkania towarzyskie i imprezy artystyczne poprawi¹ Ci nastrój
i stworz¹ okazjê do za³atwienia wa¿nej rzeczy. Pozwól sobie na

relaks, romans lub flirt. Nie podejmuj pochopnych decyzji i nie dzia³aj pod
wp³ywem impulsu. Los wymaga od Ciebie kierowania siê rozs¹dkiem, a nie
uczuciami. Pamiêtaj, to, ¿e kochasz, nie znaczy, ¿e musisz byæ kochany.

RAK (22 VI – 23 VII)
Dzia³aj szybko, up³yw czasu dzia³a niekorzystnie. Mo¿esz

zrealizowaæ zamierzenia zawodowe, ale nie wahaj siê, bo skomplikujesz.
Nie obawiaj siê podró¿y, zajmij siê sportem, zregeneruj si³y
i energiê. Uwa¿nie dysponuj finansami, by nie straciæ tego, co zyska³eœ.
Pamiêtaj, ka¿dy otrzymuje w ¿yciu swoj¹ szansê. Ty masz j¹ teraz.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Udaj siê w podró¿ w sprawach s³u¿bowych. Propozycjê pracy
rozwa¿ ponownie. Natomiast nie dokonuj zmian. Wiêcej zyskasz,

opóŸniaj¹c sprawy. Nagromadz¹ siê wydatki i sam musisz sobie z tym
poradziæ, ale nie roz¿alaj siê. Jest to próba Twoich si³, pomys³owoœci i zmys³u
dyplomacji. Masz du¿o uroku, jesteœ atrakcyjny dla p³ci odmiennej.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Wszystko, co robisz, musisz oprzeæ na wspó³pracy. Wiele spraw
nagromadzi siê naraz, wa¿na jest dobra organizacja. Pomyœlna

koniunktura do zarabiania i inwestowania. Zainwestuj w dom i stwórz
w nim przyjemn¹ atmosferê. To Ciê wzmocni i da poczucie bezpieczeñstwa.
W mi³oœci chcesz, aby wszystko krêci³o siê wokó³ Ciebie.

WAGA (24 IX – 23 X)
Popatrz z optymizmem w przysz³oœæ. Dysponujesz si³¹ i energi¹.
Kieruj j¹ g³ównie na budowanie ¿ycia osobistego, domu, rodziny

i pozytywnych relacji. Zastanów siê, co Ciê tak denerwuje. Stajesz przeciwko
sobie i ze sob¹ walczysz. Pos³uchaj, co mówi¹ inni. Dzia³aj. Im wiêcej teraz
zrobisz, tym wiêcej otrzymasz korzyœci.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Masz okazjê do naprawienia b³êdów. PogódŸ siê z osob¹, która Ci
dobrze ¿yczy. Uporz¹dkuj swoje sprawy. Wyka¿ inicjatywê

i postaraj siê o wzglêdy kogoœ, na kim Ci zale¿y, oka¿ swoje zainteresowanie.
Powinieneœ spotkaæ siê z wzajemnoœci¹. Los wymaga od Ciebie
samodzielnoœci i podejmowania inicjatywy.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Jesteœ na szczycie, panujesz nad sytuacj¹. Mo¿esz odetchn¹æ z ulg¹.
Rozwi¹za³eœ problemy zwi¹zane z prac¹ i otaczaj¹cymi Ciebie

ludŸmi. Czujesz siê dowartoœciowany, ale os³abiony. Teraz koniecznie
pozwól sobie na odpoczynek i do³aduj akumulatory. Zadbaj o swoje zdrowie,
szczególnie o uk³ad hormonalny. Wczeœniejsze inwestycje przynios¹
pieni¹dze i po¿ytek.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Miesi¹c pe³en szans i mo¿liwoœci ich zrealizowania. Poczujesz
swoje si³y i siebie na nowo. Wzmocni siê Twoja intuicja,

pomys³owoœæ i przedsiêbiorczoœæ. Nie wpadnij jednak w przesadê i zbytni¹
pewnoœæ siebie, zw³aszcza nie inwestuj pochopnie pieniêdzy i nie ³udŸ siê
wizj¹ szybkiego zarobku. Uwa¿aj na tych, którzy mocno Ci schlebiaj¹.

WODNIK (21 I – 19 II)
W finansach stabilnie. Buduj poczucie bezpieczeñstwa, pog³êbiaj¹c
fachow¹ wiedzê. PrzyjaŸñ, która byæ mo¿e siê zakoñczy, nie dawa³a

Ci od dawna satysfakcji. Wygrasz wa¿na sprawê, jeœli swoje dzia³ania
utrzymasz w tajemnicy. Los wymaga od Ciebie sprytu i przebieg³oœci.

RYBY (20 II – 20 III)
Kwiecieñ nie jest dla Ciebie najlepszym miesi¹cem. Chcesz robiæ
wielkie rzeczy, ale pozostajesz w cieniu. Jest to czas przemyœleñ

i podejmowania decyzji. Tak jak ¿y³eœ dotychczas, teraz ju¿ siê nie da. Nie
mo¿esz w taki sam sposób zarabiaæ pieniêdzy, tak samo podchodziæ do
swojej pracy, uczuæ i bliskich Ci osób. Obserwuj bacznie otoczenie.
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TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEÑ  WZAJEMNYCH

REKLAMA

Rozmowa z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajem-
nych „TUW” powiatu brzozowskiego cz. I
Pani Ireno, czym wyró¿nia siê Towarzystwo na tle innych firm
ubezpieczeniowych?
Jesteœmy zak³adem ubezpieczeñ, który jako pierwszy wznowi³ wza-
jemnoœæ ubezpieczeniow¹. TUW „TUW” zosta³ zarejestrowany w
rejestrze s¹dowym towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych nr 1. Cech¹
charakterystyczn¹ TUW jest przede wszystkim niekomercyjny cha-
rakter dzia³alnoœci, oznacza to, ¿e towarzystwo dzia³a nie dla zysku,
lecz dla rekompensaty szkód losowych powsta³ych w gronie jego
cz³onków. Oczywiœcie nie oznacza to, ze dzia³alnoœæ towarzystwa
ma byæ nierentowna, po prostu jest alternatywn¹ form¹ dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej, w której wszyscy ubezpieczeni bêd¹c cz³onkami
towarzystwa posiadaj¹ status wspó³w³aœcicieli, który umo¿liwia im
wybieranie w³adz TUW oraz wspó³decydowanie o przeznaczeniu
nadwy¿ki bilansowej. Po kilkunastu latach mo¿na powiedzieæ, ¿e
towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych na trwa³e wkomponowa³y siê
w polski rynek ubezpieczeniowy i jest to wspólny sukces nas pracu-
j¹cych w towarzystwie i naszych ubezpieczaj¹cych.
Dowiedzia³em siê, ¿e cech¹ szczególn¹ TUW jest mo¿liwoœæ two-
rzenia tzw. Zwi¹zków Wzajemnoœci Cz³onkowskiej – proszê przy-
bli¿yæ sposób dzia³ania takiego Zwi¹zku
Istotn¹ cech¹ takiej grupy jest wspólnota interesów ich cz³onków,
np. rolnicy z woj. Podkarpackiego tworz¹ Zwi¹zek Wzajemnoœci
Cz³onkowskiej „Podkarpacie”. Po stronie wp³ywów takiego zwi¹z-
ku le¿¹ sk³adki ubezpieczeniowe z obowi¹zkowych ubezpieczeñ rol-
nych, komunikacyjnych i innych. Po stronie kosztów le¿¹ odszko-

dowania, koszty administracyjne i akwizycyjne. Ró¿nica wp³ywów i kosztów to w spó³-
ce akcyjnej zysk akcjonariuszy, w TUW w ramach ZWC jest to nadwy¿ka bilansowa.
Pozostaje ona do dyspozycji cz³onków Zwi¹zku i mo¿e byæ przeznaczona na obni¿enie
sk³adki ubezpieczeniowej lub inne wspólnie okreœlone cele, np. dofinansowanie inicja-
tyw poprawiaj¹cych standard wyposa¿enia lokalnych OSP.
Czy w Powiecie Brzozowskim TUW ma du¿o swoich klientów?
Filia w Brzozowie jest najm³odsz¹ fili¹ TUW i dzia³a od pó³tora roku, dlatego nie wszy-
scy jeszcze wiedz¹ o naszym istnieniu w powiecie brzozowskim. Ale muszê przyznaæ, ¿e
z miesi¹ca na miesi¹c przybywa coraz wiêcej osób, poza tym w tym roku uruchamiamy
sieæ agentów, którzy bêd¹ bezpoœrednio docieraæ do domów, co bêdzie du¿ym u³atwie-
niem dla zainteresowanych.
Dlaczego TUW nie reklamuje siê w mediach jak inne firmy ubezpieczeniowe?
TUW dzia³a wg filozofii bezpiecznej gospodarki funduszami. Reklama wi¹¿e siê z ogrom-
nymi kosztami, które ponieœæ musieliby cz³onkowie. „TUW” nie dzia³a agresywnie w
pozyskiwaniu nowych cz³onków. Zamiast wydawaæ ogromne pieni¹dze na reklamê pro-
wadzi spokojn¹ dzia³alnoœæ informacyjn¹ miêdzy innymi za poœrednictwem Izb Rolni-
czych i innych organizacji zwi¹zanych z rolnictwem a tak¿e poprzez spotkania w terenie.
Co proponujecie swoim klientom?
Przede wszystkim maj¹tek: budynki od ognia i innych zdarzeñ losowych, uprawy od
gradobicia lub powodzi, zwierzêta od padniêcia, samochód od st³uczki lub kradzie¿y.
Mo¿na ubezpieczyæ siê od tzw. odpowiedzialnoœci cywilnej (OC komunikacyjne i OC
rolnika) – na wypadek gdybyœmy byli sprawcami szkody i musieli za ni¹ ponieœæ odpo-
wiedzialnoœæ. S¹ te¿ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zwi¹za-
nych z prowadzeniem gospodarstwa (NNW).
Czy mo¿na wam zaufaæ?
Zaufa³o nam miliony ludzi, których z roku na rok przybywa; zaufa³o nam ponad po³owa
samorz¹dów terytorialnych województwa podkarpackiego. Z samego powiatu Brzozow-
skiego ubezpieczaj¹ swe mienie gminy z Jasienicy, Dydni, Haczowa i Domaradza. Ubez-
pieczamy maj¹tek 1560 parafii rzymskokatolickich.
Czy oferta TUW jest konkurencyjna w stosunku do innych ubezpieczycieli?
Oczywiœcie, ¿e tak. W zakresie obowi¹zkowych ubezpieczeñ rolnych jesteœmy ubezpie-
czycielem o oko³o 40% tañszym od dominuj¹cych na rynku. W zakresie ubezpieczeñ
komunikacyjnych jest podobnie.
Gdzie mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat oferty ubezpieczeniowej
TUW?
Zainteresowanych zapraszam do biura, które mieœci siê na ul. A. Krajowej 2, na wprost
kina w budynku GS na 3 piêtrze. Serdecznie zapraszam.
Filia T. U. W. „TUW”,  Brzozów, ul. A. Krajowej 2, III piêtro, pok. 43
(naprzeciw kina w budynku GS) , tel./fax: (013) 434 33 99

UBEZPIECZENIA WZAJEMNE W POWIECIE
BRZOZOWSKIM

T  U  W



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

REKLAMA

Sk³adniki:
Schab 13 dkg
Szynka 4 dkg
Pieczarki 5 dkg
Ser ¿ó³ty 3 dkg
1 jajko
olej do sma¿enia
sól,
pieprz,
wegeta

Kotlet  firmowy  ALTA
Miêso umyæ, osuszyæ, rozbiæ, przy-
prawiæ sol¹, pieprzem i weget¹ do
smaku, panierowaæ w m¹ce i usma-
¿yæ. Pieczarki pokroiæ, poddusiæ na
t³uszczu, doprawiæ do smaku. Szyn-
kê podsma¿yæ, jajko usma¿yæ jak sa-
dzone, posoliæ, na wierzch po³o¿yæ
¿ó³ty ser i pozostawiæ do roztopienia.
Na usma¿one miêso na³o¿yæ szynkê,
pieczarki i jajko z ¿ó³tym serem.


