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Oddanie dróg powiatowych:
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Polska prasa lokalna

POWIAT  BRZOZOWSKI

opr. Magdalena Pilawska
•ród³o: artyku³y
„Czwarta w³adza” („Dziennik Polski” 6.03.2004)
„(Nie)polska i (nie)zale¿na” Karolina Bielenin
na podst. www.obywatel.org.pl

„Polska prasa lokalna podobna jest do trzmiela, bo trzmiel zgodnie z regu-
³ami aerodynamiki nie powinien lataæ. Podobnie jest z pras¹. Zgodnie z regu³ami
makroekonomii i w dobie globalizacji i koncentracji kapita³u nie powinna ist-
nieæ, a jednak istnieje” - tymi s³owami rozpocz¹³ siê I Kongres Niezale¿nej Prasy
Lokalnej, który odby³ siê w podwarszawskiej Falenicy w 2000 roku. Prasa lokal-
na nadal jednak istnieje.

Prasa lokalna to ta czêœæ systemu prasy w Polsce, któr¹ mo¿na
wydzieliæ z jego ca³oœci na podstawie dominuj¹cej treœci zwi¹zanej
z ¿yciem i funkcjonowaniem spo³ecznoœci lokalnych. Historia
prasy lokalnej siêga po³owy XVIII w., kiedy to osoby prywat-
ne czy instytucje koœcielne, zaczê³y wydawaæ gazety uka-
zuj¹ce siê na obszarze jednego miasta czy regionu: w Kra-
kowie, Grodnie, Toruniu, Przemyœlu. Najwiêcej pism
lokalnych to tytu³y stosunkowo m³ode, powsta³e po
1989 r. Czêœæ z nich wywodzi siê z niezale¿nych, pod-
ziemnych gazet, wydawanych od wrzeœnia 1980 r. do
grudnia 1981 r. przez NSZZ „Solidarnoœæ” oraz ró¿ne or-
ganizacje i grupy opozycyjne w stosunku do ówczesnej
w³adzy. - G³ównym celem prasy lokalnej nie jest zarobek,
ale integracja i aktywizacja miejscowych œrodowisk - mówi
dr Zbigniew Bajka z Instytutu Badañ Prasoznawczych Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego. - Ludzie chc¹ wiedzieæ, co dzieje siê w ich
najbli¿szym otoczeniu: gminie, dzielnicy.

G³ówne zadania prasy lokalnej to nie tylko informowanie o miej-
scowych wydarzeniach, ale tak¿e integracja spo³ecznoœci, kszta³towanie
opinii, kreowanie liderów, promowanie lokalnych inicjatyw. Specyfika prasy lo-
kalnej oraz regionalnej zasadza siê na tym, ¿e skierowana jest ona do ludzi ¿yj¹-
cych na konkretnym, niewielkim terenie, opowiada o ich problemach, drukuje
ich og³oszenia, informuje o ich sukcesach i k³opotach, promuje dany obszar
i inicjatywy ludzi na nim ¿yj¹cych. Ponadto, wydawcy na w³asn¹ rêkê staraj¹ siê
o dystrybucjê. Poczta Polska czy „Ruch” s¹ czêsto za drogie (mar¿a dystrybuto-
ra) i niedostosowane do specyfiki lokalnego rynku, wiêc w wielu przypadkach to
osoby z redakcji zajmuj¹ siê kolporta¿em. W zwi¹zku z tym maj¹ œcis³y kontakt
z lokalnymi sprzedawcami, a z racji ma³ego zasiêgu pism, czêsto s¹ w bliskiej
stycznoœci z czytelnikami. Czasem tak¹ prasê nazywa siê „obywatelsk¹”.

Wed³ug prof. Mariana Gieruli z Uniwersytetu Œl¹skiego, jeszcze dwa lata
temu w Polsce ukazywa³o siê oko³o 3 tys. tytu³ów prasy lokalnej. G³ównie to
tytu³y niezale¿ne, prasa samorz¹dowa i parafialna. Prasa lokalna w Polsce to po-
têga pod wzglêdem liczby tytu³ów. Ukazuje siê miej wiêcej w co czwartej gminie
wiejskiej i co drugim mieœcie. Najwiêcej - bo prawie 300 gazet i czasopism -
wydawanych jest na Dolnym Œl¹sku, ok. 290 na Mazowszu, po ok. 270 w Wiel-

kopolsce i Ma³opolsce, a w pozosta³ych
dwunastu regionach - od 70 (Podlasie) do
170 (Dolny Œl¹sk). Najgorzej pod tym
wzglêdem wypada œciana wschodnia
i centrum Polski. Prasa lokalna w Polsce
liczy dziœ oko³o 2,6-2,7 tys. tytu³ów. Mia-

nem „lokalnych” okreœla siê wszyst-
kie gazety o zasiêgu nie wiêk-
szym ni¿ wojewódzki. Oprócz

pism niezale¿nych, ty-
powo komercyjnych,
wydawanych przez
spó³ki lub osoby pry-
watne i rozprowadza-

nych na terenie powia-
tów, gmin, miast lub

miasteczek, zalicza siê do
tej grupy prasê samorz¹-

dow¹ (œrednio 700-800 ty-
tu³ów), gazety parafialne

(ok. 1 tys.), prasê finanso-
wan¹ przez towarzystwa mi-

³oœników miast, ziemi, rozma-
ite stowarzyszenia i fundacje,

lokalne oddzia³y partii i organizacji po-
litycznych (ok. 200) oraz gazety zak³ado-
we.

Przeciêtne pismo lokalne w ni-
czym nie przypomina dziœ zgrzebnej,
czarno-bia³ej gazetki, drukowanej na
komputerze i powielanej na domowym
kserografie. Dzienniki, tygodniki i mie-
siêczniki imponuj¹ jakoœci¹ papieru, mno-
goœci¹ kolorowych zdjêæ, du¿ym forma-
tem, a niekiedy i objêtoœci¹.

Drodzy Czytelnicy,
bie¿¹cy czerwcowy numer „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” po czêœci poœwiêciliœmy ma³emu jubileuszowi,

a mianowicie 5-leciu istnienia naszego miesiêcznika.
Obecnie BGP wydawana jest w nak³adzie ok. 1000 egzemplarzy, jest bezp³atna, staramy siê, by dociera³a do jak naj-

szerszego grona odbiorców. Dodatkowo od 2002 roku gazetê nasz¹ mo¿na przeczytaæ w Internecie, gdzie zamieszczono te¿
wszystkie numery archiwalne. Mam nadziejê, ¿e ró¿norodnoœæ poruszanych tematów i wieloœæ autorów artyku³ów gwarantuj¹
Czytelnikom ciekaw¹ lekturê – nie obowi¹zkow¹, ale zalecan¹. Chcielibyœmy, by pe³ni³a ona rolê nie tylko informatora, ale
i przyczynia³a siê do promowania powiatu brzozowskiego. Naszym marzeniem jest, by mieszkañcy „ma³ej ojczyzny” byli
wspó³twórcami lokalnego wydawnictwa, jakim jest „Brzozowska Gazeta Powiatowa”.

Serdecznie dziêkujê dotychczasowym Wspó³pracownikom Redakcji i wszystkim Czytelnikom. Bez Was, Moi Drodzy,
nasza praca nie mia³aby sensu.

Pozdrawiam i ¿yczê mi³ej lektury. Redaktor Naczelna BGP
Magdalena Pilawska
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Krystyna: Prasa lokalna jest bardzo potrzeb-
na. Powinna ona informowaæ o sukcesach
i problemach lokalnych ludzi. Ponadto jej za-
daniem powinno byæ promowanie potencja³u
wybitnych ludzi ¿yj¹cych na danym terenie.
Myœlê, ¿e tak¹ rolê w naszym powiecie spe³-
nia „Brzozowska Gazeta Powiatowa”. Powin-
na ona jednak trafiaæ do jeszcze szerszego krê-
gu odbiorców. Skierowana jest do ludzi w ka¿-
dym wieku. Jej tematyka odzwierciedla ¿ycie
tutejszej spo³ecznoœci, dlatego ka¿dy znajdzie
w niej interesuj¹c¹ go dziedzinê, dzia³ czy ar-
tyku³. Bardzo du¿a liczba zdjêæ dodaje atrak-
cyjnoœci wizualnej. Ró¿ny sposób ³amania
i eksponowania materia³ów sprawia, ¿e szata
graficzna przyci¹ga uwagê czytelnika.
Jerzy: Wed³ug mnie istnieje potrzeba wyda-
wania prasy lokalnej. Powinna ona informo-
waæ o ¿yciu w regionie, kszta³towaæ patrio-
tyzm lokalny i poczucie dumy z przynale¿-
noœci do „naszej ma³ej ojczyzny”. Myœlê, ¿e
Brzozowska Gazeta Powiatowa winna zawie-
raæ wiêcej informacji z ma³ych oœrodków po-
wiatu.
Anna: Uwa¿am, ¿e istnieje du¿a potrzeba wy-
dawania prasy lokalnej. Zazwyczaj o wyda-

rzeniach z regionu, tego szerzej ujêtego, mamy okazjê
dowiedzieæ siê z prasy regionalnej, telewizji, czy ra-
dia. Gorzej jest zaœ z wiadomoœciami z najbli¿szego
otoczenia – powiatu, a nawet gminy. Od kilku lat tê
lukê skutecznie uzupe³nia „Brzozowska Gazeta Powia-
towa” (i wydawnictwa gminne), informuj¹c o tym, co
wa¿nego, intryguj¹cego wydarzy³o siê w okolicznych
miejscowoœciach. Gazeta powiatowa, jako miesiêcz-
nik o lokalnym zasiêgu, powinna poruszaæ tematykê
ogólnoinformacyjn¹. Wa¿ne s¹ informacje z ¿ycia ad-
ministracji, istotnych wydarzeñ kulturalnych, zjawisk
spo³ecznych. BGP spe³nia tê rolê, pokazuj¹c jak w ró¿-
norodne aktywnoœci w³¹cza siê samorz¹d powiatowy.
Moja rodzina co miesi¹c wyczekuje nowego numeru,
aby móc dowiedzieæ siê, co istotnego wydarzy³o siê
w powiecie. Jeœli chodzi o szatê graficzn¹, podoba mi
siê ró¿norodnoœæ form graficznych wykorzystywanych
w ka¿dym wydaniu, przez co gazeta jest bardzo przy-
stêpna „dla oka”. Dobrym pomys³em jest fotoreporta¿
we wnêtrzu ok³adki. Dodatkowym atutem gazety jest
bogata ilustracja fotograficzna opisywanych tematów.
Tematyka poruszana w BGP jest ju¿ stosunkowo sze-
roko rozwiniêta i obejmuje szereg dziedzin spo³eczno-
kulturalnych. Osobiœcie podobaj¹ siê informacje
z dziedziny medycyny, które czêsto pojawia³y siê na
³amach BGP, jak równie¿ rozmowy z ciekawymi oso-

bistoœciami, pasjonatami z tego te-
renu.
Barbara: Uwa¿am, i¿ istnieje du¿a
potrzeba wydawania prasy lokalnej.
Powinna ona spe³niaæ rolê informa-
cyjn¹, promocyjn¹, a tak¿e eduka-
cyjn¹ i reklamow¹. Uwa¿am, i¿
„Brzozowska Gazeta Powiatowa”
powinna wzbogaciæ sta³e rubryki
i promowaæ ciekawych ludzi.
Anna: Wed³ug mnie prasê lokaln¹
nale¿y wydawaæ przynajmniej raz
w miesi¹cu, tak jak „Brzozowska
Gazeta Powiatowa”. Lubiê czytaæ tê
gazetê, opisuje wydarzenia z nasze-
go regionu, z ró¿nych dziedzin. S¹
w niej poruszane ró¿ne tematy, za-
gadnienia gospodarcze, wydarzenia
kulturalne z naszego terenu. Niekie-
dy nie wiemy co dzieje siê w powie-
cie, z tej gazety mo¿na siê wiele do-
wiedzieæ. Myœlê, ¿e tematyka jest
urozmaicona i nie ma potrzeby, aby
j¹ zmieniaæ. Podoba mi siê szata gra-
ficzna, jest ona dostosowana do ka¿-
dej pory roku, jest ³adna, kolorowa.

XXXIX  SESJA  RADY  POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Rada Powiatu w Brzozowie zebra³a siê 31 maja br. na XXXIX
sesji zwyczajnej. Radni obraduj¹cy pod przewodnictwem Stanis³awa
£obodziñskiego po przyjêciu porz¹dku wys³uchali sprawozdañ
z wykonania uchwa³ i wniosków z poprzedniej sesji (informacjê prze-
kaza³a Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz) oraz dzia³alnoœci Zarz¹du Po-
wiatu w okresie miêdzysesyjnym, o czym poinformowa³ Starosta Brzo-
zowski Zygmunt B³a¿.

Pierwsz¹ czêœæ obrad Rada poœwiê-
ci³a dzia³alnoœci Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie Podkarpackiego Oœrodka On-
kologicznego im. Ks. B. Markiewicza. Rad-
ni wys³uchali wyst¹pienia dyrektora szpita-
la Antoniego Kolbucha, który naœwietli³
obecn¹ sytuacjê finansow¹ placówki. Przed-
stawi³ te¿ najwa¿niejsze zadania, które uda-
³o siê zrealizowaæ, w tym: pozyskanie i uru-
chomienie przyspieszacza liniowego, budo-
wê i otwarcie oddzia³u intensywnej terapii,
rozdzia³ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
budowê szybów windowych, przystosowanie poradni specjalistycz-
nych do wymogów ministerialnych, nabycie dwóch sterylizatorów
dla bloku operacyjnego, wymianê sto³ów w 3 salach operacyjnych i
aparatów do znieczulania, zakup dwóch karetek oraz uruchomienie
punktu dla zespo³u wyjazdowego w Nozdrzcu, co zapewnia zgodny z
normami dojazd karetki, tj. w czasie 15 minut, na terenie ca³ego po-
wiatu.

Dyrektor Kolbuch wymieni³ te¿ zadania, o których realizacjê
szpital stara siê w tym roku. Jako najwa¿niejsze wyszczególni³: ter-
momodernizacjê szpitala, budowê pracowni endoskopii, pozyskanie

dofinansowania na zakup tomografu dla oddzia³u radioterapii, rozpo-
czêcie budowy bunkra dla drugiego akceleratora, wymianê zu¿ytego
sprzêtu i aparatury medycznej, a tak¿e zakoñczenie modernizacji szpi-
talnej kuchni.

Nastêpnie A. Kolbuch odpowiada³ na pytania radnych. Na za-
koñczenie tej czêœci sesji radni po wys³uchaniu opinii Rady Spo³ecz-
nej szpitala, któr¹ odczyta³ Wiceprzewodnicz¹cy Rady Wincenty Smo-

leñ, jednog³oœnie zatwierdzili roczne spra-
wozdanie finansowe Szpitala Specjali-
stycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Oœrodka Onkologicznego.

Pozosta³¹ czêœæ obrad wype³ni³y g³o-
sowania nad projektami uchwa³. I tak Rada
okreœli³a najni¿sze wynagrodzenie zasad-
nicze oraz wartoœæ jednego punktu bêd¹-
cego podstaw¹ do ustalania wynagrodze-
nia dla pracowników Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Brzozowie.
Radni zadecydowali te¿ o zabezpieczeniu
œrodków finansowych na dofinansowanie

zadania w ramach Dzia³ania 3 „Wsparcie inwestycji infrastruktural-
nych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego”, jak równie¿ œrod-
ków finansowych na dofinansowanie zadania dotycz¹cego usuniêcia
skutków powodzi w brzozowskim liceum ogólnokszta³c¹cym. Ponad-
to Rada dokona³a bie¿¹cych zmian w tegorocznym bud¿ecie Powiatu
Brzozowskiego oraz zdecydowa³a o zaci¹gniêcia kredytu d³ugotermi-
nowego na pokrycie planowanego deficytu.

Obrady zakoñczy³y zapytania radnych. Po zamkniêciu sesji,
jak zazwyczaj, odby³o siê poœwiêcone bie¿¹cym sprawom posiedze-
nie Zarz¹du Powiatu. (dk)

Radni przyjêli sprawozdanie finansowe szpitala

O opiniê na temat istoty wydawania prasy lokalnej i „Brzozowskiej
Gazety Powiatowej” poprosilismy sta³ych Czytelników

Radni g³osuj¹ nad przyjêciem sprawozdania
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Rozpoczyna siê modernizacja kolejnej bardzo wa¿nej drogi w po
wiecie brzozowskim. Tym razem przy pomocy unijnych pieniêdzy
nowe oblicze zyska ponad czterokilometrowy odcinek Barycz –

Nozdrzec. To kolejny etap powiatowej polityki na rzecz poprawiania in-
frastruktury drogowej w tym regionie.

Droga Barycz – Nozdrzec jest jednym z wa¿niejszych ci¹gów ko-
munikacyjnych w powiecie. Jest najkrótszym i najdogodniejszym po³¹-
czeniem kilku miejscowoœci z pó³nocno – wschodni¹ czêœci¹ powiatu
i gminami Nozdrzec i Domaradz. Z jednej strony ³¹czy siê z drog¹ woje-
wódzk¹ nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica, z drugiej natomiast jest
dogodnym po³¹czeniem z drog¹ nr 884 Domaradz – Przemyœl. - Ta droga
ma bardzo du¿e znaczenie szczególnie dla mieszkañców gminy Nozdrzec,
którzy dziêki niej skracaj¹ sobie przejazd w kierunku Rzeszowa. Swoim
po³o¿eniem ³¹czy lokalne i regionalne centra gospodarcze, komunikacyjne
i kulturalne naszego województwa z pó³nocno – wschodni¹ czêœci¹ powia-
tu brzozowskiego. Jest ona w bardzo z³ym stanie i poprawienie jej ma istot-
ne znaczenie dla mieszkañców Weso³ej, H³udna i kilku innych miejscowo-
œci – mówi starosta brzozowski Zygmunt B³a¿.

Z modernizacji drogi najbardziej ciesz¹ siê oczywiœcie mieszkañcy
okolicznych miejscowoœci, bo to do nich ten projekt jest skierowany. Po
oddaniu drogi do u¿ytku ³atwiej dotr¹ do pracy i szko³y. Droga jest te¿
bardzo wa¿nym punktem dla 45 firm, 800 gospodarstw rolnych oraz dla
sporej rzeszy turystów odwiedzaj¹cych te tereny. Przenosi te¿ znaczny trans-
port z wyrobiska kruszywa w Dolinie Sanu. Na razie jednak jest ona
w fatalnym stanie. Dziury i z³a nawierzchnia stwarzaj¹ zagro¿enie nie tyl-
ko dla kierowców, ale tak¿e dla pieszych. Nie mówi¹c ju¿ o wyd³u¿onym
czasie dojazdu. - Zakres modernizacji drogi obejmuje oczyszczenie dotych-
czasowej nawierzchni, wyrównanie istniej¹cej podbudowy specjaln¹ mie-
szank¹ mineralno – bitumiczno - asfaltow¹ i na³o¿enie jeszcze jednej war-
stwy asfaltu. Oprócz tego wyrównane i uporz¹dkowane zostan¹ tak¿e rowy
– mówi koordynator projektu Tadeusz Iwanowski ze starostwa powiato-
wego w Brzozowie.

Projekt modernizacji drogi Barycz – Nozdrzec, znalaz³ siê wœród
oko³o siedemdziesiêciu innych, które nap³ynê³y z ca³ego województwa
podkarpackiego. Zosta³ jednak wysoko oceniony przez komitet steruj¹cy.
Doceni³ go nawet przewodnicz¹cy komitetu, który popar³ wniosek argu-
mentuj¹c, ¿e zna tê drogê i wie jak du¿e znaczenie komunikacyjne ma dla
mieszkañców i turystów.

Koszt ca³ej inwestycji wyliczono na 987 tysiêcy z³otych. Ju¿ teraz
po rozstrzygniêciu przetargu wiadomo, ¿e powiat zap³aci o kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych mniej, bo koszty inwestycji uda³o siê obni¿yæ. Z w³asnego
bud¿etu brzozowskie starostwo wyda ponad 390 tysiêcy z³otych. Pozosta-
³a czêœæ to pieni¹dze z bud¿etu pañ-
stwa i Unii Europejskiej.

Modernizacja drogi jest ko-
lejn¹ ju¿ drogow¹ inwestycj¹
w tym roku w powiecie brzozow-
skim. - Jednym z g³ównych proble-
mów rozwoju spo³eczno gospodar-
czego naszego powiatu jest niewy-
starczaj¹ca infrastruktura drogo-
wa. Jej rozbudowa jest niezbêdnym
warunkiem osi¹gniêcia spójnoœci tego terenu w tym zakresie. Mamy doœæ
sporo dróg powiatowych, ponad 250 kilometrów i staramy siê je sukcesyw-
nie modernizowaæ. W ci¹gu dwóch kadencji zmodernizowaliœmy prawie
po³owê sieci dróg – mówi starosta B³a¿.

Zakoñczenie modernizacji drogi Barycz – Nozdrzec zaplanowano

Wkrótce kierowcy odetchn¹ z ulg¹

Wa¿na modernizacja

na pocz¹tek lipca. Z trzech realizowa-
nych w tym roku projektów na które po-
wiat brzozowski uzyska³ dofinansowa-
nie ze œrodków Unii Europejskiej, dwa
to projekty z programu ZPORR i jeden
projekt PHARE. W minionym roku sta-
rostwo zrealizowa³o równie¿ trzy projek-
ty ze œrodków Unii Europejskiej, dwa do-
tyczy³y modernizacji dróg i jeden pla-

cówki oœwiatowej, co daje obraz ¿e, starostwo pla-
suje siê w czo³ówce samorz¹dów, które skutecznie
pozyskuj¹ unijne pieni¹dze na drogow¹ infrastruk-
turê i nie tylko. gb

Zygmunt B³a¿ - Starosta
Brzozowski: Du¿e nadziejê
wi¹¿emy z unijnym progra-
mem ZPORR na lata 2007-
2013. Chcemy do niego apliko-
waæ o œrodki na kolejne inwe-
styce drogowe.

Fatalna nawierzchnia sprawia problemy
nie tylko kierowcom,ale i pieszym

Na tym odcinku nie da siê teraz jechaæ szybciej.

Droga Barycz - Nozdrzec

Przedruk z Super Nowoœci z dnia 30.05.2006 r.
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Przebudowa kolejnej drogi powiatowej
Trwaj¹ prace z przebudow¹ drogi powiatowej Brzozów

– Zmiennica. Roboty obejmuj¹ modernizacjê jezdni wraz z budow¹ chodnika.
W³adze powiatu brzozowskiego pozyska³y na tê inwestycjê dofinansowanie
z funduszy europejskich w ramach programu PHARE 2003.

Projekt pod nazw¹ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2055R
w Powiecie Brzozowskim przyk³adem wzmacniania konkurencyjnoœci gospo-
darczej” to jedna z szeœciu inwestycji drogowych, jakie zaplanowano w powie-
cie brzozowskim w tym roku, poniewa¿ trwaj¹ ju¿ roboty przy odbudowie od-
cinka o d³ugoœci 2,6 km na drodze powiatowej Jab³onica Polska – Jasionów.

Inwestycja na drodze Brzozów -
Zmiennica obejmie swoim zakresem odbu-
dowê nawierzchni na odcinku 2 210 m z
centrum Brzozowa a¿ do granicy miasta po-
wy¿ej Brzozowa Zdroju. Przebudowany zo-
stanie ci¹g ulic: Armii Krajowej (od skrzy-
¿owania z sygnalizacj¹ œwietln¹), Moniusz-
ki i Zdrojowej. Równolegle zostanie u³o-
¿ony chodnik o ³¹cznej d³ugoœci 1750 m.

Przy przebudowywanej drodze znaj-
duj¹ siê wa¿ne instytucje publiczne: budyn-
ki urzêdu miejskiego i starostwa powiato-
wego, dom kultury, szko³a podstawowa,
przedszkole, sanepid i nadleœnictwo, a tak¿e plac z pomnikiem, przy którym

odbywaj¹ siê obchody œwi¹t pañstwo-
wych i koœcielnych. – Droga prowa-
dzi równie¿ do Parku Miejskiego. Sta-
je siê te¿ coraz popularniejszym wœród
mieszkañców Brzozowa szlakiem spa-
cerowym i rowerowym prowadz¹cym
w kierunku dawnego zdroju – mówi
Wicestarosta Brzozowski Janusz Dra-
gu³a.

Przygotowany i z³o¿ony jeszcze
w 2004 r. projekt otrzyma³ grant ze
œrodków Wspólnoty Europejskiej
PHARE 2003. Jego koszt ca³kowity
szacowany by³ na 154 166 euro. Dofi-
nansowanie z funduszu PHARE sta-
nowi³o 43 procent tej kwoty czyli 66
355 euro. Umowê w tej sprawie w³a-

dze powiatu podpisa³y w marcu br.
W maju  rozstrzygniêto przetarg,
w wyniku którego wy³oniono wyko-
nawcê robót. Ich wartoœæ ma wynieœæ
równowartoœæ 218 860 euro. Prace
rozpoczn¹ siê w czerwcu i powinny
zakoñczyæ siê do 28 lipca br.

Zakoñczenie tej inwestycji
oznacza odnowienie nawierzchni oraz
poprawê komfortu i bezpieczeñstwa

jazdy na ca³ej drodze, stanowi¹cej najkrótsze
po³¹czenie Brzozowa z Krosnem, a przez dro-
gê krajow¹ nr 9 z przejœciem granicznym w Bar-
winku.

Jest to ju¿ drugie w tym roku tak powa¿-
ne zadanie realizowane przez w³adze powiatu
brzozowskiego. Przebudowa drogi na odcinku
Zmiennica – Jasionów zakoñczy trwaj¹c¹ 3 lata
modernizacjê ca³ej drogi powiatowej Jab³oni-
ca Polska – Jasionów o ³¹cznej d³ugoœci blisko
10,5 km.

Dziêki obu tym inwestycjom poprawi siê
komfort przejazdu przez zachodni¹ czêœæ po-
wiatu brzozowskiego, komunikacja pomiêdzy
s¹siaduj¹cymi ze sob¹ miejscowoœciami gmin
Brzozów i Haczów, dojazd do samego Brzo-
zowa oraz skróci siê czas przejazdu z Brzozo-
wa w kierunku Rymanowa. (dk)

POWIAT  BRZOZOWSKI

W Zespole Szkó³ Budowlanych im. Tadeusza Koœciuszki w Brzozowie po
raz kolejny w wyniku wykonywanych prac dyplomowych przez uczniów techni-
ków klas maturalnych wykonano prace u¿yteczne na rzecz szko³y. Tym razem wy-
remontowano jedn¹ z klasopracowni i korytarz szkolny. M³odzie¿ odmalowa³a œciany,

PZU S.A. Z POMOC¥ DLA
PRZYSZ£YCH TECHNIKÓW

Roman Szpiech

sufity i przerobi³a czêœæ instalacji oœwietleniowej. Lecz
zasadniczym elementem prac dyplomowych by³a wy-
miana posadzek na antypoœlizgowe. S¹ one estetyczne,
trwa³e, ³atwe w utrzymaniu i przede wszystkim bezpiecz-
ne w u¿ytkowaniu. Oprócz zaanga¿owania m³odzie¿y
i udzia³u œrodków w³asnych szko³y, zadania te uda³o siê
wykonaæ dziêki œrodkom prewencyjnym pozyskanym
przez dyrektora ZSB Jana Prejsnara z PZU S.A. z prze-
znaczeniem na ten w³aœnie cel. Jest to przyk³ad dobrego
wspó³dzia³ania instytucji ubezpieczeniowej PZU S.A.
 z placówk¹ oœwiatow¹. Chocia¿ zmienia siê formu³a
egzaminów dyplomowych (zast¹pi¹ je egzaminy po-
twierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe przeprowadzane
przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ w Krakowie),
to pozostaj¹ po nich dobre wspomnienia i u¿yteczne
œlady. Dziêki nim by³o mo¿liwe wykonanie wielu po¿y-
tecznych prac na rzecz szko³y, a przy okazji sprawdze-
nie i rozwiniêcie umiejêtnoœci teoretycznych i praktycz-
nych przysz³ych techników.

Droga powiatowa Brzozów-Zmiennica
(fot.1)

(fot.2)

(fot.3)

Odremontowany korytarz szkolny... ... i klasopracownia

Przebudowa kolejnej drogi powiatowej
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Polskie Towarzystwo Geograficz-
ne i Polskie Towarzystwo Nautologicz-
ne w porozumieniu z Ministerstwem
Edukacji Narodowej zorganizowa³o
w roku szkolnym 2005/2006 XXXII
OLIMPIADÊ GEOGRAFICZN¥ i XV
OLIMPIADÊ NAUTOLOGICZN¥ .

Celem OLIMPIADY GEOGRA-
GRAFICZNEJ I OLIMPIADY NAUTO-
LOGICZNEJ jest rozbudzanie wœród
m³odzie¿y szkolnej zainteresowania geo-
grafi¹, wykrywanie i rozwijanie uzdol-
nieñ, pobudzanie do twórczego myœlenia,
podnoszenie poziomu wiedzy geograficz-
nej uczniów i umiejêtnoœci jej stosowa-
nia w dzia³aniu praktycznym.

W konkursach mog¹ uczestniczyæ
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
interesuj¹cy siê geografi¹ i nautologi¹.
Uczestników obowi¹zuje znajomoœæ
materia³u nauczania znacznie wykracza-
j¹cego poza program nauczania geogra-
fii oraz umiejêtnoœæ wykorzystania ob-
serwacji, literatury, materia³ów kartogra-
ficznych, statystycznych. Bardzo wa¿na
jest równie¿ umiejêtnoœæ wysnuwania
wniosków, interpretacji faktów, pos³ugi-
wania siê terminologi¹ naukow¹.

Zawody s¹ III stopniowe. W za-
wodach I stopnia uczestnik olimpiady
wykonuje samodzielnie pracê na jeden
spoœród podanych czterech tematów. S¹
to opracowania w oparciu o literaturê,
badania terenowe. Komitety Okrêgowe
OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ oce-
niaj¹ nades³ane prace i na tej podstawie
kwalifikuj¹ uczniów do zawodów II stop-

„Wiedza geograficzna podstaw¹ rozumienia procesów
zachodz¹cych na Ziemi i funkcjonowania spo³eczeñstw”

XXXII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA
XV OLIMPIADA NAUTOLOGICZNA

nia. Zawody II i III stopnia obejmuj¹
czêœæ pisemn¹ i ustn¹. W czêœci ustnej
bior¹ udzia³ najlepsi uczestnicy czêœci
pisemnej i odbywa siê ona z udzia³em
publicznoœci.

W XXXII OLIMPIADZIE GEO-
GRAFICZNEJ uczestniczy³a Aleksandra
Derêgowska uczennica klasy III I LI-
CEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzo-
zowie, a nauczycielem przygotowuj¹cym
uczennicê do konkursu by³a ni¿ej podpi-
sana.

W tym roku szkolnym eliminacje
okrêgowe XXXII OLIMPIADY GEO-
GRAGRAFICZNEJ  obejmuj¹ce swym
zasiêgiem województwo ma³opolskie
i podkarpackie odbywa³y siê w Suchej
Beskidzkiej w dniach 21 – 22 stycznia
2006 roku. W zawodach II stopnia uczest-
niczy³o 108 osób z 57 szkó³.

W eliminacjach okrêgowych
Aleksandra Derêgowska zajê³a 5 lokatê i
tym samym decyzj¹ KOMITETU
G£ÓWNEGO OLIMPIADY GEOGRA-
GRAFICZNEJ I NAUTOLOGICZNEJ
znalaz³a siê wœród 10 najlepszych uczest-
ników reprezentuj¹cych okrêg krakow-
ski w zawodach  fina³owych.

Konkursowi towarzyszy³y liczne
atrakcje turystyczne oraz edukacyjne.
Uczniowie zapoznali  siê z walorami tu-
rystycznymi Beskidów, a tak¿e z zagad-
nieniami obejmuj¹cymi dziedzictwo kul-
turowe regionu. Niezwykle atrakcyjne
by³o spotkanie z przedstawicielem Klu-
bu Himalaistów.

Fina³y  XXXII OLIMPIADY

GEOGRAFICZNEJ odby³y siê w Cho-
rzowie w dniach 7-9 kwietnia br. W zma-
ganiach konkursowych bra³o udzia³ 109
uczestników z ca³ej Polski wy³onionych
w zawodach II stopnia.

Tym razem oprócz czêœci pisem-
nej wszyscy uczestnicy brali udzia³ w
zajêciach terenowych prowadzonych na
obszarze Górnoœl¹skiego Okrêgu Prze-
mys³owego oraz uczestniczyli w wyk³a-
dach prowadzonych przez pracowników
Uniwersytetu Œl¹skiego. Z wielkim za-
interesowaniem wys³uchano prelekcji
poœwieconej problematyce œrodowiska
geograficznego oraz atrakcjom  tury-
stycznym Indii.

W wyniku przeprowadzonych eli-
minacji Aleksandra Derêgowska otrzy-
ma³a tytu³ finalisty XXXII OLIMPIADY
GEOGRAFICZNEJ. Jest to dotychczas
najwiêksze osi¹gniêcie w zakresie geo-
grafii w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozo-
wie. Uzyskany tytu³ zwalnia uczennicê
z egzaminu maturalnego z geografii z wy-
nikiem 100% punktów w zakresie pod-
stawowym i rozszerzonym oraz zapew-
nia indeks na wy¿sze uczelnie na wydzia-
³ach Nauk o Ziemi.

W przysz³oœci Aleksandra Derê-
gowska zamierza studiowaæ geologiê na
Uniwersytecie Warszawskim.

Ogromna pasja, zainteresowanie,
pracowitoœæ, wspó³praca z nauczycielem
oraz  wsparcie ze strony rodziców  to
zapewne recepta na sukces. Sukces tym
wiêkszy, ¿e wi¹¿e siê z pog³êbianiem
wiedzy i rozwijaniem zainteresowañ.

Danuta Œnie¿ek

8 maja na scenie Brzozowskiego Domu Kultury odby³a siê akademia
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowaniem zajêli siê
uczniowie klasy Ic i Ie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Króla Kazimierza
Wielkiego, pod opiek¹ wychowawców: Joanny Nowak i Micha³a Wolaka.
Opraw¹ muzyczn¹ imprezy zaj¹³ siê Krzysztof £obodziñski wraz z chórem
szkolnym.

Obchody œwiêta narodowego zaszczyci³y swoj¹ obecnoœci¹ w³adze
powiatu, w osobach Starosty Brzozowskiego Zygmunta B³a¿a i Przewodni-
cz¹cego Rady Powiatu Stanis³awa £obodziñskiego. Celem akademii by³o
przybli¿enie historii uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz oddanie ho³du wiel-
kim rodakom, m.in. papie¿owi Janowi Paw³owi II, którzy w trudnych chwi-
lach byli dla Polski wzorem i natchnieniem.

Witaj majowa jutrzenkWitaj majowa jutrzenko!o!

Joanna Naw³oka

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Akademia w wykonaniu m³odzie¿y szkolnej
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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

Od 1 lutego 2006 r. Powiatowy Urz¹d Pra-
cy rozpocz¹³ realizacjê dwóch nowych projektów,
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego (EFS) w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO
RZL). Pierwszy z nich  „Szansa dla m³odych” skie-

rowany jest  do bezrobotnej m³odzie¿y do 25 roku
¿ycia i bezrobotnych absolwentów. Drugi z reali-
zowanych projektów „Praca - Reaktywacja”  daje
szanse osobom bezrobotnym powy¿ej 25 roku
¿ycia. Projekty te maj¹ na celu aktywizacjê zawo-
dow¹, która  umo¿liwi  powrót na rynek pracy
i wzrost zatrudnialnoœci, w tym samozatrudnienia,
w tej grupie bezrobotnych.

Œrodki na ten cel uda³o siê pozyskaæ startu-
j¹c w konkursie og³oszonym przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Rzeszowie. Obydwa wnioski po-
zytywnie przesz³y weryfikacje i przyjête zosta³y
do dofinansowania. Ich realizacja potrwa do 30
czerwca  2007 roku.  Bazuj¹c na doœwiadczeniach
w realizacji projektów w latach ubieg³ych przygo-
towano ofertê o szerszym zasiêgu zarówno finan-
sowym, iloœciowym jak i jakoœciowym. Planuje siê,
i¿ w ramach obydwu projektów z ró¿nych form
wsparcia skorzysta 395 osób bezrobotnych: ze sta-
¿u skorzysta 230 osób,  35 osób odbêdzie przygo-
towanie zawodowe w miejscu pracy, a 29 osobom

zostan¹ przyznane jednorazowe œrodki
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
ka¿de w wysokoœci 11 400 z³. Dla 35
osób zostan¹ zorganizowane prace in-
terwencyjne. Zosta³a przygotowana
równie¿ oferta szkoleniowa. Planuje
siê, i¿ z nastêpuj¹cych szkoleñ skorzy-
sta 66 osób bezrobotnych:
1. Nowoczesne techniki sprzeda¿y
2. Jêzyk angielski dla pocz¹tkuj¹cych,
3. Jêzyk angielski w hotelarstwie i ga-
stronomii,
4. Obs³uga komputera

Ponadto beneficjenci skierowa-
ni do odbycia przygotowania zawodo-
wego b¹dŸ sta¿u poza miejscem swo-
jego zamieszkania bêd¹ mogli skorzy-
staæ ze zwrotu kosztów poniesionych na dojazdy do miejsca pracy. Wszyst-
kie osoby bior¹ce udzia³ w projektach zostan¹ objête poœrednictwem pracy,
czêœæ beneficjentów objêta zostanie
dzia³aniami poradnictwa zawodowego.
Dzia³ania te pozwol¹ uczestnikom
zwiêkszyæ swoje umiejêtnoœci w zakre-
sie poruszania siê po lokalnym rynku
pracy, uzyskaæ informacje o jego spe-
cyfice, nabyæ umiejêtnoœci niezbêdne
do aktywnego poszukiwania pracy.

Wartoœæ obydwu projektów wy-
nosi 1 870 910 z³, natomiast dofinan-
sowanie ze strony Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego wyniesie 1 467 300
z³.  Œrodki z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego stanowi¹ du¿e wsparcie
dla dzia³añ  urzêdu pracy ukierunko-
wanych na aktywizacjê bezrobotnych,
a realizacja projektów  przyczyni siê do wyrównywania szans osób dotkniê-
tych bezrobociem w naszym powiecie.

Projekty EFS w bie¿¹cej dzia³alnoœci Powiatowego
Urzêdu Pracy w Brzozowie

Ma³gorzata Matelowska
PUP Brzozów

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 05.06.2006 r.

Projekty EFS ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
wœród osób bezrobotnych

(fot. 1)
(fot. 2)

(fot. 3)

1. Kierowca - magazynier
(wymagane prawo jazdy kat. B)
2. Specjalista ds. sprzeda¿y
(wymagana b. dobra znajmoœæ j. ang.)
3. Kierowca kat. C
4. Brukarz

5. Sprzedawca (stoisko miêsne)
6. Stolarz
7. Lakiernik elementów drewnianych
8. Sprzedawca (osoba niepe³nosprawna)
9. Nauczyciel chemii i biologii
10. Murarz

11. Cieœla
12. Operator prasy hydraulicznej
(osoba niepe³nosprawna)
13. Kierowca ci¹gnika
14. Robotnik budowlany z doœw.
15. Nauczyciel fizyki



 e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 9

5lat BGP

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Projekt skierowany jest do bezrobotnej m³odzie¿y do 25 roku ¿ycia
i bezrobotnych absolwentów, zarejestrowanych w PUP w Brzozowie
jako osoby bezrobotne. Strategicznym celem  projektu  jest  aktywiza-
cja, u³atwienie startu zawodowego oraz zwiêkszenie szans  na podjê-
cie zatrudnienia bezrobotnej m³odzie¿y zamieszka³ej na terenie po-
wiatu brzozowskiego.
Celami bezpoœrednimi bêd¹:
1. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, które umo¿liwi¹ m³odzie-
¿y zdobycie doœwiadczenia zawodowego zwiêkszaj¹cego szanse na
uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia (organizacja sta¿y, zatrudnienie
subsydiowane).
2. Nauka umiejêtnego korzystania z technik aktywnego poszukiwania
pracy, opracowywanie dokumentów niezbêdnych w poszukiwaniu
pracy oraz okreœlanie indywidualnych œcie¿ek rozwoju zawodowego
(pomoc doradcy  zawodowego).
3. Promocja postaw przedsiêbiorczych oraz samozatrudnienia jako
sposobu na znalezienie pracy poprzez przyznanie jednorazowych œrod-
ków na podjecie dzia³alnoœci gospodarczej dla m³odzie¿y chc¹cej za-

Projekt „SZANSA  DLA M£ODYCH”
wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

– Rozwój  Zasobów Ludzkich (SPO RZL)  maj¹cy na celu:
„Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia szans

zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiêbiorczoœci wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.
³o¿yæ w³asn¹ firmê.
4. Podnoszenie kwalifikacji jêzykowych oraz kwalifikacji
z zakresu nowoczesnych technik sprzeda¿y (szkolenia wykorzystuj¹-
ce najnowsze osi¹gniêcia techniczne, maj¹ce na celu dostosowanie
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy).

Projekt zorientowany jest na równe szanse mê¿czyzn
i  kobiet (zarówno z obszarów wiejskich jak i miejskich ) gwarantuj¹c
im równy  dostêp do wszystkich dzia³añ, tworzonych miejsc pracy
i innych korzyœci p³yn¹cych z realizacji tego projektu.
Okres wdra¿ania i realizacji projektu – 01.02.2006 r. – 30.06.2007 r.
Przewidywana liczba osób do objêcia programem – 320, w tym dla
230 osób zostan¹ zorganizowane 6 – miesiêczne sta¿e, 15 osobom
zostan¹  przyznane jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci go-
spodarczej, 50 osób weŸmie udzia³ w szkoleniach oraz 25 osób objê-
tych zostanie subsydiowanym zatrudnieniem.
Ca³kowity koszt projektu – 1 482 960,00 z³otych,  w tym udzia³ œrod-
ków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – 1  076 184, 07 z³.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powy¿ej 25 roku ¿ycia,
zamieszka³ych na terenie powiatu brzozowskiego i zarejestrowanych
w PUP w Brzozowie oraz pozostaj¹cych bez pracy przez okres do 24
miesiêcy (z wy³¹czeniem bezrobotnych absolwentów), ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem osób d³ugotrwale bezrobotnych tj. pozostaj¹-
cych bez pracy powy¿ej 12 miesiêcy.
Celem projektu jest przeciwdzia³anie d³ugotrwa³emu bezrobociu
i marginalizacji spo³ecznej osób bezrobotnych powy¿ej 25 roku ¿ycia.
Aktywizacja zawodowa  umo¿liwi  powrót na rynek pracy i wzrost
szeroko pojêtej zatrudnialnoœci, w tym samozatrudnienia tej grupy osób
bezrobotnych.
Za³o¿ony cel projektu bêdzie realizowany poprzez ró¿norodne aktywne
formy przeciwdzia³ania bezrobociu, takie jak:
- poradnictwo zawodowe oraz  poœrednictwo  pracy
- szkolenia zawodowe w zakresie obs³ugi programów komputerowych
- zatrudnienie subsydiowane (w tym tak¿e w jednostkach sektora fi-
nansów publicznych)
- jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Dzia³ania  przewidziane w projekcie maj¹ na celu przywróce-
nie osobom bezrobotnym utraconego kontaktu z prac¹ i w efekcie
ponowne wejœcie na rynek pracy, jak równie¿ dostosowanie posiada-
nych kwalifikacji do potrzeb rynku  pracy,  a tak¿e wzrost mobilnoœci
zawodowej.

Projekt zorientowany jest na równe szanse mê¿czyzn i kobiet
(zarówno z obszarów wiejskich jak  i miejskich ) gwarantuj¹c im  równy
dostêp do wszystkich dzia³añ, tworzonych miejsc pracy i  innych ko-
rzyœci p³yn¹cych  z realizacji tego projektu.
Okres wdra¿ania i realizacji projektu – 01.02.2006 r. – 30.06.2007 r.
Przewidywana liczba osób do objêcia programem – 75, w tym dla 35
osób zostanie zorganizowane 6 – miesiêczne przygotowanie zawodo-
we w miejscu pracy, 14 osobom zostan¹  przyznane jednorazowe œrodki
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, 10 osób zostanie objêtych za-
trudnieniem subsydiowanym oraz 16 osób weŸmie udzia³ w szkole-
niach.
Ca³kowity koszt projektu – 387 950,00 z³otych,  w tym udzia³ œrod-
ków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego –  286 074,33 z³.

Projekt „PRACA - REAKTYWACJA”
wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

– Rozwój  Zasobów Ludzkich (SPO RZL)  maj¹cy na celu:
„Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia szans

zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiêbiorczoœci wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
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Tadeusz Pióro
Dyrektor PSSE w Brzozowie

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

AKCJE   I   IMPREZY
   W dniu 27.04.2006 r. w Przedszkolu Sa-

morz¹dowym Nr 1w Humniskach w ramach ak-
cji „¯ó³ty Tydzieñ” odby³a siê okolicznoœciowa im-

preza, a tak¿e podsumowanie kolejnej edycji „Przedszkol-
nego Programu WZW typu A”, który by³ realizowany w dziesiêciu
przedszkolach powiatu Brzozowskiego, tj. Brzozów Nr 1, Brzozów
Nr 2, Humniska Nr 1,Humniska Nr 2, Stara Wieœ, Grabownica, Orze-
chówka, Niebocko, Trzeœniów i Blizne. Z inicjatywy Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie g³ównym organizato-
rem imprezy by³o Przedszkole Samorz¹dowe Nr 1 w Humniskach.
W spotkaniu udzia³ wziêli dyrektorzy i opiekunowie z 10 przedszkoli,
dzieci, rodzice oraz przedstawiciele PSSE w Brzozowie i partnera pro-
gramu - firmy Glaxo Smith Kline.
W programie imprezy znalaz³y siê:
- powitanie zaproszonych goœci i przybli¿enie celów akcji „¯ó³tego
tygodnia” przez Dyrekcjê i personel przedszkola
- inscenizacja „Przygody Szczepanka”- rozszerzona o zagadnienia,
piosenki o ww. tematyce w wykonaniu dzieci przedszkolnych
- krótka prelekcja nt. zapobiegania WZW, szczepieñ i programu wy-
g³oszona przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Brzozowie Tadeusza Pióro
- podsumowanie i wrêczenie nagród i dyplomów dla uczestników kon-
kursu. Nagrodzeni zostali:
I miejsce: Micha³ Bieda - Blizne, wyró¿nienia: Julia Potoczna - Brzo-
zów Nr 1, Emilia Biesiada - Niebocko, Wojciech Cesarz - Brzozów
Nr 2, Wiola Lipiñska - Orzechówka, Kacper Zbiegieñ - Humniska
Nr 2, Bartosz Ciepiela - Grabownica, Jakub Kêdra - Humniska Nr 1,Mi-
cha³ Filar - Trzeœniów i Eryk Boroñ - Stara Wieœ.

Impreza zakoñczy³a siê rozdawnictwem materia³ów oœwiato-
wo-zdrowotnych o ww. tematyce dla uczestników imprezy, a tak¿e
degustacj¹ przygotowanych przez gospodarzy smako³yków.

10 maja 2006 r. w Szkole Podstawowej w Zmiennicy w ramach
obchodów Œwiatowego Dnia Zdrowia odby³a siê impreza  maj¹ca za
zadanie przybli¿enie celów akcji, a tak¿e podsumowanie dzia³añ zwi¹-
zanych z realizacj¹ na terenie szko³y  programu „Wolnoœæ oddechu
- zapobieganie astmie”. G³ównym organizatorem imprezy by³a szko-
³a, natomiast udzia³ w imprezie wziêli: uczniowie szko³y, grono peda-
gogiczne, rodzice, przedstawiciele PSSE w Brzozowie, SP ZOZ w Brzo-
zowie Punkt Lekarski w Zmiennicy i media lokalne - Brzozowska Ga-
zeta Powiatowa.
W programie imprezy znalaz³y siê:
- powitanie zaproszonych goœci przez Dyrekcje szko³y i przybli¿enie
celów akcji,
- inscenizacje: „Baœñ o panowaniu Zdrówka”, „Przygody Jaœka”
w wykonaniu uczniów,
- prelekcja lekarza SP ZOZ Brzozów Punkt Lekarski Zmiennica Ro-
berta Rybskiego nt. zdrowia i zapobiegania astmie, a tak¿e leczenia tej
choroby.

Impreza zakoñczy³a siê rozdawnictwem broszur i ulotek dot.
tej tematyki, a tak¿e badaniami bilansowymi, w których uczestniczyli
uczniowie i dzieci z poszczególnych klas. Dzieñ 10 maja by³ „Bia³ym
Dniem” na terenie szko³y w ramach obchodów Œwiatowego Dnia Zdro-
wia 2006 r.

Podsumowanie „Przedszkolnego Programu WZW typu A”

(fot. 1)

(fot. 2)

Obchody Œwiatowego Dnia Zdrowia w Zmiennicy

(fot. 1)

(fot. 2)
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Warto wiedzieæ, a mo¿e przypomnieæ sobie, ¿e jest to
nie tylko okres wypoczynku po pracy czy nauce, ale przede
wszystkim okres nasilenia ruchu drogowego, to migracje ca-
³ych rodzin na wczasy, na weekendowe wypoczynki, to tak¿e
wyjazdy do rodzin, nad wodê, czy w góry. Pamiêtajmy, ¿e
w tym okresie jednak nie wypoczywaj¹ z³odzieje, dla nich ka¿-
da okazja jest dobra, st¹d te¿ kilka porad – przypomnieñ.
BEZPIECZEÑSTWO TWOJEGO DZIECKA

£atwowiernoœæ i naiwnoœæ dziecka s¹ czêsto przyczy-
nami k³opotów. Dlatego te¿ niezbêdne jest wyrobienie w dziec-
ku odruchu nieufnoœci wobec osób nieznajomych. Bezwzglêd-
nie zakazujcie dzieciom:
• przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów,
• oddalania siê z obcymi,
• wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych.
Nie ujawniajcie dzieciom miejsc przechowywania w domu
przedmiotów wartoœciowych, nie rozmawiajcie przy nich
o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach itp.!
Uczyñcie wszystko, aby zabawy dzieci by³y zawsze bezpiecz-
ne, uczcie dzieci rozwagi, ale i sami b¹dŸcie przewiduj¹cy!
NA PROGU MIESZKANIA
Zanim otworzysz drzwi zidentyfikuj odwiedzaj¹c¹ Ciê osobê.
Brak zaufania jest tu ca³kiem na miejscu.
• Sprawdzaj¹c to¿samoœæ odwiedzaj¹cych Ciê osób mo¿esz
popatrzeæ na nich przez okno lub wizjer. Przed otwarciem drzwi
za³ó¿ ³añcuch i nie zdejmuj go dopóki nie bêdziesz pewna
z kim rozmawiasz. Nieznajomego poproœ o podanie danych
personalnych i o dokument, który potwierdzi jego to¿samoœæ.
Zanim tego nie zrobisz, nie otwieraj drzwi, nawet jeœli jest to
kobieta lub dziecko.
• Jeœli odwiedza Ciê osoba oferuj¹ca swoje us³ugi, zapytaj j¹
jak¹ reprezentuje firmê. W przypadku niepewnoœci i obawy
poproœ aby przysz³a w póŸniejszym terminie. W tym czasie
mo¿esz skontaktowaæ siê z podan¹ firm¹.
• W przypadku napraw, remontów, przegl¹dów lub konserwa-
cji mieszkania nigdy nie b¹dŸ w domu sam(a). Poproœ s¹siada
lub znajomego aby Ci w tym czasie towarzyszy³.
• Jeœli nie masz pewnoœci do osoby, która Ciê odwiedza - za-
dzwoñ na policjê pod numer 997 lub do najbli¿szego komisa-
riatu policji i powiedz o tym. Nie przejmuj siê, jeœli bêdzie to
alarm fa³szywy.
• Jeœli zgubi³aœ(eœ) choæ jeden klucz, natychmiast wymieñ za-
mek. Nie dawaj z³odziejom szans.
• Szczególnie ostro¿nie postêpuj z kluczami. Zawieszanie klu-
cza na tasiemce i noszenie go na szyi dziecka mo¿e byæ wyko-
rzystane przez z³odzieja. Ponadto nara¿asz dziecko na niebez-
pieczeñstwo.
• Nie powierzaj swoich kluczy pracownikom robi¹cym remont

PRZED NAMI WAKACJE I URLOPY...

nadkom. Jan Wolak

twojego mieszkania lub osobom, do których nie masz zaufania.
• Jeœli dzwoni¹cy do Twoich drzwi twierdzi, ¿e jest policjantem, osob¹ urzê-
dow¹ lub rzemieœlnikiem, poproœ o dowód to¿samoœci. Nie przejmuj siê,
jeœli odwiedzaj¹ca Ciê osoba bêdzie zdenerwowana t¹ sytuacj¹. Jeœli ci¹gle
nie jesteœ pewny(a), poproœ tê osobê aby przysz³a lub zadzwoni³a w innym
terminie. Nie bêdziesz wtedy sama.
POZA DOMEM
• Przewiduj i postêpuj zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa i zdrowego roz-
s¹dku.
• Jeœli wychodzisz z domu, dok³adnie pozamykaj i sprawdŸ wszystkie zabez-
pieczenia drzwi i okien.
• Przed wyjœciem, szczególnie o póŸnej porze, zaplanuj sobie trasê, któr¹
bêdziesz wraca³a.
• O zamiarze wyjœcia z domu, przewidywanej trasie oraz terminie powrotu
mo¿esz powiadomiæ s¹siada. Bêdzie on pierwsza osob¹, która rozpocznie
poszukiwania, gdy nie powrócisz do domu w okreœlonym czasie.
• Nie akceptuj jazdy wind¹ z nieznajomymi.
• Nigdy nie chodŸ na skróty, trzymaj siê miejsc uczêszczanych i dobrze oœwie-
tlonych. Po zmierzchu noœ ze sob¹ latarkê.
• Podró¿uj¹c œrodkami komunikacji miejskiej siadaj zawsze w grupie kilku
osób lub blisko kierowcy. Nie podró¿uj poci¹giem w pustym przedziale.
• Wychodz¹c z domu nie zabieraj ze sob¹ du¿ych kwot pieniêdzy i kosztow-
noœci, to prowokuje.
• Nie zgadzaj siê na podwiezienie przez nieznan¹ Ci osobê. Nie korzystaj
z tzw.”okazji”.
• Jeœli idziesz na przyjêcie do znajomych lub koñczysz pracê w póŸnych
godzinach wieczornych, ju¿ wczeœniej zaplanuj powrót do domu
• Zaopatrz siê w podrêczny rozk³ad jazdy œrodków komunikacji miejskiej.
Nie nara¿aj siê na niebezpieczeñstwo stoj¹c na pustym przystanku.
• Zapewnij sobie powrót do domu w towarzystwie osoby zaprzyjaŸnionej
lub weŸ taksówkê.
• Poproœ kierowcê aby poczeka³, a¿ wejdziesz bezpiecznie do domu.
ZA KIEROWNIC¥
• Nie przestawaj byæ czujny(a). Nawet w takim miejscu mo¿esz byæ ofiar¹
przestêpstwa.
• Jeœli bêdziesz kierowa³a samochodem sam(a), wczeœniej zaplanuj sobie trasê,
abyœ nie musia³(a) stawaæ i pytaæ o drogê. Kup mapê okolicy.
• Zamknij drzwi i okna samochodu.
• Upewnij siê, ¿e masz wystarczaj¹c¹ iloœæ benzyny na podró¿.
• Nie zabieraj po drodze zatrzymuj¹cych Ciê „autostopowiczów”, nawet gdy
wygl¹daj¹ bardzo niewinnie. To mo¿e byæ pu³apka.
• Nie zostawiaj na widocznym miejscu w samochodzie torebki i innych cen-
nych przedmiotów. To doskona³a okazja dla z³odzieja.
• Gdy poczujesz siê zagro¿ony(a) lub znajdziesz siê w niebezpieczeñstwie,
zaalarmuj innych kierowców lub przechodniów u¿ywaj¹c np. klaksonu lub
œwiate³ drogowych /d³ugich/.
• Po zmierzchu parkuj samochód tylko w widocznych i dobrze oœwietlonych
miejscach. Zanim z niego wysi¹dziesz, upewnij siê, ¿e nic Ci nie grozi. To
samo uczyñ przed wejœciem do pojazdu.
GDY STA£AŒ(£EŒ) SIÊ OFIAR¥ NAPADU...
• Nie wpadaj w panikê, postaraj siê myœleæ trzeŸwo.
• W przypadku ataku analizuj, czy jesteœ w stanie odeprzeæ atak. Postaraj
zapamiêtaæ jak najwiêcej cech charakterystycznych napastnika.
• Jeœli zosta³aœ bezpoœrednio zaatakowany(a), zwlekaj na czasie aby znaleŸæ
drogê ucieczki.
•Gdy nie masz drogi odwrotu, alarmuj otoczenie. Krzycz wzywaj¹c pomocy.
• Jeœli zostaniesz zaatakowana masz prawo siê broniæ. U¿yj czegokolwiek
aby ten atak odeprzeæ: parasolki, obcasa buta, lakieru w sprayu, kluczy itp.
Gdy walczysz o swoje zdrowie lub ¿ycie Twoje prawo do samoobrony jest
bardzo szerokie.
• W przypadku, gdy atak napastnika siê uda³, natychmiast udaj siê do naj-
bli¿szego Komisariatu Policji. Pamiêtaj im d³u¿ej bêdziesz zwlekaæ, tym trud-
niej bêdzie z³apaæ sprawcê Policji. Pomyœl, ¿e mo¿e on napadaæ na innych.
Jeœli nie bêdziesz mog³(a) przyjœæ zadzwoñ. Funkcjonariusze Policji przy-
jad¹ do Ciebie.
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KOMENDA  POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ

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

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

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

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

Informacje zebra³ i opracowa³:
    asp. sztab. Bogdan Biedka

Nowy wóz bojowy

Uroczyste obchody Dnia Stra¿aka 2006 w Komendzie Powiatowej PSP
w Brzozowie mia³y miejsce 6 maja br. i rozpoczê³y siê o godz. 12.00 Msz¹ Œw.
w koœciele parafialnym w Brzozowie. Nastêpnie o godz. 13.00 w œwietlicy tutej-
szej komendy odby³o siê okolicznoœciowe spotkanie. W uroczystoœci wziêli udzia³
zaproszeni goœcie w osobach: Zastêpca Podkarpackiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Rzeszowie bryg. Bogdan KULIGA, Starosta Brzozowski Zygmunt
B£A¯, Wicestarosta Brzozowski Janusz DRAGU£A,  Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Brzozowie Stani-
s³aw £OBODZIÑSKI, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podinsp.
Edward Z¥BEK, Wójt Gminy Dydnia Jerzy ADAMSKI oraz stra¿acy w s³u¿bie
czynnej, emeryci i cz³onkowie ich rodzin. Uczestników uroczystego spotkania po-
wita³ Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. Stanis³aw PAJ¥K. W trakcie
spotkania odczytano okolicznoœciowe ¿yczenia. Do ¿yczeñ z okazji Dnia Stra¿aka
do³¹czyli siê równie¿ zaproszeni goœcie. W czasie uroczystoœci wrêczono przyzna-
ne z okazji Dnia Stra¿aka odznaczenia resortowe oraz nominacje na wy¿sze stop-
nie s³u¿bowe.
Odznaczeniami i medalami wyró¿nione zosta³y nastêpuj¹ce osoby:
• st. ogn. w st. sp. Kazimierz Preisner -
Srebrn¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony dla ochrony
przeciwpo¿arowej”
• st. ogn. w st. sp. Ignacy Paj¹k - Br¹zow¹
Odznak¹ „Zas³u¿ony dla ochrony przeciwpo-
¿arowej”
• asp. sztab. Edward Rozenbajgier - Br¹zow¹
Odznak¹ „Zas³u¿ony dla ochrony przeciwpo-
¿arowej”
• asp. sztab. Leszek Zarych - Br¹zow¹ Od-
znak¹ „Zas³u¿ony dla ochrony przeciwpo¿a-
rowej”
• Jerzy Adamski - Br¹zow¹ Odznak¹  „Za-
s³u¿ony dla ochrony przeciwpo¿arowej”.
• st. ogn. Ryszard Wojtowicz – Br¹zowym
Medalem „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”
• m³. kpt. Tomasz Mielcarek  - Srebrnym Medalem „ Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”
• m³. asp. Micha³ Ziemiañski  - Srebrnym Medalem „ Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”.
Wy¿sze stopnie s³u¿bowe otrzymali:
• bryg. Stanis³aw Paj¹k  – starszego brygadiera
• kpt. Stanis³aw Wielobób  – starszego kapitana
• asp. Krzysztof Koszty³a  –  starszego aspiranta
• asp. Mariusz Smoleñ – starszego aspiranta
• m³. asp. Adam Toczek – aspiranta
• ogn. Zbigniew Stanek –  starszego ogniomistrza
Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej uhonorowa³ DYPLOMEM uzna-
nia za wzorow¹ postawê i wysokie osi¹gniêcia w realizacji zadañ s³u¿bowych:
• st. ogn. Helenê Wojnar.
Ponadto w dniu 15 maja br. mia³a miejsce uroczystoœæ obchodów Wojewódzkich
Dnia Stra¿aka 2006 zorganizowana przez Komendê Wojewódzk¹ PSP w Rzeszo-
wie na Placu Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie, gdzie zosta³ wrêczony Medal
„Za Ofiarnoœæ i Odwagê” dla mieszkañca Jab³onki Pana Stanis³awa Dmitrzaka.

Dzieñ Stra¿aka w KPPSP w BrzozowieDzieñ Stra¿aka w KPPSP w BrzozowieDzieñ Stra¿aka w KPPSP w Brzozowie

Tomasz Mielcarek odbiera medal
z r¹k Starosty Brzozowskiego

Uroczyste obchody Dnia Stra¿aka

Wy¿szy stopieñ s³u¿bowy otrzyma³ równie¿ Stanis³aw Paj¹k

Helena Wojnar zosta³a  uhonorowana dyplomem uznania

Mariusz Smoleñ odbiera nominacjê na starszego aspiranta
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INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.01.2006 DO 28.05.2006 r.

W okresie od 01.01.2006 r. do 28.05.2006 r. odno-
towano 228 zdarzeñ, w tym: – 50 po¿arów; w dzia-
³aniach zwi¹zanych z gaszeniem po¿arów bra³y
udzia³ 110 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie 535
ratowników PSP i OSP oraz – 176 miejscowych za-
gro¿eñ; w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miej-
scowych zagro¿eñ bra³o udzia³ 200 zastêpów w sk³a-
dzie 609 ratowników.  Alarmów fa³szywych – 2.
Wybrane zdarzenia z miesi¹ca kwietnia 2006:

18.04.2006 r. w miejscowoœci Dydnia mia³
miejsce po¿ar w kot³owni budynku mieszkal-
nego. O godz. 14.29 Powiatowe Stanowisko

Kierowania w Brzozowie otrzyma³o informacjê
o tym zdarzeniu. Po¿ar materia³ów opa³owych
zgromadzonych w kot³owni oraz wyposa¿enia spo-
wodowa³ zadymienie pomieszczenia i obiektu.
W³aœciciel stara³ siê samodzielnie ugasiæ po¿ar.
Przyby³y na miejsce zdarzenia zastêp stra¿aków
z OSP Dydnia przy pomocy podrêcznego sprzêtu
gaœniczego ugasi³ pal¹ce siê materia³y. W dzia³a-
niach ratowniczych, które trwa³y ponad godzinê
uczestniczy³ równie¿ zastêp z JRG KP PSP w Brzo-
zowie.

Pomimo wielu apeli w³adz samorz¹dowych
i stra¿y po¿arnej o zakazie wypalania suchych
traw ponownie odnotowano ich znacz¹ iloœæ.

W miesi¹cu kwietniu jednostki stra¿y po¿arnej wy-
je¿d¿a³y do gaszenia tego typu po¿arów a¿ 25 razy.

 11.04.br. mia³ miejsce wypadek drogo-
wy na ul. Rzeszowskiej w Brzozowie.
O godz. 14.11 do Powiatowego Stanowi-

ska Kierowania w Brzozowie zg³oszono informa-
cjê o wypadku drogowym, tj. o zderzeniu dwóch

Informacje zebra³ i opracowa³
    asp. sztab. Bogdan Biedka

PAMIÊTAJMY –
WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE!

07.05.2006r. w miejscowoœci Blizne mia³ miejsce po¿ar w budynku
mieszkalnym. O godz. 18.48 Powiatowe Stanowisko Kierowania
w Brzozowie otrzyma³o informacjê o tym zdarzeniu. Jako pierwsza

na miejsce po¿aru przyby³a miejscowa OSP Blizne, po¿arem objête by³o
poddasze budynku mieszkalnego. W chwili przybycia JRG Brzozów,
OSP Blizne podaje dwa pr¹dy wody w natarciu, oraz od¹cza pr¹d i gaz.
Po wstêpnym rozpoznaniu okaza³o siê i¿ w³aœciciel pal¹cego siê domu
jest lekko popa¿ony i przebywa w s¹siednim budynku oczekuj¹c na przy-
jazd karetki pogotowia. Ze wzglêdu na du¿e zadymienie ratownicy JRG
wyposa¿eni w aparaty ochrony dróg oddechowych podaj¹ dodatkowo
pr¹d wody od wewn¹trz z szybkiego natarcia. W celu oddymienia po-
mieszczeñ strychowych usuniêto z czêœci pokrycia dachu dachówkê. Po
ca³kowitym ugaszeniu uprz¹tniêto strych z pozosta³oœci popo¿arowych.
Pogorzelisko przekazano krewnemu w³aœciciela.W dzia³aniach bra³y
udzia³ jednostki OSP: Blizne, Jasienica Rosielna, Orzechówka. Dzia³a-
nia trwa³y blisko 2 godz.

13.05.br. mia³ miejsce wypadek drogowy  w miejscowoœci Gra-
bownica. O godz. 09.36 do Powiatowego Stanowiska Kiero-
wania w Brzozowie zg³oszono informacjê o wypadku drogo-

wym sam.VW Golf. Dy¿urny na miejsce wypadku zadysponowa³ stra-
¿aków-ratowników z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powia-
towej PSP w Brzozowie. Po przybyciu na miejsce wypadku samochód
osobowy marki VW Golf po dachowaniu znajduje siê w przydro¿nym
rowie. Autem podró¿owa³y dwie osoby. W chwili przybycia JRG Brzo-
zów osoby te znajdowa³y siê w karetce pogotowia. Kieruj¹cy i pasa¿er
odniesli niegroŸne dla ¿ycia urazy. Stra¿acy zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia, od³¹czyli akumulator. Dzia³ania trwaly blisko 1 godz.

samochodów osobowych. Dy¿urny na miejsce wypadku zadysponowa³
stra¿aków-ratowników z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Po-
wiatowej PSP w Brzozowie. Pogotowie Ratunkowe udzieli³o pomocy
poszkodowanemu. Stra¿acy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, od³¹czyli
akumulatory w pojazdach i usunêli pozosta³oœci powypadkowe.

Studium dla pracowników ochrony jest szko³¹ policealn¹ i kszta³ci
s³uchaczy w systemie zaocznym.
Nasza oferta skierowana jest do absolwentów szkó³ œrednich.
Nauka trwa 2 lata i koñczy siê uzyskaniem Dyplomu TECHNIKA
OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA.
W programie miêdzy innymi:
Ochrona osób i mienia, konwojowanie, prawo, etyka, zarz¹dzanie,
ekonomia, detektywistyka, antyterro-ryzm, kryminalistyka,
kryminologia, samoobrona, techniki interwencyjne, pierwsza pomoc,
szkolenie strzeleckie - teoria i praktyka (zajêcia na strzelnicy).
Gwarantujemy:
Wysoki poziom i atrakcyjne formy nauczania oraz efektywny system
podnoszenia sprawnoœci fizycznej. Nasi absolwenci mog¹ ubiegaæ siê
o licencjê pracowników ochrony fizycznej II stopnia bez dodatkowych
egzaminów. W czasie nauki odraczamy od s³u¿by wojskowej. Zajêcia
odbywaj¹ siê w soboty i niedziele.
Warunki przyjêcia:
Niekaralnoœæ, zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do
wykonywania zawodu, ukoñczona szko³a œrednia (nie wymagana
matura), op³ata wpisowa.
Chcesz zdobyæ interesuj¹cy zawód – ZAPRASZAMY
O przyjêciu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ
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Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

ARiMR w Brzozowie

DZIA£ANIE 1 – Renty strukturalne
Renty strukturalne s¹ jednym z instrumentów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

przewidzianych na realizacjê pomocy finansowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej fi-
nansowanej ze œrodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Renty strukturalne maj¹ zachêcaæ rolników w wieku przedemerytalnym podlegaj¹-
cych ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników do zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci rolni-
czej i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych innemu rolnikowi lub nastêpcy, za-
pewniaj¹c im wystarczaj¹ce Ÿród³o dochodu po zaprzestaniu tej dzia³alnoœci.

Nastêpc¹ jest osoba fizyczna rozpoczynaj¹ca dzia³alnoœæ rolnicz¹ po raz pierwszy z
chwil¹ przejêcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego ubiegaj¹cego siê o rentê struk-
turaln¹, która nie ukoñczy³a 40 roku ¿ycia w dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹.
Rentê strukturaln¹ przyznaje siê producentowi rolnemu bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹,
jeœli spe³nia on ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. Ma ukoñczone 55 lat, lecz nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do
emerytury lub renty,
2. Prowadzi³ nieprzerwanie, co najmniej 10 lat dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rol-
nym i w tym okresie podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników przez okres co naj-
mniej 5 lat oraz w dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹,
3. Przekaza³ po postanowieniu gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni u¿ytków rolnych
wynosz¹cej co najmniej 1 ha,
4. Zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej,
5. Wpisany zosta³ do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie p³atnoœci;
6. Nie posiada zaleg³oœci z tytu³u op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników.

Warunek dotycz¹cy przekazania gospodarstwa uwa¿a siê za spe³niony jeœli zosta³y
przekazane wszystkie u¿ytki rolne wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa przez; przeniesienie
w³asnoœci na rzecz nastêpcy albo na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych
albo na powiêkszenie w formie dzier¿awy zawartej na okres co najmniej na okres 10 lat.
Rolnik mo¿e pozostawiæ sobie 0,5 ha u¿ytków rolnych a prowadzona na nich dzia³alnoœæ
rolnicza mo¿e s³u¿yæ jedynie zaspokajaniu potrzeb w³asnych uprawnionego oraz osób po-
zostaj¹cych z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przekazanie nast¹pi, równie¿, gdy Agencja Nieruchomoœci Rolnych skorzysta z prawa
pierwokupu. Mo¿e to nast¹piæ w formie pisemnej umowy zg³oszonej do ewidencji gruntów
i budynków albo w formie aktu notarialnego.
U¿ytki rolne mog¹ byæ przekazane:
1. Osobie fizycznej, – jeœli rolnik jest m³odszy od przekazuj¹cego lub nastêpc¹, posiada
kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, nie ma prawa do
emerytury lub renty i zobowi¹¿e siê do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej na przejêtych
u¿ytkach rolnych przez 5 lat;
2. Osobie prawnej albo jednostce nie posiadaj¹cej osobowoœci prawnej–, jeœli dzia³alnoœæ
rolnicza nale¿y do zakresu jej dzielnoœci lub u¿ytki rolne maj¹ byæ przeznaczone na cele
ochrony przyrody;
3. Osobie fizycznej albo jednostce nie posiadaj¹cej osobowoœci prawnej, – jeœli u¿ytki zo-
sta³y w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone do zalesienia.

Podstawowa wysokoœæ renty strukturalnej wynosi 210 % kwoty najni¿szej emery-
tury (obecnie wynosi ona 597,46 z³).

Podstawow¹ wysokoœæ renty strukturalnej
zwiêksza siê:
1. O 60 % kwoty najni¿szej emerytury, je¿eli
wnioskodawca pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim
i spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a. gospodarstwo rolne przekazane w ramach pro-
gramu rent strukturalnych stanowi³o Ÿród³o
utrzymania dla obojga ma³¿onków,
b. oboje ma³¿onkowie w dniu z³o¿enia wniosku
o rentê strukturaln¹ spe³niaj¹ jednoczeœnie wa-
runki okreœlone dla beneficjenta;
c. ma³¿onek wnioskodawcy nie posiada w³a-
snych Ÿróde³ dochodu z tytu³u zatrudnienia
z wyj¹tkiem prowadzenia pozarolniczej dzia³al-
noœci gospodarczej
2. O 50% kwoty najni¿szej emerytury za prze-
kazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co
najmniej 3 ha u¿ytków rolnych przez przenie-
sienie w³asnoœci;
3. Po 3 % kwoty najni¿szej emerytury za ka¿dy
przekazany na w³asnoœæ pe³ny hektar u¿ytków
rolnych powy¿ej 3 ha u¿ytków rolnych na po-
wiêkszenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie
wiêcej ni¿ za 20 ha u¿ytków rolnych powy¿ej 3
ha tych u¿ytków.
4. Po 3 % kwoty najni¿szej emerytury za ka¿dy
przekazany na w³asnoœæ pe³ny hektar u¿ytków
rolnych powy¿ej 3 u¿ytków rolnych jeœli prze-
kazanie nast¹pi³o na rzecz rolnika bêd¹cego
w wieku poni¿ej 40 lat, ale nie wiêcej ni¿ za 20
ha u¿ytków rolnych powy¿ej 3 ha tych u¿ytków.
£¹czna wysokoœæ renty strukturalnej nie mo¿e
wynosiæ wiêcej ni¿ 440 % najni¿szej emerytu-
ry.
Rentê wyp³aca siê, co miesi¹c przez 10 lat, od
miesi¹ca, w którym zosta³y spe³nione wszyst-
kie warunki wymagane do jej przyznania. Ren-
tê przyznaje siê tylko jednemu z ma³¿onków.
Postêpowanie w sprawie przyznania renty roz-
poczyna siê na pisemny wniosek z³o¿ony przez
rolnika lub ma³¿onka ubiegaj¹cego siê o rentê
strukturaln¹ sk³adany osobiœcie do w³aœciwego
ze wzglêdu na miejsce zamieszkania wniosko-
dawcy kierownika biura powiatowego ARiMR.
Wnioski o przyznanie renty strukturalnej przyj-
mowane s¹ przez ca³y rok.
Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ
jak i pobraæ 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.

od 1 czerwca do 15 lipcaod 1 czerwca do 15 lipca

UWUWAGAAGA  ROLNICYROLNICY !!
TERMIN  SK£ADANIA  WNIOSKÓW  O  PRZYZNANIE  P£ATNOŒCI

NA  ZALESIANIE  GRUNTÓW  ROLNYCH:

PRZEWODNIK  ROLNIKA
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SPRAWY  SPO£ECZNE

Lucjana Krynickiego odznacza
Wicewojewoda Stanis³aw D³ugosz

Pami¹tkowy grawerton wêdruje
do r¹k M. Kaznowskiego

Kazimiera Fastnacht

Rafa³ Gu¿kowski – Sekretarz
Wojewódzkiej Spo³ecznej
Rady ds. Osób Niepe³no-
sprawnych w Rzeszowie,
Kierownik Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Haczowie,
felietonista.

PPowiat brzozowski, w sk³ad którego wchodzi 6 gmin
(Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Ro-

sielna, Nozdrzec) zamieszkuje 67,5 tys. ludzi. Jest to re-
gion rolniczo-przemys³owy. Powierzchniê powiatu (540
km2), a¿ w 63% zajmuj¹ gospodarstwa rodzinne. Powiat
brzozowski to w znacznej wiêkszoœci tereny wiejskie,
a jedynym, niewiele ponad 8 tys. miastem w powiecie,
jest Brzozów.

 Nale¿y podkreœliæ, ¿e powiat brzozowski jest bo-
gaty w infrastrukturê pomocy spo³ecznej, do czego przy-
czyni³a siê wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi.
Na jego terenie znajduj¹ siê:
1. Dom Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie dla osób prze-
wlekle somatycznie chorych oraz filia w Orzechówce dla
doros³ych osób z upoœledzeniem umys³owym,
2. Dom Pomocy Spo³ecznej w Starej Wsi dla dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie,
3.Warsztaty Terapii Zajêciowej w Haczowie i Starej Wsi
o ³¹cznej liczbie 65 uczestników,
4. Œrodowiskowe Domy Samopomocy w Brzozowie, Bli-
znem i Izdebkach,
5. Œwietlica socjoterapeutyczna dzia³aj¹ca na terenie Brzo-
zowa, w której prowadzone s¹ zajêcia z dzieæmi z rodzin
patologicznych,
6. Dzienne Centrum Aktywnoœci w Haczowie.

Ogromny wp³yw na powstanie oraz funkcjono-
wanie niektórych placówek prowadz¹cych rehabilitacjê
osób niepe³nosprawnych, maj¹ organizacje pozarz¹dowe
i spo³eczne, dzia³aj¹ce na tym terenie. Jedn¹ z bardziej
wyró¿niaj¹cych siê jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym, posiadaj¹ce swoje
struktury w Brzozowie i Haczowie. Stowarzyszenie to
prowadzi w Haczowie dwie placówki, tj. Warsztat Tera-
pii Zajêciowej dla 30 uczestników i Dzienne Centrum Ak-
tywnoœci, gdzie z pomocy specjalistów przez 3 dni w ty-
godniu korzysta ok. 35 osób. Ponadto na terenie powiatu
dzia³aj¹: Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej, Polski Czer-
wony Krzy¿, Polski Zwi¹zek Niewidomych, Polskie Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmê i Aler-
giê, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie –
Klub Mastektomii „Amazonki”.

 W ostatnich latach na terenach wiejskich powia-
tu brzozowskiego obserwuje siê wzrost liczby rodzin, co
najmniej z jednym niepe³nosprawnym dzieckiem. Nie-
rzadko zdarza siê, ¿e w jednym gospodarstwie domowym,
zamieszkuje kilka osób z aktualnym orzeczeniem o nie-
pe³nosprawnoœci. Osoby te wymagaj¹ zainteresowania siê
nimi i pomocy. Rozeznanie tych potrzeb, le¿y w gestii
samorz¹du, wspieranego przez dzia³aj¹ce na tym terenie
w³aœciwe organizacje. Sukcesem powiatu, jest dobrze
uk³adaj¹ca siê wspó³praca z organizacjami, dla których
nadrzêdnym celem jest dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³-
nosprawnych. Jako przyk³ad mo¿na podaæ organizowa-
ny przez PSOUU w Haczowie od 2003 roku,
a wspierany finansowo przez samorz¹d - Wojewódzki
Bieg Prze³ajowy dla Osób Niepe³nosprawnych Intelektu-
alnie „Biegnijmy po lepsze jutro”. Tego typu przedsiê-
wziêcia s¹ najlepszym sposobem integracji œrodowiska

lokalnego z osobami niepe³nosprawnymi i ich rodzinami, zw³aszcza ¿e jeszcze kilka
lat temu, takich mo¿liwoœci by³o jak na lekarstwo.

Olbrzymim walorem tego typu imprez jest „promocja” dzia³alnoœci organiza-
tora. Ewentualny sukces organizacyjny, stwarza mu wiêksze mo¿liwoœci w przysz³o-
œci, wzmacnia zaufanie oraz udowadnia, i¿ praca spo³eczna na rzecz osób pokrzyw-
dzonych przez los jest konieczna. Odpowiednie nag³oœnienie swojej dzia³alnoœci, czyli
tzw. medialnoœæ organizacji pozarz¹dowych, jest obok bezpoœredniego spotkania naj-
lepszym sposobem prezentacji swojej statutowej dzia³alnoœci. Pomimo coraz wiêk-
szych mo¿liwoœci przekazu informacji, nie³atwo jest dotrzeæ z ni¹ do tych wszystkich,
którym jest ona potrzebna. Na szczêœcie, problem ten zauwa¿y³y równie¿ samorz¹dy,
a w sprawozdaniu z dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozo-
wie, mówi siê  wprost o sposobie informowania mieszkañców, o formach pomocy
poprzez: publikacje prasowe w prasie lokalnej, audycje radiowe.

Innym, znacznie wiêkszym problemem ni¿ przekaz informacji, jest jej odbiór
a nawet jego brak. Funkcjonuje bowiem stereotyp mówi¹cy o tym, ¿e poddanie siê
rehabilitacji indywidualnej lub w odpowiedniej placówce, „zabierze” osobie niepe³-
nosprawnej rentê socjaln¹, zasi³ek wyrównawczy lub pielêgnacyjny. T³umaczeniu, ¿e
wcale tak byæ nie musi, nie sprzyja wysokie bezrobocie w powiecie brzozowskim.
Przyk³adem niech bêdzie miniony rok, w którym z otrzymanych œrodków z PFRON,
na szkolenia skierowanych zosta³o 7 osób niepe³nosprawnych. ¯adna
z tych osób, pomimo ukoñczenia szkolenia z wynikiem pozytywnym, nie znalaz³a
zatrudnienia. Brak pracy oraz pogarszaj¹ce siê warunki bytowe rodzin, w których jest
osoba niepe³nosprawna, sk³ania je do wykorzystywania u³omnoœci, a nie jej leczenia
i rehabilitacji. S¹ rodziny, dla których pañstwowa pomoc, skierowana do ich niepe³-
nosprawnych krewnych mieszkaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym, jest
jedynym Ÿród³em dochodu.

Niestety, zdarza siê równie¿, ¿e pomimo mo¿liwoœci podjêcia rehabilitacji np.
w warsztacie terapii zajêciowej, gdzie utrata jakiejkolwiek refundacji nie mo¿e mieæ
miejsca, opiekunowie prawni odmawiaj¹ swojemu dziecku, tej ¿yciowej szansy. Mo¿na
jedynie przypuszczaæ, jakie s¹ powody tak trudnej do zrozumienia decyzji. St¹d te¿
samorz¹d lokalny, a przede wszystkim organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz
osób niepe³nosprawnych w powiecie brzozowskim, powinny jeszcze mocniej wcho-
dziæ w wiejskie œrodowiska osób niepe³nosprawnych i rodzin patologicznych.

W powiecie brzozowskim, podobnie jak w s¹siednich powiatach wystêpuje
jeszcze jeden problem zwi¹zany z aktywnoœci¹ i zatrudnieniem osób niepe³nospraw-
nych. Problem ów jest ogólnopolski, a jego Ÿróde³ nie nale¿y doszukiwaæ siê w miej-
scu jego wystêpowania. Zasygnalizujê jedynie, ¿e zdarza siê, i¿ pracodawcy zatrud-
niaj¹c tzw. pracownika niepe³nosprawnego kieruj¹ siê tym, co ma on zapisane w orze-
czeniu, nie wg³êbiaj¹c siê w jego faktyczn¹ niepe³nosprawnoœæ. S¹dzê, i¿ zadaniem
samorz¹du powiatowego, Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzozowie i organizacji po-
zarz¹dowych funkcjonuj¹cych na tym terenie powinno byæ podjêcie rozmów
z pracodawcami oraz zwi¹zkami zawodowymi w wy¿ej wymienionej sprawie. Byæ
mo¿e w³aœnie dziêki temu dialogowi, pracodawcy odwo³uj¹c siê do w³asnego sumie-
nia, zatrudniaæ bêd¹ prawdziwie niepe³nosprawnych, np. z upoœledzeniem umys³o-
wym.

 O rozumieniu potrzeby wspólnej pracy samorz¹du i organizacji pozarz¹do-
wych, na rzecz osób niepe³nosprawnych œwiadczyæ mo¿e fakt utworzenia przy Staro-
œcie Brzozowskim Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych, której
jednym z zadañ jest opiniowanie projektów powiatowych programów dzia³añ na rzecz
osób niepe³nosprawnych. Rada ponadto inspiruje wszelkie przedsiêwziêcia realizo-
wane w powiecie brzozowskim, maj¹ce na celu integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ tych
osób. W sk³ad rady wchodz¹ przedstawiciele prê¿nie dzia³aj¹cych w powiecie organi-
zacji pozarz¹dowych. Warto w tym miejscu dodaæ, i¿ powiat brzozowski jest jedynym
powiatem na Podkarpaciu, który ma swojego przedstawiciela w Wojewódzkiej Spo-
³ecznej Radzie ds. Osób Niepe³nosprawnych przy Marsza³ku Województwa Podkar-
packiego w Rzeszowie.

Rehabilitacja osóbRehabilitacja osób
niepe³nosprawnych z terniepe³nosprawnych z terenówenów
wiejskich – sukcesy i pora¿kiwiejskich – sukcesy i pora¿ki

Rafa³ Gu¿kowski
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Konstytucja 3 Maja by³a drug¹ w œwiecie
- po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.
– a pierwsz¹ w Europie spisan¹ ustaw¹ tego typu. Jej
autorami byli: król Stanis³aw August Poniatowski,
Ignacy Potocki oraz Hugo Ko³³¹taj, któremu przypi-
suje siê ostateczn¹ jej redakcjê. Uchwalenie Konsty-
tucji w przyspieszonym trybie - dla zaskoczenia chwi-
lowo nieobecnych w Warszawie przeciwników - zo-
sta³o przeprowadzone przez powsta³e w sejmie
i wokó³ niego stronnictwo patriotyczne, w chwili gdy
po³¹czy³o siê ze zwolennikami króla.

Uroczystoœci rocznicowe w Brzozowie,
z okazji jej uchwalenia, rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹
w miejscowej kolegiacie. Nastêpnie, przy akompa-
niamencie OSP z Brzozowa, w³adze powiatu, mia-
sta, delegacje kombatantów, organizacji zwi¹zko-
wych i partyjnych oraz harcerze i poczty sztandaro-
we przesz³y pod Pomnik Pamiêci Narodu „Tym, któ-
rzy ¿ycie Polsce oddali”.

Na miejscu okolicznoœciowe przemówienia
wyg³osili Starosta Brzozowski – Zygmunt B³a¿ oraz
Burmistrz Brzozowa – Zdzis³aw Wojdanowski.
W swym wyst¹pieniu Starosta powiedzia³: Oto up³y-
wa 215 lat od dnia uchwalenia s³awnej Ustawy
Rz¹dowej, któr¹ wszyscy znamy jako Ustawê 3
Maja. Oddajemy dziœ tak¿e ho³d tej, której nasz
naród zawierza od pokoleñ - Matce Bo¿ej Kró-
lowej Polski. Wszyscy równie¿ dziêkujemy
Opatrznoœci Bo¿ej, ¿e mo¿emy obchodziæ dzi-
siejsze œwiêto w wolnej i niepodleg³ej Polsce.
Jesteœmy dumni z dorobku naszych przodków,
z nadziej¹, ale i trosk¹ spogl¹damy w przysz³oœæ,

aby zapewniæ godne ¿ycie w wolnym kraju na-
szym dzieciom i wnukom.

Szanowni Pañstwo! Og³oszenie Kon-
stytucji 3 Maja  by³o nie tylko wyrazem wspól-

nych d¹¿eñ naszych rodaków ku sil-
nemu i niepodleg³emu pañstwu, ale
tak¿e najwy¿szym przejawem myœli
politycznej w realiach ówczesnej
rzeczywistoœci. Ustawa Rz¹dowa na
wieki sta³a siê wzorem i drogowska-
zem myœli o pañstwie i prawach oby-
watelskich dla ca³ego cywilizowane-

go œwiata. Jednak og³oszenie Konstytucji Majowej ma dla nas, Polaków, znaczenie
szczególne. I to w podwójnym aspekcie: niepodleg³oœci oraz solidaryzmu spo³ecznego.
Kulminacja myœli i d¹¿eñ patriotycznych, która uzewnêtrzni³a siê tak dobitnie u schy³-
ku II Rzeczypospolitej sta³a siê narodowym testamentem i myœl¹ przewodni¹ dla kolej-
nych pokoleñ Polaków. Majowa jutrzenka rozœwietla³a noc zaborów nastêpnym poko-
leniom. Z myœl¹ o niej cierpieli
i oddawali ¿ycie za Ojczyznê naj-
lepsi jej synowie i córki. (...)

Nie mniej istotny jest rów-
nie¿ drugi aspekt, druga lekcja,
której nauczyli nas twórcy Majo-
wej Konstytucji. To przyk³ad pa-
triotyzmu pojmowanego jako od-
powiedzialna praca na rzecz spo-
³eczeñstwa i narodu, bêd¹cych

wspólnym dobrem wszystkich Polaków.
Dzisiaj Opatrznoœæ ³askawie sprawi³a,
¿yjemy w wolnym i demokratycznym pañ-
stwie, którego bytowi nie zagra¿a ¿adna ze-
wnêtrzna si³a. Dlatego wa¿niejszy jest,
a przynajmniej powinien byæ dla nas aspekt
solidarnoœci spo³ecznej.

W³aœnie w takim wymiarze, o jakim
mówi³ Papie¿-Polak S³uga Bo¿y Jan Pawe³
II, którego rocznicê odejœcia do Domu

Pana obchodziliœmy miesi¹c temu i którego nauczanie zachowujemy w naszych ser-
cach. To tak¿e patriotyzm wyp³ywaj¹cy z ducha Majowej Jutrzenki, ale pojmowany
przede wszystkim jako systematyczna praca dla bliŸniego, dla dobra spo³eczeñstwa
i ca³ego pañstwa. Tak¿e w najni¿szym wymiarze lokalnym i jednostkowym.

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

215 lat Konstytucji 3 Maja

Anna W³adyka

Pochód prowadzi³a Orkiestra Dêta OSP z Brzozowa

Pod pomnikiem zebra³y siê poczty sztandarowe,
delegacje kombatantów i harcerzy

Okolicznoœciowe przemówienie
wyg³osi³ Starosta Brzozowski

W³adze powiatu z³o¿y³y kwiaty
pod Pomnikiem Pamiêci Narodu

... i pomnikiem Matki Bo¿ej

Delegacja Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
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Uczniowie ze ZmiennicyUczniowie ze ZmiennicyUczniowie ze ZmiennicyUczniowie ze ZmiennicyUczniowie ze Zmiennicy
bezkonkurencyjnibezkonkurencyjnibezkonkurencyjnibezkonkurencyjnibezkonkurencyjni

W tym roku eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym odby³y siê w Zmiennicy 28.04. br. Ich organizatorem by³a Ko-
menda Powiatowa Policji w Brzozowie we wspó³pracy z miejscow¹ szko³¹ podsta-
wow¹. Patronat nad turniejem obj¹³ Starosta Brzozowski.

Zawody, w których rywalizowa³o piêtnaœcie 3-osobowych zespo³ów, rozegra-
no w dwóch kategoriach: szkó³ podstawowych i gimnazjów. W obu grupach dokona-
no te¿ klasyfikacji indywidualnej. Uczestnicy mieli do zaliczenia trzy zadania: roz-
wi¹zanie testu teoretycznego z zasad ruchu drogowego i dwie rowerowe próby prak-
tyczne: przejazd przez miasteczko ruchu drogowego oraz rowerowy tor przeszkód.
O kolejnoœci decydowa³a suma punktów z wszystkich trzech czêœci. W przypadku
równej iloœci punktów wy¿sze miejsce otrzymywa³a osoba, która lepiej napisa³a test
teoretyczny. Konkurencje praktyczne by³y bardzo widowiskowe. Podczas obserwo-

wanych przejazdów przez miasteczko
drogowe rowerzyœci musieli stosowaæ
siê nie tylko do ustawionych znaków
drogowych, ale i specjalnie zamontowa-
nej sygnalizacji œwietlnej, pokonywali
te¿ przejazdy kolejowe i ronda. Czas nie
by³ mierzony, liczy³a siê znajomoœæ za-
sad ruchu drogowego.

Inaczej na torze przeszkód, które-

go pokonanie wymaga³o ogrom-
nej precyzji i wrêcz ma³piej zwin-
noœci. Du¿o problemów sprawia³
przejazd slalomem, przez szyka-
ny i ruchom¹ k³adkê. Najtrudniej-
sza do pokonania by³a zw³aszcza
tzw. „³ezka”. Prawie nikomu nie
uda³o siê jej przejechaæ bezb³êd-
nie. W oczekiwaniu na og³osze-
nie wyników odbywa³y siê prze-
ja¿d¿ki motocyklem ciê¿kim i na „trikke’ach”.

I tak w kategorii szkó³ podstawowych beza-
pelacyjnie zwyciê¿y³a dru¿yna gospodarzy (SP
Zmiennica), wyprzedzaj¹c zespo³y ze  Starej Wsi i
Brzozowa. Kolejne miejsca zajê³y ekipy: SP 2 Przy-
sietnica, SP 2 Weso³a, SP Turze Pole, SP Malinówka
i SP 1 Przysietnica. Indywidualnie najlepsi okazali
siê tak¿e zawodnicy ze Zmiennicy. Trzy pierwsze
miejsca obsadzili kolejno: Pawe³ Dziedzic przed Ma-
ciejem Tesznarem i Piotrem Adamczakiem. Dru¿yn¹
opiekowa³ siê nauczyciel Pawe³ Boroñ.

Natomiast w kategorii gimnazjów wygra³ ze-
spó³ ze Starej Wsi, który wyprzedzi³ gimnazjalistów
z Brzozowa i Przysietnicy. Zwyciêzców przygotowy-
wa³ Stanis³aw Chrobak. Nastêpne miejsca obsadzi³y
dru¿yny z Malinówki, Nozdrzca, Humnisk i Górek.
Indywidualnie pierwsz¹ lokatê zaj¹³ Arkadiusz Patryn
(Stara Wieœ), drug¹ – Micha³ Pilawski (Brzozów), a trzeci¹ – Mariusz Jajko (Mali-
nówka).

Oba najlepsze zespo³y zosta³y obdarowane rowerami. Ponadto trzeci rower
otrzyma³a szko³a w Zmiennicy. Nagrody te zosta³y ufundowane przez Starostê Brzo-
zowskiego, a wrêczy³ je wicestarosta Janusz Dragu³a w obecnoœci przedstawicieli
organizatora, a zarazem sêdziów turnieju: Jana Wolaka, Kazimierza Barañskiego

i Tomasza Bartkowskiego z brzozow-
skiej drogówki, a tak¿e dyrektor szko³y
Jadwigi S³oty i Stanis³awa Pilszaka ze
Starostwa Powiatowego. Upominki
otrzyma³y te¿ dru¿yny z drugich i trze-
cich miejsc oraz uczestnicy, którzy zajê-
li czo³owe lokaty indywidualnie.
- Wiedzy teoretycznej i umiejêtnoœci
praktycznych pozazdroœciæ móg³by nie-
jeden kierowca.  Ale jedno jest pewne,
tych 45 rowerzystów, na drogach i uli-
cach nie przysporzy k³opotów innym
u¿ytkownikom dróg, oby ci inni zacho-
wywali siê tak¿e poprawnie. Turniej bê-
dzie kontynuowany nadal, szkoda tylko,
¿e poza trzema szko³ami w powiecie
w pozosta³ych nie ma mo¿liwoœci a mo¿e
zainteresowania w budowie takich mia-
steczek ruchu drogowego, gdzie dzieci
i m³odzie¿ po lekcjach, w czasie wolnym

od zajêæ uczy³aby siê zasad ruchu dro-
gowego zanim zacznie poruszaæ siê po
drogach – podsumowa³ zawody nad-
kom. Jan Wolak.

Obie zwyciêskie dru¿yny repre-
zentowa³y powiat brzozowskich pod-
czas zawodów szczebla wojewódz-
kiego w Baranowie Sandomierskim
i Czarnej k. Dêbicy.

Na podkreœlenie zas³uguje zaan-
ga¿owanie w organizacjê turnieju
i pozyskanie nagród od sponsorów
asp. K. Barañskiego, który od lat zaj-
muje siê propagowaniem zasad bez-
pieczeñstwa ruchu drogowego wœród
dzieci i m³odzie¿y. Dziêki niemu m.in.
powsta³o miasteczko ruchu drogowe-
go w Zmiennicy, na którym odbywa³
siê turniej. S³owa uznania nale¿¹ siê
tez wszystkim innym: sêdziom i or-

ganizatorom zawodów. Zadbali oni, aby
uczestnicy turnieju i ich opiekunowie
otrzymali posi³ek i napoje, czuli siê
w Zmiennicy dobrze i wywieŸli z tur-
nieju jak najmilsze wspomnienia.

Damian Kierek

Przed sygnalizacj¹ œwietln¹ w miasteczku
ruchu drogowego

Najwiêcej trudnoœci uczestnikom sprawi³a
³ezka

Funkcjonariusze drogówki bardzo dok³adnie
oceniali ka¿dy przejazd

Wicestarosta Janusz Dragu³a
wraz ze zwyciêsk¹ dru¿yn¹ ze Zmiennicy
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Niecodzienny jubileusz  - setne urodziny obchodzi³a 11 maja Anna
G³adysz, obecnie zamieszka³a w Golcowej.  W tym szczególnym dniu jubi-
latkê odwiedzi³a rodzina, s¹siedzi, a tak¿e przedstawiciele lokalnych w³adz
powiatowych i gminnych. Na rêce
Anny G³adysz ¿yczenia, upominek
i kwiaty z³o¿y³ Starosta Brzozowski
Zygmunt B³a¿ wraz z Przewodnicz¹-
cym Rady Powiatu Brzozowskiego
Stanis³awem £obodziñskim. Przy tej
okazji Z. B³a¿ powiedzia³: Nasza
obecnoœæ podyktowana jest wielkim
szacunkiem i uznaniem, które dzisiaj
w Twoj¹ stronê, Dostojna Jubilatko,
kierujemy wraz ze spo³ecznoœci¹ gmi-
ny Domaradz i powiatu brzozowskie-
go. Jesteœmy dumni i szczycimy siê
tym, ¿e ¿yjesz wœród nas, s³u¿¹c rad¹,
wyp³ywaj¹c¹ z tak bogatego doœwiad-
czenia ¿yciowego.

Swym ¿yciem zas³u¿y³aœ sobie na wdziêcznoœæ i s³owa serdecznych
podziêkowañ. D³ugimi latami pracy, naznaczonymi trosk¹ o codzienny byt i
pomyœlnoœæ rodziny, wykaza³aœ si³ê charakteru. Ogromnie wa¿na w codzien-
nych zmaganiach by³a pogoda ducha, która Ci towarzyszy³a.

Anna G³adysz pochodzi z Izdebek, od 11 lat mieszka u swojej córki
Marii w Golcowej. Wychowa³a czworo dzieci. Dwoje z nich zmar³o. Syn

Wszystkiego najlepszego,
Pani Anno!

pani Anny - Mieczys³aw jest michalit¹.
W dniu urodzin matki, w jej intencji,
odprawi³ w asyœcie ks. proboszcza i wi-
karego z Golcowej i ks. proboszcza z Iz-
debek, mszê œw. w miejscowym koœcie-
le. Anna G³adysz dochowa³a siê sied-
miorga wnuków i dwadzieœciorga pra-
wnuków. Dzieci wspominaj¹, ¿e ich

matka by³a architektem domowej atmosfery, w
rodzinie panowa³a wychowawcza jednoœæ rodzi-
ców. Nigdy siê nie k³ócili. Rodzice za punkt hono-
ru wziêli sobie wykszta³cenie dzieci i nauczenie
ich samodzielnoœci. Pani Anna prowadzi³a dom.
Jest osob¹ bardzo religijn¹ i sumienn¹.

Magdalena Pilawska

28 kwietnia 2006 roku przy
piêknej pogodzie odby³y siê w Par-
ku Miejskim i w Szkole Podstawo-
wej w Brzozowie  V Rejonowe Mi-
strzostwa Pierwszej Pomocy PCK
oraz Olimpiada Zdrowego Stylu
¯ycia. Organizatorem Mistrzostw
by³ Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w Brzozowie.

Celem Mistrzostw Pierwszej
Pomocy by³o wzmocnienie procesu
edukacji m³odzie¿y poprzez podnie-
sienie poziomu wiedzy z zakresu
zasad udzielania pierwszej pomocy
oraz przeciwdzia³anie wystêpowaniu
wypadków poprzez upowszechnie-
nie zasad bezpieczeñstwa i wykszta³-
cenie nawyków ich przestrzegania.

W mistrzostwach bra³y udzia³
szko³y ponadgimnazjalne z Brzozo-
wa: Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych,
Zespó³ Szkó³ Budowlanych oraz
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W ka-
tegorii szkó³ gimnazjalnych: gimna-
zja z Brzozowa, Przysietnicy, Górek,
Domaradza, Jasienicy Rosielnej,
Trzeœniowa i Starej Wsi.

Pierwsze miejsce w katego-

V Powiatowe  Mistrzostwa  Pierwszej  Pomocy PCKV Powiatowe  Mistrzostwa  Pierwszej  Pomocy PCKV Powiatowe  Mistrzostwa  Pierwszej  Pomocy PCKV Powiatowe  Mistrzostwa  Pierwszej  Pomocy PCKV Powiatowe  Mistrzostwa  Pierwszej  Pomocy PCKV Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
rii szkó³ ponadgimnazjalnych zaj¹³: Ze-
spó³ Szkó³ Ekonomicznych, drugie miej-
sce - I Liceum Ogólnokszta³c¹ce, trzecie
miejsce - Zespó³ Szkó³ Budowlanych.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych:
I miejsce  - Gimnazjum w Przysietnicy,
II miejsce - Gimnazjum w Brzozowie,
III miejsce -  Gimnazjum w Starej Wsi.
Celem Olimpiady Zdrowego Stylu ̄ ycia
by³a ocena wiedzy uczniów na temat ist-
niej¹cych zagro¿eñ zdrowotnych, sposo-
bów ochrony i doskonalenia zdrowia.

W Olimpiadzie wziê³o udzia³ 9 ze-
spo³ów z nastêpuj¹cych szkó³: Stara
Wieœ, Górki, Brzozów, Przysietnica, Ja-
sionów, Trzeœniów, Grabownica, Golco-
wa i Domaradz.
I miejsce zajê³o Gimnazjum w Grabow-
nicy,
II Gimnazjum w Golcowej ,
III Gimnazjum w Domaradzu.

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a serdecznie dziêkuje Dy-
rekcji Szko³y Podstawowej w Brzozowie,
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej, Komendzie
Powiatowej Policji oraz Brzozowskiemu
Domowi Kultury za pomoc w zorgani-
zowaniu Mistrzostw.

INFORMACJE  Z  POWIATU

Jubilatka odebra³a ¿yczenia
od Starosty Z. B³a¿a

... i Przewodnicz¹cego Rady Powiatu St. £obodziñskiego

Reprezentacja ZSE w Brzozowie w akcji

(fot. 1)

(fot. 2)
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Podziêkowania kierujemy równie¿ do na-

szych sponsorów, dziêki którym mo¿liwe by³o
zorganizowanie zawodów: Zygmunta B³a¿a -
Starosty Brzozowskiego, Zdzis³awa Wojdanow-
skiego - Burmistrza Brzozowa, Barbary Sawki
– Apteka Prywatna, Kroœnieñskiego Centrum In-
formatycznego „KROSOFT”, Stanis³awa Pytla-
ka – Us³ugowy Zak³ad Mechaniki Pojazdowej,
Apteki „PANAX”, Hurtowni Wielobran¿owej
„BESTMAR”, Gra¿yny i Andrzeja Wojtowicz –
Przedsiêbiorstwo „GRAN-PIK”, Jana Wac³aw-
skiego – Zak³ad Uboju, Skupu  i Przetwórstwa
Miêsnego, Wac³awa Bieñczaka – Wyroby Cu-
kiernicze, Aliny i Tadeusza Zygarowicz – Sklep
„ALTA” CENTRUM.

Zarz¹d Rejonowy
PCK w Brzozowie

Poezja otwiera œwiat myœli i prze¿yæ poety. Doskonale mogli siê o tym
przekonaæ organizatorzy Miêdzyszkolnego Konkursu Literackiego  „Bo

celem cz³owieka jest godnie ¿yæ”. Zorganizowany przez Poradniê Psycho-
logiczno-Pedagogiczn¹ w Brzozowie przy wspó³pracy z Powiatow¹ Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Brzozowie oraz pedagogami szkolnymi kon-
kurs dotyczy³ przeciwdzia³ania przemocy i agresji.

Skierowany by³ on do uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów
i szkó³ œrednich. Celem konkursu by³o nie tylko kszta³towanie postawy
twórczej, ale te¿ zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji w najbli¿-
szym otoczeniu, kszta³towanie poczucia w³asnej wartoœci oraz umiejêt-
noœæ komunikowania siê i wspó³¿ycia z ludŸmi.

Fina³ konkursu odby³ siê 17 maja br. w Œwietlicy Socjoterapeutycz-
nej w Brzozowie. Ogó³em wp³ynê³o 29 wierszy, w tym: 11 ze szkó³ pod-
stawowych, 15 z gimnazjów oraz 3 z ZSB. Nades³ane utwory ocenia³o
4-osobowe jury, w sk³adzie: przew. Halina Koœciñska (Muzeum Regional-
ne w Brzozowie), Tadeusz Pióro (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Brzozowie), Magdalena Pilawska (Brzozowska Gazeta Powia-
towa) i Maria Gowda (Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej).
Fina³ konkursu swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³a Ewa Tabisz – Sekretarz
Powiatu Brzozowskiego oraz Józef
Cupak – ceniony poeta z naszego
powiatu.

Po przywitaniu zebranych
przez Krystynê Przyczynek
z PP-P w Brzozowie g³os zabra³ J.
Cupak, który przedstawi³ m³odym
uczestnikom konkursu próbkê doj-
rza³ej i cenionej ju¿ poezji. Nastêp-
nie zosta³y og³oszone wyniki kon-
kursu. W kategorii szkó³ ponad-
gimnazjalnych wyró¿niona zosta-
³a Mariola Kornafel. W kat. gim-
nazjum pierwsze miejsce zajê³a
Monika Dydek  (G Stara Wieœ), na
kolejnych dwóch uplasowa³y siê

Poezja m³odych Poci¹g
¿ycie to poci¹g
sun¹cy po szynach dniach
ka¿dy poci¹g jest inny
ka¿dy wagonik ró¿ni siê od siebie
bo ka¿dy z nas jest inny
niepowtarzalny jedyny

¿ycie to poci¹gu wagoniki
przez ich okna wygl¹daj¹ oczami piêknymi
Mi³oœæ
wiara nadzieja
trzymaj¹ siê ich kurczowo
dobroæ przyjaŸñ uczciwoœæ sprawiedliwoœæ
to pierwsza czêœæ poci¹gu

bo w drugiej czaj¹ siê
nieszczêœcia z³o nienawiœæ zazdroœæ
wiernie wspomagaj¹ ich
oszustwo k³amstwo

¿ycie to wybór
wiêc wybierz pierwsza czêœæ poci¹gu
i nie odwracaj siê
na wo³ania z³a

¿ycie to jedno wielkie wyzwanie
poci¹g z prêdkoœci¹ sunie pod górê
nie zatrzymuj go
pomó¿ mu wjechaæ na wznios³y szczyt
ale nie pozwól w dziurê

¿ycie to walka
zakrêtów mnóstwo na drodze
dopilnuj aby nie wypad³ poci¹g z trasy o Bo¿e

przed nastêpnym zakrêtem
rozwa¿
czy drogi nie ma innej
nie daj siê s³aboœci przedziwnej

¿ycie to poci¹g
niech sobie jedzie ile si³
ale m¹drze nim kieruj

czasami zatrzymaj siê popatrz na znak
czy jedziesz wed³ug 10 Drogowskazów
swojej drogi nie powtórzysz
wiêc nie zbaczaj z niej w ciemne dró¿ki

Monika Jakielarz (kl. VI SP w Zmiennicy)

W wychowaniu chodzi g³ównie o to, a¿eby cz³owiek
stawa³ siê coraz bardziej cz³owiekiem

– o to a¿eby bardziej „by³”, a nie tylko „mia³”
Jan Pawe³ II

INFORMACJE  Z  POWIATU

(fot. 3) Wrêczenie nagród

Józef Cupak
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Joanna Mas³yk (G Trzeœniów) i Monika Naw³oka (G Brzo-
zów). W kat. szkó³ podstawowych najwy¿ej oceniono utwór
Moniki Jakielarz (SP Zmiennica). Drugie miejsce zajê³a Ali-
cja Witek (SP Trzeœniów), zaœ trzecie Weronika Wojtowicz
(SP Humniska).

- Wygrana w konkursie by³a dla mnie mi³ym zaskocze-
niem. Nie spodziewa³am siê, ¿e otrzymam g³ówn¹ nagrodê.
Sam udzia³ by³ dla mnie lekcj¹ nauki o ¿yciu, poniewa¿ pi-
sz¹c wiersze snu³am refleksje na temat jego sensu  – mówi
Monika Jakielarz, laureatka konkursu w kat. szkó³ podsta-
wowych. - Moj¹ inspiracj¹ do pisania drobnych utworów po-

etyckich jest otaczaj¹cy
œwiat. To w nim staram siê
dostrzec piêkno, a jego
uroki przelaæ na papier. Motywacjê do tworze-
nia zawdziêczam pani polonistce Marii Myæce.
Piszê zarówno proz¹, jak i wierszem, prowadzê
te¿ pamiêtnik. Pisanie sprawia mi wielk¹ radoœæ.
W konkursie uczestniczyli tak¿e: Dorota Du-
dek, Katarzyna Mazur, Justyna Tarkowska, Ma-
ciej Jurczak, Martyna B¹k, Magdalena Dupla-
ga, Alicja Dydek, Aleksandra Œmigiel, Pawe³
Or³owski, Joanna B¹k, Karolina G³¹b, Wioletta
Rajtas, Iwona Pigoñ, Anna Czuba, Joanna Ko-
³odziejczyk, Dagmara Ko³odziej, Justyna Wi-
niarska, Karolina £uczycka, Izabela Ku³ak,
Aleksandra Florczak.
Dyplomy oraz upominki rzeczowe uczestnikom

wrêcza³a Sekretarz Powiatu – E. Tabisz wraz z
Dyrektorem PSS-E w Brzozowie – T. Pióro. Podsumowanie konkursu zakoñczy³o
ponowne wyst¹pienie Józefa Cupaka.

Mi³oœæ i nienawiœæ
Woko³o ich wielu
¯yczliwi Kochani
Pomocn¹ d³oñ gotowi s¹ daæ
Zrozumiej¹, poradz¹, wspieraj¹
Z³e chwile i dobre
Spêdzaj¹ razem ze mn¹
Prawdziwa przyjaŸñ
To skarb bezcenny!

¯yjê i poj¹æ nie mogê
Jak okrutny jest czasami ten œwiat
Raz kocha a raz nienawidzi
Dlaczego musi byæ tak?
Nic zmieniæ nie mogê
Czasu cofn¹æ nie da siê te¿
Wiêc co mam robiæ?
P³aczê, rozmyœlam, marzê i œniê
Byæ mo¿e to wszystko
Kiedyœ siê zmieni.
Mariola Kornafel (III LO w ZSB w Brzozowie)

„Dobrze ¿yæ to
znaczy godnie ¿yæ”

¯ycie nie po jest
by w otch³ani uton¹æ
zatopiæ siê w s³owach
i mówiæ bez ustanku.

¯ycie jest po to
by uczuciami p³on¹æ
dla dobra byæ
i piêknie ¿yæ.

¯ycie jest po to
by nie czuæ
i cofaæ czas.
¯ycie jest po to
by do przodu iœæ
i zrozumieæ œwiat.

Myœlê wci¹¿
jak uczyniæ to
by inni rozumieli mnie...

Chcê godnie ¿yæ
dla ludzi byæ
i KOCHAÆ ca³y czas.
Monika Dydek (kl. II ZS w Starej Wsi)

Anna W³adyka
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Oficjalne nadanie imienia od-
by³o siê podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Brzozowie. Stosown¹
uchwa³ê nadaj¹c¹ imiê b³ogos³awio-
nej siostry Celestyny Faron Przed-
szkolu Samorz¹dowemu Nr 1 radni
podjêli jednog³oœnie. – To m¹dry
i piêkny wybór. Anna³y i karty historii
Brzozowa przypominaæ bêd¹ zawsze
heroizm cnót b³ogos³awionej, jej nie-
wzruszon¹, dojrza³¹ wiarê, bezgra-
niczne oddanie dzieciom, dla których
by³a wymagaj¹cym wychowawc¹
o wra¿liwym, matczynym sercu – pod-
kreœli³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Sperber.

Starania o nadanie imienia przedszkolu, które ma blisko 20-
letni¹ tradycjê, spo³ecznoœæ przedszkolna rozpoczê³a w paŸdzierni-
ku ubieg³ego roku. Rozpoczêto poszukiwania osoby, która mog³a-
by siê staæ autorytetem, wzorcem. Pad³a propozycja siostry Cele-
styny Faron, s³u¿ebniczki starowiejskiej, która na pocz¹tku 1938 r.
za³o¿y³a i prowadzi³a ochronkê w Brzozowie. Wiele czasu poœwiê-
ca³a pracy z dzieæmi, okazuj¹c im wiele serca i pomocy material-
nej. Opiekowa³a siê tak¿e chorymi w mieœcie. W czasie II wojny
œwiatowej kierowa³a domem zakonnym i prowadzi³a ochronkê,
³¹cznie z do¿ywianiem dzieci. Aresztowana zosta³a

B³ogos³awiona patronk¹onk¹onk¹
B³ogos³awiona siostra Celestyna Faron zosta³a patronk¹ Przedszkola Samorz¹do-
wego Nr 1 w Brzozowie

w lutym 1942 r. Na pocz¹tku 1943 r. wy-
wieziona zosta³a do obozu Oœwiêcim –
Brzezinka. Tam te¿ zapad³a na ró¿ne
choroby. Zmar³a, zaopatrzona w Naj-
œwiêtszy Sakrament, w Wielkanoc,
8 kwietnia, 1944 r. 13 czerwca 1999 r.
zosta³a og³oszona b³ogos³awion¹ przez
papie¿a Jana Paw³a II. W ankiecie prze-
prowadzonej wœród rodziców, wszyscy
ankietowani zaakceptowali tê kandyda-

turê. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wyst¹pi³y
z wnioskiem do  przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Brzozowie o nadanie przedszkolu imienia B³ogos³awio-
nej Siostry Celestyny.

W holu przedszkola ods³oniêta zosta³a pami¹tko-
wa tablica, któr¹ poœwiêcili ks. infu³at Julian Pud³o i ks.
Franciszek Rz¹sa, proboszcz brzozowski. W trakcie uro-
czystej sesji, przedszkolaki zaprezentowa³y czêœæ arty-
styczn¹. Odœpiewa³y równie¿ hymn przedszkola poœwiê-
cony patronce, do którego s³owa napisa³a Teresa Nogaj,
a muzykê skomponowa³ Bogdan Nycz.

Nagrody laureatom wrêcza³a
Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz

Poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej w holu przedszkola

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk
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Przedszkole Samorz¹dowe Nr

1 w Brzozowie funkcjonuje od 1987 r.
Obecnie do placówki uczêszcza 100
dzieci a zatrudnionych jest 16 osób,
w tym 8 nauczycielek. Przedszkole po-
siada bardzo dobre warunki lokalowe:
du¿e i funkcjonalnie urz¹dzone sale
zajêæ, zielony plac zabaw, a tak¿e, co
nie czêsto siê zdarza w tego typu pla-
cówkach, salê gimnastyczn¹. – Prawie
20 lat dzia³alnoœci to okres kszta³to-
wania osobowoœci ponad 2 tysiêcy
dzieci. Przez te wszystkie lata przed-
szkole dopracowa³o siê w³asnego sty-
lu i charakteru. Posiadamy swoje uro-
czystoœci, formy pracy, wspó³pracy ze œrodowiskiem, rodzica-
mi. Nadaj¹c przedszkolu imiê siostry Celestyny ocalimy od za-

pomnienia tê piêkn¹ i godn¹ naœlado-
wania postaæ. Bêdziemy mogli kszta³to-
waæ wœród dzieci wspania³e cechy, do-
konania i wartoœci ponadczasowe repre-
zentowane przez patronkê – powiedzia-
³a Barbara £uczycka, dyrektor przed-
szkola.

Program wychowania przedszkol-
nego wzbogacony jest o 6 w³asnych pro-
gramów, w tym dwa profilaktyczne:
“Baw siê bezpiecznie, unikaj zagro¿eñ”
realizowany wspólnie z Komend¹ Po-
wiatow¹ Policji w Brzozowie oraz
“Wiem, stosujê, nie chorujê” realizowa-
ny z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno – Epi-

demiologiczn¹ w Brzozowie. Dzieci mog¹ korzystaæ tak¿e
z zajêæ z jêzyka angielskiego i rytmiki. A. Józefczyk

INFORMACJE  Z  POWIATU

Przedszkolaki zaœpiewa³y hymn poœwiêcony s. Celestynie

W niedzielê 28 maja br. w Jasio-
nowie odby³a siê uroczystoœæ poœwiêce-
nia nowego samochodu po¿arniczego,
po³¹czona z gminnymi obchodami Dnia
Stra¿aka i Ochrony Œrodowiska. By³a to
równie¿ okazja do œwiêtowania 122 rocz-
nicy powstania OSP w Jasionowie. - Sta-
rania o pozyskanie przez OSP nowego lek-
kiego samochodu trwa³y kilka lat – powie-
dzia³ Prezes jednostki Józef Ko³odziej.
- Starania nie by³y ³atwe, ale dziêki zaan-
ga¿owaniu wielu osób zakoñczy³y siê suk-
cesem. Samochód ford zast¹pi³ 27-letnie-
go ¿uka. Wartoœæ nowego zakupu to 120
tys. z³. Zosta³ zakupiony dziêki œrodkom
finansowym otrzymanym g³ównie z Zarz¹-
du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i PZU, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie, bud¿etu gminy Haczów
i œrodków w³asnych jednostki.

W trakcie niedzielnych uroczysto-
œci uhonorowano stra¿aków ochotników
oraz osoby, które wspieraj¹ ochronê prze-
ciwpo¿arow¹. Z³oty medal „Za zas³ugi dla
po¿arnictwa” otrzymali: Wies³aw Biernac-
ki - naczelnik OSP Jasionów oraz druho-
wie tej jednostki: Ryszard Hêdrzak i Ja-
nusz Pañko. Medal srebrny otrzymali: ks.
W³adys³aw Pucia proboszcz z Jasionowa,
Kazimierz Œnie¿ek Prezes OSM w Jasie-
nicy Rosielnej oraz Wojciech Schmid Prze-
wodnicz¹cy Rady Nadzorczej Podkarpac-
kiego Banku Spó³dzielczego w Sanoku.,
a medal br¹zowy: Maria Rygiel Dyrektor
GOKiW w Haczowie. Odznakê „Stra¿ak
wzorowy” – otrzyma³ Adam Ku³ak.

Wydana zosta³a równie¿, nak³adem Muzeum Regionalnego im. Adama
Fastnachta w Brzozowie,  monografia wsi Jasionów autorstwa Kazimierza Ko-
niecznego, zawieraj¹ca opis najwa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia miejscowoœci
na przestrzeni dziejów oraz dzia³alnoœci lokalnych organizacji.

OSP w Jasionowie zosta³a za³o¿ona przez pani¹ dworu Cecyliê Dzie-
duszyck¹ w 1884 r. By³a to druga stra¿ w powiecie brzozowskim i pierwsza

w obecnej gminie Haczów. - 122
lata to przesz³o dwa pokolenia ja-
sionowskiej wspólnoty, spo³ecznie

dzia³aj¹cych i pracuj¹cych przez ca³y czas stra-
¿aków nios¹cych pomoc o ka¿dej porze dnia
i nocy na wypadek ró¿nego rodzaju klêsk ¿ywio-

³owych, przede wszystkim gaszenia
po¿arów, powodzi, huraganów,
a obecnie i przy wypadkach drogo-
wych. To przesz³o dwa pokolenia
pracowa³o na to, by poszczyciæ siê
nie tylko osi¹gniêciami, ale i sprzê-
tem, jaki posiadamy - stwierdzi³ Ka-
zimierz Konieczny, wieloletni pre-
zes jednostki, autor monografii.

Obecnie OSP w Jasionowie liczy
oko³o 80 cz³onków, w tym równie¿
Orkiestra Dêta dzia³aj¹ca przy OSP,
pod patronatem GOKiW w Haczo-
wie. Orkiestra liczy sobie 74 lata, od
2002 r. nosi imiê za³o¿yciela ks. Jana
Dziedzica. Oprócz nowego forda

jednostka ma na wyposa¿eniu, od roku 1989
równie¿ stara 200. W 1997 r. zosta³a w³¹czona

do Krajowego Systemu Ratowniczo
- Gaœniczego. Prezesem jest Józef
Ko³odziej, naczelnikiem Wies³aw
Biernacki.

Wœród goœci uroczystoœci w Ja-
sionowie byli miêdzy innymi: Wi-
ceprezes Zarz¹du G³ównego ZOSP
RP w Warszawie Janusz Koniecz-
ny, Zastêpca Podkarpackiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP
w Rzeszowie bryg. Bogdan Kuliga,
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Brzozowskiego i Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
w Brzozowie Stanis³aw £obodziñ-
ski, Starosta Brzozowski Zygmunt

B³a¿, Komendant Powiatowy PSP w Brzozo-
wie st. bryg. Stanis³aw Paj¹k i Komendant Miej-
ski PSP w Kroœnie m³. bryg. Zbigniew Sieniaw-
ski, a tak¿e Wójt Gminy Haczów Stanis³aw Ja-
kiel.

Nowy wóz bojowy dla
OSP w Jasionowie

A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk

Oficjalne oddanie wozu bojowego

Wyró¿nionym pogratulowa³ Starosta Z. B³a¿

fot. A. Józefczyk
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Zatañczy³y równie¿ dzieci z
Górek

Wojciech Szuba

Przegl¹dy Piosenki Religij-
nej pojawi³y siê w Polsce w latach
siedemdziesi¹tych. Schronieniem
dla nich by³y koœcio³y, a bra³y
w nich udzia³ zespo³y parafialne.
W zale¿noœci od zasiêgu dzieli³y siê
one na parafialne, dekanalne lub
diecezjalne. Piosenka religijna sta-
³a siê nieod³¹cznym sk³adnikiem
mszy œw., rekolekcji, pielgrzymek,
ognisk. Nie tylko m³odzi je œpiewa-
li. Tymi piosenkami siê modlili.

Tak te¿ by³o 13 maja br. w sali Domu Stra-

¿aka w Humniskach. Tradycyjnie, ju¿ po raz czwarty Ruch Apostolstwa
M³odzie¿y przy parafii w Humniskach pod opiek¹ ks. S³awomira Wa³czyka
i ks. proboszcza Juliana Tarnawskiego by³ organizatorem IV edycji Prze-
gl¹du Piosenki i Pieœni Maryjnej.

Przegl¹d rozpoczê³a modlitwa o rych³¹ beatyfikacjê Ojca Œw. Jana
Paw³a II odmówiona przez ks. S³awomira oraz oficjalne s³owa powitania
ks. proboszcza. Ca³y konkurs prowadzi³a Monika Florek. W przegl¹dzie
zaprezentowa³o siê ponad 60 osób, w 7 zespo³ach z terenu naszego powia-
tu. Przed licznie zebran¹ widowni¹ wyst¹pi³y grupy muzyczne i zespo³y
z: Domaradza, Nozdrzca, Jasienicy Rosielnej, Humnisk, Grabownicy, Gó-

rek i Trzeœniowa.
Utwory ocenia³o jury, sk³adaj¹ce siê

z przedstawicieli ka¿dego z zespo³ów. Po
prezentacji wszystkich wykonawców, ze-
brani uczestnicy i widownia zostali zapro-
szeni na poczêstunek. Po obradach jury na-
st¹pi³o wrêczenie uczestnikom pucharów,
dyplomów oraz drobnych upominków.
I miejsce, piosenkami „Panno piêkniejsza”
i „Matko o twarzy czarnej”, wyœpiewa³y
sobie dziewczêta z zespo³u w Domaradzu.
II lokatê zaj¹³ zespó³ z Górek, zaœ III miej-
sce zaj¹³ zespó³ z Trzeœniowa.

Nagrody i dyplomy wszystkim zespo-
³om wrêcza³ ks. katecheta S³awomir Wa³-

czyk oraz organizatorzy tej imprezy. Przegl¹d zakoñczy³ siê wspólnym od-
œpiewaniem „Barki”.

Anna W³adyka

S¥  TS¥  TS¥  TS¥  TS¥  TAKIE  PIOSENKI,  S¥  TAKIE  PIOSENKI,  S¥  TAKIE  PIOSENKI,  S¥  TAKIE  PIOSENKI,  S¥  TAKIE  PIOSENKI,  S¥  TAKIE  PRZEGL¥DYAKIE  PRZEGL¥DYAKIE  PRZEGL¥DYAKIE  PRZEGL¥DYAKIE  PRZEGL¥DY...............

6 kwietnia br. w sali widowiskowej Brzozowskiego
Domu Kultury odby³y siê eliminacje wstêpne 11 KON-
KURSU PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”. Jury w sk³a-
dzie: Rafa³ KuŸnar, Dariusz Sadowski i Daniel Kornasie-
wicz po przes³uchaniu 37 wykonawców z terenu pow. brzo-
zowskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego, posta-
nowi³o zakwalifikowaæ do eliminacji regionalnych nastê-
puj¹cych wykonawców:
kat. I
Katarzynê Rapa z SP w Haczowie
Aleksandrê Owsiany z Zespo³u Szkó³ w Górkach

kat. II
Annê Jurczak z SP w Brzozowie
Karinê Srock¹ z SP w Baligrodzie
Kingê Gurgacz z SP w Jasienicy Rosielnej
Soniê Winnick¹ z SP w Ustrzykach Dolnych
kat. III
Justynê Lubas z Gimnazjum w Baryczy
Joannê Sobotê z Gimnazjum w Haczowie
kat. IV
Annê Lubeck¹ z Górek
Agnieszkê Ziemiañsk¹ z Haczowa

4 maja br. odby³y siê Eliminacje Regionalne, w któ-
rych udzia³ wziêli wykonawcy z terenu Polski Po³udnio-
wej.

Jury w sk³adzie: Jaros³aw Pi¹tkowski – kompozy-
tor, twórca Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, Jerzy Flo-
rek i Mariusz Ryœ po wys³uchaniu 43 wykonawców posta-
nowi³o zakwalifikowaæ do Fina³u 11 Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces”, który odbêdzie siê 16-17 czerwca br.

w Tarnobrzegu nastêpuj¹cych wokali-
stów: Katarzynê Rapa z piosenk¹
„Gwiazda filmowa”, Aleksandrê Kuœmi-
der z piosenk¹ „Ryby, ¿aby, raki”, Ga-
brielê Steæ z piosenk¹ „Papuga”, Ma³-
gorzatê Kotwica z piosenk¹ „Dziwny
Deszcz”, Milenê Siembida z piosenk¹
„Piosenka ksiê¿ycowa”, Alana Bochna-
ka z piosenk¹ „B¹dŸ moim natchnie-
niem”, Karolinê At¹b z piosenk¹ „Ka-
ruzela z madonnami”, Annê Lubeck¹
z piosenk¹ „Modlitwa”.

Ponadto jury postanowi³o przy-
znaæ wyró¿nienia nastêpuj¹cym wyko-
nawcom: Karolina Kania, Patrycja Ma-
œlach, Gabriela Czarnecka, Aleksandra
Dalmata, Kinga Gurgacz, Dominika
Majdañska, Mateusz MoŸdzierz, Joan-
na Rybak, Gabriela Siemion, Sonia Win-
nicka, Magdalena P³ocek, Joanna Sobo-
ta, Agnieszka Plajstek.

Jest to kolejna impreza muzycz-
na, która na dobre zadomowi³a siê
w Brzozowie. Cieszy siê du¿¹ popular-
noœci¹ zarówno wœród wykonawców jak
i publicznoœci. Znakomicie przygotowa-
na przez pracowników BDK (Zygmunt
Podulka, Jan Florek, Artur Hocyk)
i sprawnie poprowadzona przez Urszu-
lê Woroniec. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie
kontynuowana w nastêpnych latach.

Wygraj Sukces 2006

Zwyciêski zespó³ z Domaradza

Grupy muzyczne wykona³y po dwie pieœni maryjne

Pe³ne wdziêku
wystêpy dzieci

... wzbudzi³y du¿y aplauz
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22 kwietnia na ca³ym œwiecie
obchodzi siê Dzieñ Ziemi. Organizo-
wane s¹ imprezy, uroczystoœci i festy-
ny maj¹ce na celu zwrócenie uwagi
spo³eczeñstwa na zagro¿enia, jakie
cz³owiek niesie swoim postêpowaniem
dla ¿ycia na Ziemi. Dla dzieci organi-
zowane s¹ zabawy i zajêcia wpajaj¹ce
ju¿ od najm³odszych lat szacunek dla
przyrody i poczucie odpowiedzialno-
œci za ni¹.

Od kilku lat w miesi¹cu kwiet-
niu w naszym przedszkolu s¹ organi-
zowane ró¿ne zajêcia przybli¿aj¹ce
dzieciom tematykê ekologiczn¹.

28 kwietnia w Zespole Szkó³
w H³udnie odby³ siê Miêdzyprzedsz-
kolny Turniej Wiedzy Ekologicznej
przygotowany przez Mariê Kipisz
z oddzia³u przedszkolnego w H³udnie,
El¿bietê Fara nauczycielkê klasy I
w H³udnie i Jolantê Winiarsk¹ z oddzia-
³u przedszkolnego w Weso³ej. Turniej
zosta³ poprzedzony og³oszeniem kon-
kursu plastycznego na temat „Przyro-
da naszym przyjacielem – dbajmy
o ni¹”

Spotkanie rozpoczê³o siê wystê-
pem dzieci przedszkolnych z H³udna
i Weso³ej, które zaprezentowa³y pro-
gram artystyczny z³o¿ony z wierszy,
piosenek o treœci ekologicznej, oraz inscenizacji „Kto jest wro-
giem lasu”. Krótkie przedstawienia uœwiadomi³y wszystkim
dzieciom potrzebê postawy proekologicznej i rolê jak¹ ka¿dy
z nas mo¿e odegraæ w swoim œrodowisku.

 Spotkanie uœwietni³ zaproszony goœæ – Zdzis³aw G³a-
dysz leœniczy z Nadleœnictwa Brzozów. W swojej pogadance

Przedszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej
nawi¹za³ do treœci przekazanych
przez dzieci w przedstawieniu, a
tak¿e zwróci³ uwagê na problemy
degradacji œrodowiska naturalnego.
W Turnieju uczestniczyli równie¿

rodzice dzieci, którzy zapewnili im
transport, przygotowali poczêstu-
nek, a tak¿e dopingowali swoje po-
ciechy.
Dzieci popisywa³y siê swoj¹

wiedz¹ dotycz¹c¹ ochrony przyro-
dy i œrodowiska naturalnego, odpo-
wiadaj¹c na wylosowane pytania
oraz rozwi¹zuj¹c zagadki.
Reprezentanci oddzia³ów przed-

szkolnych w Weso³ej i H³udna wy-
kazali wyrównany poziom wiedzy,
zdobywaj¹c równorzêdne I miejsce
w Turnieju. Zwyciêzcy otrzymali
dyplomy wrêczone przez dyrekto-
ra Zespo³u Szkó³ w H³udnie Jana
Goszty³ê a tak¿e interesuj¹ce upo-
minki. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody pocieszenia ufundo-
wane przez Nadleœnictwo Brzozów
i Wójta Gminy Nozdrzec.
S¹dzimy, ¿e ta wspólna akcja dzie-

ci, rodziców i nauczycieli i jeszcze
inne dzia³ania, które podejmowane
s¹ przez nasze placówki zaowocu-
je w przysz³oœci wychowaniem od-

powiedzialnego i dbaj¹cego o œrodowisko pokolenia Polaków.
Do nauczycieli wychowania przedszkolnego nale¿y bowiem
zasianie ekologicznego ziarenka, które przy odpowiedniej pie-
lêgnacji zaowocuje u doros³ego cz³owieka odpowiedzialnoœci¹
za losy naszego œrodowiska. Jolanta Winiarska

         Maria Kipisz

Dzia³aj¹ca przy Brzozowskim Domu Kultury
Grupa Teatralna prowadzona przez pani¹ Urszulê Wo-
roniec przygotowa³a spektakl wg Gabrieli Zapolskiej pt.
„Pani Dulska”. Premiera dla szkó³ œrednich mia³a miej-
sce 26 kwietnia, a dla szerszej publicznoœci 17 maja.

Widzowie mogli siê œwietnie bawiæ ogl¹daj¹c
tê znan¹ komediê podczas wystawianych dotychczas ju¿
8 spektakli. Zapowiadaj¹ siê nastêpne, gdy¿ zaintereso-
wanie sztuk¹ jest bardzo du¿e. Aktorami bior¹cymi
udzia³ w spektaklu sa uczniowie Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego i Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie.

Obsadê spektaklu stanowili: Justyna Pilawska (Anie-
la Dulska), Marek Naw³oka (Felicjan Dulski), Piotr Cho-
ma (Zbyszko), Justyna Adamska (Hesia), Joanna Pilch
(Mela), Ilona Szczepek (Juliasiewiczowa), Katarzyna
KoŸma (lokatorka), Ola Wojnowska (Hanka), Ula Jê-

drzejewska (Tadrachowa). Re¿yseri¹ i scenografi¹ zajê³a siê Urszula Woroniec, zaœ opra-
wê muzyczn¹ zapewni³ Krzysztof £obodziñski. Za kostiumy odpowiedzialna by³a Ma³-
gorzata Pietrasz, za charakteryzacjê Magdalena Sawicka.

DulskDulskDulskDulskDulska w Bra w Bra w Bra w Bra w Brzozowskim Domu Kzozowskim Domu Kzozowskim Domu Kzozowskim Domu Kzozowskim Domu Kulturyulturyulturyulturyultury

Wojciech Szuba

Widzów zachwyci³ profesjonalizm ...

... oraz charakteryzacja i kostiumy
m³odych aktorów.

Pami¹tkowe zdjêcie z Turnieju Wiedzy Ekologicznej

Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków
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Ju¿ w sierpniu, przed rozpoczê-
ciem roku szkolnego, grono pedagogicz-
ne planuje wycieczki –  do œrodowisk
spo³ecznych i na ³ono przyrody. S¹ wiêc
wycieczki na pocztê, do sklepu, bibliote-
ki, muzeum, szko³y, do remizy stra¿ac-
kiej oraz do sadu, ogrodu, w pole, do lasu,
na ³¹kê, do parku, nad rzekê – to prze-
wa¿nie wycieczki piesze.

Od kilkunastu ju¿ lat w maju lub
w czerwcu wyje¿d¿amy te¿ z dzieæmi na
wycieczkê autokarow¹. Pocz¹tkowo by³y
to najbli¿sze nam miejscowoœci jak: Iwo-
nicz Zdrój, Rymanów, Sieniawa, Odrze-
chowa, Sanok, Dynów, D¹brówka Sta-
rzeñska, Ustrzyki Dolne – na te wycieczki
jechaliœmy sami – dzieci i personel przed-
szkola. Od 2001 roku jeŸdzimy ju¿ z ro-
dzicami, na dwa autokary, poniewa¿ licz-
ba uczestników wycieczki dochodzi do
stu osób. I tak w 2001 r. by³y to Biesz-
czady (Majdan, Balnica, Wola Michowa,
Rabe); w 2002 r. – Odrzykoñ, Prz¹dki,
Krosno; w 2004 r. – Bieszczady (Cisna,
Majdan, Przys³up, Wola Michowa);
w 2005 r. – Krasiczyn, Bolestraszyce.

W tym roku wspólnie z rodzica-
mi zdecydowa³yœmy, ¿e bêdzie to bardzo
daleka wycieczka (ponad 200 km w jedn¹
stronê), ale w jakie miejsce?! – do Ba³to-
wa, 16 km za Ostrowcem Œwiêtokrzy-
skim, gdzie znajduje siê Park Jurajski,
który powsta³ w 2004 r.

Dzieci z wielk¹ niecierpliwoœci¹
oczekiwa³y na dzieñ wyjazdu. W okresie
poprzedzaj¹cym wyjazd, przypominali-

œmy sobie piosenki wycieczkowe, tury-
styczne. Dzieci czêsto ogl¹da³y bajki, ko-
lorowanki z dinozaurami, bawi³y siê pla-
stikowymi zabawkami dinozaurów, któ-
re otrzyma³y od Miko³aja, a tak¿e dino-
zaurami przynoszonymi z domu.

Wreszcie nadszed³ dzieñ wyjazdu.
11 maja z parkingu przy koœciele wraz
z  Wojtkiem Berez¹ (naszym etatowym
kierowc¹) oraz z R. Niemcem wyruszy-

WYCIECZKI  W  PRZEDSZKOLU

liœmy w drogê. Tym razem jecha³
z nami równie¿ S. Owoc – kamerzy-
sta, który utrwali³ nasz¹ wycieczkê
na taœmie. Wczeœnie rano, raczej
drzemaliœmy w autokarach, ale po
pierwszym postoju, kiedy s³oñce co-
raz bardziej zaczê³o zagl¹daæ nam
w okna, w naszych autobusach by³o
ju¿ bardzo weso³o. Wszyscy ochoczo
zabrali siê do œpiewania piosenek, opo-
wiadania dowcipów. Czas szybko mija³
i tu¿ po 11.tej byliœmy ju¿ na miejscu,
czyli w Ba³towskim Parku Jurajskim.
Dalej podzieleni na 2 grupy zwiedzali-
œmy z przewodnikami park. Przewodni-
cy bardzo ciekawie, jêzykiem dostosowa-
nym do ma³ych dzieci przedstawiali nam
kolejne okazy-eksponaty drapie¿ników
i roœlino¿erców. Dzieci z otwartymi bu-
ziami patrzy³y na te fascynuj¹ce gady
i chêtnie pozowa³y rodzicom do zdjêæ,
by uwieczniæ nie tylko siebie, ale przede
wszystkim te prehistoryczne gatunki. Po
przejœciu wyznaczonymi dró¿kami, po-
miêdzy dinozaurami, przewodnicy zapro-
wadzili nas do Muzeum Jurajskiego,

w którym zgromadzono ponad 200
skamienia³oœci z kraju i ze œwiata.
W gablotach widzieliœmy tropy di-
nozaurów z Gór Œwiêtokrzyskich,
fragmenty koœci i zêby dinozau-
rów z Maroka, skamienia³oœci
amonitów, ma³¿y itp.
Zwiedzanie Parku to podró¿
w czasie przez kolejne epoki, od
kambru po dzieñ dzisiejszy. To do-

skona³a lekcja geologii i dziejów ¿ycia
na Ziemi – zarówno dla dzieci jak i doro-
s³ych.

Po skoñczonym zwiedzaniu by³
czas wolny. Najm³odsi mogli przyjemnie
spêdziæ ten czas na placu zabaw, gdzie
wœród ró¿nych atrakcji czeka³o na nich
m.in. odkopywanie szkieletu kilkunasto-
metrowego tyranozaura. Dzieci bawi³y
siê na ró¿nych urz¹dzeniach, zje¿d¿al-

niach, huœtawkach i drabinkach. Rodzi-
ce mogli równie¿ zafundowaæ swoim
pociechom przeja¿d¿kê dinusiowymi
wózkami. Super atrakcj¹, która czeka³a
na dzieci  w parku, by³a „Kraina Koni”,
gdzie dzieci mog³y pojeŸdziæ na konikach
lub bryczk¹ czy wozem turystycznym.

Uczestnicy wycieczki mogli spo-
kojnie ulokowaæ siê w miejscach prze-
znaczonych do wypoczynku, których tam
jest bardzo du¿o. S¹ równie¿ liczne punk-
ty gastronomiczne, w których mo¿na siê
posiliæ oraz sklepiki z ogromn¹ iloœci¹
pami¹tek i upominków. Poœrodku parku
jest wyznaczone miejsce na ognisko
i grill.

Dzieciom jak i rodzicom bardzo
podoba³o siê to miejsce i chêtnie,
ju¿ we w³asnym zakresie, wybior¹
siê w tu jeszcze raz.
Nasz program pobytu ograniczy³
siê do zwiedzania Parku Jurajskie-
go i Krainy Koni, ale w Ba³towie
jest jeszcze wiele innych miejsc,
które warto zwiedziæ.
Po godzinie 15. wyruszyliœmy
w drogê powrotn¹. Ale to nie ko-
niec atrakcji. W pobli¿u Kolbuszo-
wej zatrzymaliœmy siê, by rozpa-

liæ ognisko i upiec kie³baskê. By³a to po-
lanka przy lesie, bardzo ³adnie urz¹dzo-
na przez leœników  - palenisko z rusztem,
³aweczki, tablice informacyjne, co mo¿-
na zwiedziæ na znajduj¹cej siê opodal
„œcie¿ce zdrowia”.

Po skoñczonym posi³ku, trochê
zmêczeni, (bardziej rodzice ni¿ dzieci),
ale pe³ni wra¿eñ wracaliœmy do naszej
miejscowoœci. Na miejsce dotarliœmy tu¿
przed godzin¹ 21. Wycieczka by³a bar-
dzo udana.

Nastêpnego dnia w przedszkolu,
dzieci opowiada³y swoje wra¿enia z po-
bytu w Ba³towie, pokazywa³y zakupio-
ne pami¹tki, a na kartkach rysunkowych
pojawia³y siê przewa¿nie sylwety dino-
zaurów.

NR 2 W HUMNISKACH

Katarzyna Szteliga

INFORMACJE  Z  POWIATU

Ba³towski Park Jurajski

(fot.1)

(fot.2)

(fot.3)
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WARTO  WIEDZIEÆ

Wed³ug mojej d³ugoletniej obserwacji w przypadku
oparzenia najskuteczniejsze jest w pierwszej chwili polaæ ranê
oparzeniow¹ zimn¹ wod¹ przez parê sekund, a nastêpnie jak
najszybciej posmarowaæ ranê maœci¹ Scaldex. Nale¿y wyja-
œniæ, ¿e polewamy wod¹ z dwóch powodów, aby przerwaæ
dzia³anie wysokiej temperatury, a nastêpnie zimnem z³agodziæ
ból. D³ugotrwa³e dzia³anie zimna (polewanie wod¹) jest o tyle
niebezpieczne, ¿e doprowadza do nadmiernego wych³odzenia

organizmu, a przez to sprzyja rozwojowi procesu zapalnego, inaczej mówi¹c zaka¿eniu rany
bakteriami, a to mo¿e przed³u¿yæ proces gojenia. Dlatego proces sch³adzania rany nale¿y skróciæ
do minimum i jak najszybciej zastosowaæ maœæ, która hamuje proces zapalny poprzez hamo-
wanie rozwoju bakterii. Najodpowiedniejszym œrodkiem jest obecnie dopuszczona do stoso-
wania maœæ Scaldex, która oprócz antybiotyku posiada w swoim sk³adzie wyci¹g propoliso-
wy, który jak wiadomo oprócz dzia³ania dezynfekcyjnego posiada dzia³anie miejscowo znie-
czulaj¹ce, przez to likwiduje ból powsta³y w czasie oparzenia, który mija po ok. 30 minutach
od zastosowania maœci Scaldex. Powik³aniami po leczeniu oparzeñ w wielu przypadkach
(w szczególnoœci po oparzeniach II stopnia) s¹ blizny pooparzeniowe.

Aby unikn¹æ powstania blizn pooparzeniowych nale¿y zaznajomiæ siê z budow¹ skó-
ry. Skóra sk³ada siê z kilkunastu warstw, a najg³êbsza warstwa skóry nazywa siê warstw¹
w³aœciw¹, w której powstaj¹ nowe komórki skóry, czyli jest to warstwa rozrodcza skóry. Je¿eli
w czasie oparzenia zostanie ta warstwa ca³kowicie zniszczona, to nie ma ¿adnych szans, aby
wyleczyæ to oparzenie bez powstania blizny pooparzeniowej. Taki przypadek zdarza siê za-
wsze w III stopniu oparzenia, czyli je¿eli skóra jest spalona, co objawia siê ciemnobr¹zowym
kolorem, ewentualnie czasami zdarza siê, ¿e kolor oparzenia jest bia³y, œwiadczy to o ugoto-
waniu skóry i w tym przypadku czasami warstwa rozrodcza skóry jest tylko oparzona, a nie
ca³kowicie zniszczona i wtedy mamy szansê j¹ wyleczyæ bez blizny, ale musimy tak postêpo-
waæ, ¿eby w trakcie leczenia nie dopuœciæ do zniszczenia warstwy rozrodczej skóry. Zniszcze-
nie to nastêpuje wtedy, kiedy rana oparzeniowa jest banda¿owana i przy zmianie opatrunku.
Gdy nastêpuje szybkie zerwanie opatrunku, wtedy wraz ze strupem oparzeniowym zrywamy
warstwê rozrodcz¹ skóry. Je¿eli leczenie oparzenia przed³u¿a siê ponad trzy tygodnie i rana
jest ci¹gle wilgotna, to w trakcie leczenia nastêpuje jakby rozp³yniêcie warstwy rozrodczej i
wtedy równie¿ powstanie blizna. Praktycznie rzecz bior¹c to jedyn¹ mo¿liwoœci¹ unikniêcia
powstania blizny jest ca³kowita rezygnacja ze stosowania opatrunków podczas leczenia opa-
rzenia. Mo¿liwoœæ tak¹ stwarza maœæ Scaldex stosowana 2-3 razy dziennie. Wed³ug moich

PPPPPostêpowanieostêpowanieostêpowanieostêpowanieostêpowanie
w przypadku oparzeñw przypadku oparzeñw przypadku oparzeñw przypadku oparzeñw przypadku oparzeñ

Artyku³ promocyjny

obserwacji to szybkie leczenie oparzenia na-
stêpuje, je¿eli pacjent przebywa w pomiesz-
czeniu o temperaturze od 23-25 oC. Równie¿
niestosowanie opatrunków w czasie leczenia
oparzenia (szczególnie u dzieci) ma tê zaletê,
¿e unikamy  bólu i stresu, jaki wi¹¿e siê ze
zmian¹ opatrunku. Wed³ug moich obserwacji
pacjenci z oparzeniami do 15% powierzchni
cia³a i oparzeniem I i II stopnia mog¹ byæ le-
czeni ambulatoryjnie (pod warunkiem ¿e bêd¹
stosowaæ maœæ Scaldex).

Dodatkowo na pocz¹tku leczenia opa-
rzenia zalecam niezrywanie pêcherzy oparze-
niowych, a jedynie ich nak³uwanie i ich opró¿-
nianie. Jest to bardzo wa¿ne, gdy¿ taki pêcherz
oparzeniowy stanowi naturaln¹ ochronê rany
przed bakteriami i w ci¹gu kilku dni jego
utrzymywania siê rana oparzeniowa zaczyna
siê szybko goiæ. Z tego jest wniosek, ¿e im
d³u¿ej utrzyma siê taki pêcherz, tym lepiej dla
leczenia oparzenia. Równie¿ istotne s¹ k¹pie-
le oczyszczaj¹ce i dezynfekuj¹ce w 0,1% roz-
tworze wodnym manganianu potasu, raz
dziennie, przez kilka dni, kiedy rana oparze-
niowa jest pokryta jak¹œ wydzielin¹, szcze-
gólnie rop¹. Kiedy rana jest sucha i pokryta
strupami, wtedy k¹piele s¹ szkodliwe, gdy¿
rozmiêkczaj¹ nowo tworzony naskórek. Na-
le¿y zaznaczyæ, ¿e Scaldex skutecznie leczy
nie tylko oparzenia, ale równie¿ przewlek³e
rany, odle¿yny, tr¹dzik, odmro¿enia, skutecz-
nie zapobiega boreliozie, tj. chorobie przeno-
szonej przez kleszcze i pomaga w innych scho-
rzeniach.

Organizator:
Kroœnieñski Dom Kultury
Za³o¿enia regulaminowe:
1. Celem konkursu jest popularyzacja twórczoœci poetyckiej, rozbudzanie talentów i ich  wspieranie, stwarzanie warunków do publicznych
kontaktów i konfrontacji poetów.
2.  W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy pisz¹cy wiersze. Zaprasza siê równie¿ poetów ze œrodowisk polonijnych.
3. Na konkurs nale¿y nadsy³aæ 3 utwory w trzech egzemplarzach maszynopisu, które dot¹d nie by³y nagradzane.
4.  Organizator nie ogranicza tematyki prac konkursowych.
5.  Ka¿dy utwór winien byæ opatrzony god³em, to samo god³o winno wystêpowaæ na do³¹czonej kopercie zawieraj¹cej kartkê
z imieniem i nazwiskiem, dok³adnym adresem autora, numerem telefonu (lub e-mail).
6.  Oceny nadsy³anych prac dokona jury, w sk³ad którego wejd¹ krytycy i poeci oraz przedstawiciel organizatora.
7.  Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas Jesiennej Biesiady Poetyckiej 22 wrzeœnia 2006 r.
8.  Autorzy nagrodzonych i wyró¿nionych prac zostan¹ poinformowani przez organizatora listownie lub telefonicznie.
9.  Organizator nie zwraca nades³anych prac i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy - nieodp³atnie.
10.  W sprawach spornych wynikaj¹cych z interpretacji regulaminu ostateczn¹ decyzjê podejmuje organizator w porozumieniu z jury.
Prace nale¿y nadsy³aæ do 30 czerwca 2006 r.  na adres: Kroœnieñski Dom Kultury ul. Kolejowa 1 38-400 Krosno z dopiskiem
KONKURS POETYCKI
Kontakt z organizatorem: tel. 013 43 218 98,  e-mail: waclawturek@vp.pl

VII  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  POETYCKI
O „LAMPÊ IGNACEGO £UKASIEWICZA”

Marian Owoc

Marian Owoc
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Ludowy Klub Sportowy w H³udnie powsta³ w roku 1974. Na po-
cz¹tku dru¿yna rozgrywa³a mecze wy³¹cznie towarzyskie z okolicznymi
dru¿ynami, a nastêpnie w „lidze wiejskiej”. Po zg³oszeniu w OZPN Kro-
sno jako Ludowy Zespó³ Sportowy wystêpowa³ w klasie B, a obecnie wy-
stêpuje w klasie C z ró¿nym szczêœciem.

Do najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy nale¿¹: Zenon Salwiak, Jan
Górniak, Jan Gratkowski, Stanis³aw G³adysz.

W roku 2003 za³o¿ona zosta³a dru¿yna juniorów rozgrywaj¹ca swoje
mecze w klasie „B”.

Obecnie LKS H³udno zrzesza oko³o 90 cz³onków. W klubie graj¹
g³ównie zawodnicy z H³udna, ale tak¿e spoza miejscowoœci a nawet gmi-
ny.

Klub posiada w³asny stadion, maj¹cy zostaæ w niedalekiej przy-
sz³oœci zmodernizowany oraz szatniê. Poza rozgrywkami prowadzonymi
przez OZPN Krosno, LKS H³udno jest organizatorem ró¿nych imprez spor-
towych - Pucharu Wójta i Pi³karskiego Turnieju o Puchar Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego, organizowanego dla najm³odszych dzieci szkol-
nych, a tak¿e wspó³organizatorem ró¿nych imprez kulturalnych.

Dzia³alnoœæ Klubu opiera siê g³ównie na  dotacji Urzêdu Gminy
Nozdrzec oraz hojnoœci lokalnych sponsorów. W planach na przysz³oœæ
najwa¿niejszy jest awans dru¿yny seniorów do klasy „B”. Ze wzglêdu na
rosn¹ce zainteresowanie pi³k¹ wœród dzieci i m³odzie¿y planuje siê te¿ za-
³o¿yæ dru¿ynê trampkarzy.

LUDOWY KLUB SPORTOWYLUDOWY KLUB SPORTOWY
W H£UDNIEW H£UDNIE

20 kwietnia 2006 roku w Zespole Szkó³ w H³udnie odby³ siê turniej
tenisa sto³owego dla nauczycieli o Puchar Prezesa Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Nozdrzcu.

W turnieju wziê³o udzia³ 15 uczestników z gminy Nozdrzec
reprezentuj¹cych nastêpuj¹ce szko³y: zespo³y szkó³ z Wary, Nozdrzca, H³udna
i Weso³ej, Gimnazjum w Izdebkach, Szko³a Podstawowa w Siedliskach oraz
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Izdebkach.

W kategorii mê¿czyzn pierwsze miejsce i puchar zdoby³ Rafa³ Flejszar
-  nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Nozdrzcu, drugie miejsce wywalczy³
przedstawiciel organizatora – Bogdan G³adysz, natomiast trzecie – Waldemar
B³achut ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Izdebkach.

Wœród kobiet klasyfikacja wygl¹da nastêpuj¹co: I miejsce i puchar
zdoby³a dyrektor Gimnazjum w Izdebkach – Gra¿yna G³adysz, II miejsce
przypad³o Bogumile Skotnickiej z Zespo³u Szkó³ w H³udnie a trzecie Annie
Libowicz z Wary. W rozgrywkach niewa¿ny by³ wiek uczestników, nauczany
przedmiot i umiejêtnoœci lecz wspania³a zabawa, która towarzyszy³a integracji
i wzajemnemu poznawaniu siê.

Puchary dla zwyciêzców, dyplomy oraz nagrody dla wszystkich
uczestników turnieju ufundowa³ oddzia³ gminny ZNP w Nozdrzcu,  natomiast
poczêstunek przygotowali gospodarze.

Pierwszy wystêp w barwach Brzozowskiego Klubu Karate Kyoku-
shin maj¹ za sob¹ zawodnicy naszego klubu. 2 kwietnia brali udzia³ w VIII
Mistrzostwach Podkarpacia Juniorów M³odszych i M³odzików, które od-
by³y siê w Brzozowie. W silnie i licznie obsadzonych zawodach, w których
udzia³ bra³y wszystkie podkarpackie kluby karate kyokushin, z oœmiooso-
bowej grupy brzozowskiej do wystêpów fina³owych zakwalifikowa³o siê
dwoje z nich. Oboje zajêli trzecie miejsca: w kumite – Maciek Lasek, a w
kata – Karolina Fil.

MistrzostwMistrzostwa kyokushina kyokushin

 (inf. w³.)

Warto przy okazji dodaæ,
¿e zawodniczka tego klubu Mag-
dalena Wolak, obecnie (na czas
studiów) wystêpuj¹ca w barwach
Lubelskiego Klubu Karate Ky-
okushin na zawodach ogólnopol-
skich w Pu³awach, które odby³y
siê 7 maja br., tak¿e zajê³a wyso-
kie, bo czwarte miejsce w kata.
Gratulujemy zawodnikom i trene-
rowi Œwistakowi.

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
O PUCHAR PREZESA ZNP

Bogdan G³adyszZwyciê¿czynie w kategorii kobiet

Uczestnicy turnieju

Pawe³ Owsiany

U góry: trener Krzysztof Toczek, Krystian Kurdziel, Mateusz Grat-
kowski, Grzegorz Banaœ, Jacek Owsiany, Mateusz Barnaœ, Bart³o-
miej Gratkowski, Mateusz Sycz, Krzysztof Hawranik, Tomasz Szpiech
Na dole:   Krzysztof Gerula, £ukasz Telega, Rados³aw Kurdziel,
Krystian Potoczny, Piotr Bo³oz, Rafa³ Hawranik, Damian Telega

U góry: Jaros³aw Fil, Piotr Czerkies, Jacek Baran, S³awomir
Baran, Daniel Marsza³ek, Pawe³ Szpiech, Stanis³aw Ko³odziej,
£ukasz Fio³ek Na dole:  Pawe³ Wajgold, Jacek Owsiany, Ro-
bert Wojnarowski, Wojciech Chrapek, Pawe³ Banaœ, Pawe³ Mar-
towicz, Piotr Bieñko, Pawe³ Bieñko, Tomasz Libowicz
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LLLLLLiiiiiigagagagagaga  L  L  L  L  LLekekekekekekkkkkkkooooooaaaaaatltltltltltletetetetetetyyyyyyccccccznaznaznaznaznazna
12 maja br. na stadionie Miejskiego

Oœrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie odby-
³a siê powiatowa gimnazjada dziewcz¹t i ch³op-
ców w lidze lekkoatletycznej. Zawody organi-
zowane przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Brzozowie i wspomniany MOSiR
zgromadzi³y na starcie rekordow¹ liczbê oko³o
350 uczniów z 12 gimnazjów naszego powiatu.
Podczas zawodów rywalizowano w nastêpuj¹-
cych konkurencjach: bieg na 100 m, bieg na 300
m, bieg na 600 m (dziewczêta), bieg na 1000 m
(ch³opcy), skok w dal, rzut oszczepem, rzut dys-
kiem, pchniêcie kul¹ oraz sztafeta 4 x 100 m.

Zawody zaliczane do wspó³zawodnictwa
sportowego szkó³ prowadzonego przez Szkol-
ny Zwi¹zek Sportowy nie przynios³y jednak
wiêkszych niespodzianek. Triumfatorami zosta-
³y typowane wczeœniej do zwyciêstwa dru¿yny:
Gimnazjum Humniska wœród dziewcz¹t oraz
Gimnazjum Brzozów w kategorii ch³opców.
Odnotowano kilka bardzo wartoœciowych wy-
ników. S¹ to: Karol Adamski (Gimnazjum Nie-
bocko) – bieg na 300 m – 41.16 s, Marcin Pi¹-
tek (Gimnazjum Blizne) – pchniêcie kul¹ – 13.05
m, Karol G³adysz (Gimnazjum Izdebki) – rzut
dyskiem – 34.00 m, Barbara Cwynar (Gimna-
zjum Brzozów) – bieg na 600 m – 1.54.19 s,
- Katarzyna Knurek (Gimnazjum Brzozów) – pchniêcie kul¹ – 8.50 m,
- Kamila Filak (Gimnazjum Grabownica) – bieg na 100 m – 14.00 s.

Du¿y sukces sportowy odniós³ Piotr Ryba, który podczas I rundy
Pucharu Polski pokona³ swoich rywali. Zarówno w eliminacjach jak
i w fina³ach okaza³ siê najcelniej strzelaj¹cym za-
wodnikiem. Nasz zawodnik w kategorii juniorów
m³odszych uzyska³ najlepszy wynik 1270 pkt, co
da³o mu I miejsce w rundzie eliminacyjnej. Do po-
jedynków fina³owych przyst¹pi³ bardzo skoncen-
trowany i w efekcie po pokonaniu wszystkich swo-
ich przeciwników wywalczy³ w koñcowej klasyfi-
kacji I miejsce. Osi¹gniêty wynik daje m³odemu
zawodnikowi  prawo startu w fina³ach Ogólnopol-
skiej Olimpiady M³odzie¿y 2006 r. i I  klasê spor-
tow¹. Wynik Piotra nie by³ dzie³em przypadku. Dwa
tygodnie wczeœniej zawodnik „Górnika” Grabow-
nica zosta³ powo³any na Miêdzynarodowe Zawo-
dy „Nadzieje Olimpijskie” do Lwowa gdzie w run-
dzie eliminacyjnej z wynikiem1260 pkt zaj¹³ wy-
sokie VI miejsce, przegrywaj¹c jedynie z zawodnikami z Bia³orusi
i Ukrainy. By³ najlepszym zawodnikiem z naszej kadry narodowej
w swojej kategorii. Po powrocie do kraju otrzyma³ kilka pozytywnych
uwag od trenera kadry juniorów Zbigniewa Kowalczyka.

Dobre rezultaty w eliminacjach do I rundy Pucharu Polski osi¹-
gnêli tak¿e pozostali nasi  zawodnicy. Bardzo dobry wynik 1212 pkt
uzyska³a nasza juniorka m³odsza Aleksandra Ryba. Ona tak¿e zapewni³a
sobie prawo startu w OOM. Nieco s³abiej postrzela³a w  pojedynkach
fina³owych zajmuj¹c ostatecznie XII miejsce. Pierwsze punkty do klasy-

fikacji Pucharu Polski wywalczy³ równie¿ Adam Piotrow-
ski. Po I rundzie, chyba po raz pierwszy w historii naszego
klubu,  na miejscu pierwszym jest zawodnik z Grabownicy
Piotr Ryba, a Ola zajmuje XII miejsce podobnie jak i Adam
Piotrowski, który musi jeszcze powalczyæ o wyjazd na OOM.
O prawo startu w fina³ach OOM i zakwalifikowanie siê do
piêædziesi¹tki najlepszych zawodników walcz¹ tak¿e Justy-

na Chrobak  i Ewelina Birska.
Mam nadziejê, ¿e do koñca
bêd¹ walczyæ o jak najlepsze
wyniki.

Rezultaty juniorów m³od-
szych nie s¹  jedynymi dobry-
mi wiadomoœciami. Starsi ko-
ledzy - juniorzy - mocno wziê-
li sobie do serca wyniki m³od-
szych i tak¿e postanowili wal-
czyæ o pucharowe punkty. Jak
na razie tylko Rados³aw
i Mateusz Ryba wywalczyli
pierwsze punkty i obydwaj
znajduj¹ siê w pierwszej

piêtnastce. Nieco s³abiej idzie nam w walce o ligowe punk-
ty. Mimo ¿e nasi zawodnicy strzelaj¹  na wysokim pozio-
mie, to jeszcze do najlepszych troszkê nam brakuje. Prze-
grywamy pojedynki z najlepszymi klubami w Polsce jed-
nym, dwoma punktami i tracimy tak cenne punkty. Czasem
okazuje siê, ¿e wygrany pojedynek to za ma³o. Do koñca
rozgrywek pozosta³o jeszcze kilka startów. Mamy nadziejê,
¿e bêdziemy mieæ wiêcej szczêœcia.

Po zakoñczeniu zawodów wrêczono
wszystkim dru¿ynom dyplomy uczest-
nictwa, a najlepszym pami¹tkowe pu-
chary. Zwyciêskie dru¿yny uzyska³y
jednoczeœnie awans do Fina³u Woje-
wódzkiego w Mielcu, gdzie bêd¹ re-
prezentowaæ powiat Brzozowski i ry-
walizowaæ w tej dyscyplinie z najlep-
szymi szko³ami Podkarpacia.
Ostateczna klasyfikacja zawodów:
Dziewczêta:
1. G Humniska - 861 pkt., 2. G. Nie-
bocko - 841 pkt., 3. G Brzozów - 833
pkt., 4. G Domaradz - 790 pkt., 5. G
Blizne - 739 pkt., 6. G Pzysietnica -
697 pkt., 7. G Grabownica - 676 pkt.,
8. G Izdebki - 635 pkt., 9. G Dydnia -
473 pkt ., 10. G Haczów - 404 pkt.
Ch³opcy:
1. G Brzozów - 1115 pkt., 2. G Iz-
debki  - 1080 pkt., 3. G Niebocko -
998 pkt., 4. G Blizne - 961 pkt., 5. G
Humniska - 885 pkt., 6. G Przysietni-
ca - 816 pkt., 7. G Górki - 804 pkt., 8.
G Golcowa - 723 pkt., 9. G Grabow-
nica - 706 pkt., 10. G Dydnia - 616
pkt., 11. G Haczów - 453 pkt.

Marek Szerszeñ

£ucznicy „Górnika”
w czo³ówce Pucharu Polski

(jr)

Rzut oszczepem

Skok w dal

Wrêczenie nagród



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

5lat BGP
ROZRYWKA

HOROSKOP

KRZY¯ÓWKA Poziomo:
1) zupa z kasz¹,
7) pisane przed nazwiskiem,
8) potrawa Ezawa,
9) warstwa zaprawy
murarskiej,
10) sprzedaje towary za
granicê,
14) do zakasywania,

BARAN (21 III – 20 IV)
W tym miesi¹cu przybêdzie Ci inicjatywy i nowych pomys³ów. Pojawi
siê mo¿liwoœæ realizacji Twoich ambicji. Spróbuj ograniczyæ wydatki

na dom. Przybêdzie Ci du¿o s³u¿bowych spraw, które trzeba bêdzie za³atwiæ.
Nie poddawaj siê zmiennym nastrojom, zachowaj optymizm i pomyœl
o rozrywkach.

BYK (21 IV – 21 V)
Swoj¹ aktywnoœæ skieruj na pracê. Niektóre sprawy zawodowe
wymagaæ bêd¹ od Ciebie w tym miesi¹cu zdecydowanego i szybkiego

rozwi¹zania. W sprawach sercowych nast¹pi¹ pomyœlne zmiany. Nie traæ wiêc
nadziei na udany zwi¹zek i lepsze wspólne jutro. Czas sprzyja zmianom
w sferze zawodowej.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Twoja konsekwencja w d¹¿eniu do celu pozwoli Ci w pe³ni rozwin¹æ
skrzyd³a, pomyœlnie zakoñczyæ skomplikowane negocjacje, wywi¹zuj¹c

siê ze wszystkich umów i obietnic. Unikaj jednak nadmiaru pracy i stresu.
Weekend warto spêdziæ z dala od interesów. Zabierz siê za zaleg³e lektury lub
idŸ do kina na dobry film.

RAK (22 VI – 23 VII)
Zrealizujesz wszystkie postawione sobie cele, wystarczy trochê

wysi³ku i wytrwa³oœci. Kieruj siê swoj¹ intuicj¹. Nie zaniedbuj rodziny. Twoi
bliscy potrzebuj¹ Twego wsparcia bardziej ni¿ Ci siê wydaje. W sprawach
osobistych wszystko u³o¿y siê pomyœlnie. Mo¿e ju¿ czas wyznaæ bliskiej Ci
osobie co naprawdê czujesz?

LEW (24 VII – 23 VIII)
Bêdziesz pe³ny optymizmu i wiary we w³asne si³y. To mo¿e byæ dla
Ciebie znacz¹cy okres czasu, niektóre z wa¿nych spraw maja szansê

na wyjaœnienie lub za³atwienie. Sprawy osobiste u³o¿¹ siê pomyœlnie, wystarczy
tylko zrobiæ pierwszy krok i porozmawiaæ z blisk¹ Ci osob¹.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Ten miesi¹c bêdzie czasem niespodziewanych wizyt, czêstej zmiany
planów i nieoczekiwanych propozycji. Podejmowane decyzje bêd¹
mia³y swoje konsekwencje w przysz³oœci, dlatego dobrze rozwa¿

wszystkie warianty. Nie zaniedbuj przyjació³ i znajomych, pomog¹ Ci oni
podj¹æ korzystne decyzje.

WAGA (24 IX – 23 X)
Oka¿e siê, ¿e przedsiêwziêcie, które od dawna planujesz, trzeba
bêdzie prze³o¿yæ. Poczucie bezpieczeñstwa, które daj¹ Ci najbli¿si,

pomo¿e Ci sprostaæ zawodowym obowi¹zkom. Zastanów siê, jak mo¿esz
siê im odwdziêczyæ. Twoja wra¿liwoœæ i komunikatywnoœæ sprawi¹, ¿e
nawi¹¿esz nowe przyjaŸnie i znajomoœci.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Mo¿esz liczyæ na bardzo korzystne propozycje wspó³pracy lub
podró¿y s³u¿bowej. Twoja wiara i wytrwa³oœæ zostan¹ nagrodzone

we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Nareszcie mo¿esz patrzeæ optymistycznie
na œwiat. Wczeœniej podjête wysi³ki obecnie przynios¹ nieoczekiwane, ale
korzystne rezultaty.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W Twoim ¿yciu pojawi siê kilka interesuj¹cych propozycji. ¯adna
z nich nie jest absolutnie pewna, ale zaufaj instynktowi i nie bój siê

ryzyka. Bêdziesz móg³ rozwijaæ bez przeszkód swoje zainteresowania.
Spotkasz ludzi, którzy zainspiruj¹ Twoj¹ wyobraŸniê i wzbudz¹ drzemi¹ce
w Tobie mo¿liwoœci.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Ten miesi¹c bêdzie czasem spontanicznoœci: niespodziewane wizyty,
zmiany planów, nieoczekiwane propozycje. Nie wszystko u³o¿y siê

po Twojej myœli, ale nie powinieneœ mieæ ¿adnych powa¿niejszych k³opotów.
Poœwiêæ trochê czasu ukochanej osobie.

WODNIK (21 I – 19 II)
Czekaj¹ Ciê du¿e wydatki, dlatego postaraj siê rozs¹dnie wydawaæ
pieni¹dze. Jesteœ teraz zdecydowany, energiczny i pe³en dobrych

pomys³ów, a w dodatku otoczony pomoc¹ ¿yczliwych osób. To wszystko
pomo¿e Twojej karierze. W rodzinnym gronie czekaj¹ Ciê mi³e spotkania.

RYBY (20 II – 20 III)
Twoje zas³ugi w pracy zostan¹ nareszcie docenione. To bêdzie
kreatywny i niezwykle ciekawy miesi¹c. Nie zaniedbuj jednak

najbli¿szych. Pomyœl o krótkim rodzinnym wyjeŸdzie. Bêdziesz prowadzi³
bogate ¿ycie towarzyskie. Poznasz wielu nowych, ciekawych, nierzadko
wp³ywowych ludzi.
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Pionowo:
1) w bankowym okienku,
2) milcz¹cy rêki,
3) „rozmawia” na migi,,
4) ¿onkil lub nasturcja,
5) nie ma nic wspólnego
z piernikiem,
6) kolonista, osadnik,
11) pasmo wij¹cych siê
w³osów,

15) dawniej: pieszczota,
czu³oœæ
18) cz³owiek przekupny,
20) uk³ad wyrazów w zdaniu
21) przypis, dopisek
22) gor¹cy wafel podawany
z d¿emem
23) nad g³ow¹ œwiêtego.

12) cz³onek bojówki,
13) równik ziemski,
16) amerykañska farma
17) otwór miêdzy deskami pod-
³ogi
19) miœ, amator pêdów bambu-
sa.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie - aforyzm W³adys³awa Grzeszczyka.
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Rozmowa z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeñ Wza-
jemnych „TUW”powiatu brzozowskiego - cz. II
Czy w Polsce jest mo¿liwy powrót ubezpieczeñ wzajem-
nych?
Wraz ze zmianami ustrojowymi wprowadzono w Polsce
w 1990 r. nowe prawo ubezpieczeniowe, które dopuszcza
mo¿liwoœæ firm ubezpieczeniowych w dwóch formach: jako
spó³ek akcyjnych oraz jako towarzystw ubezpieczeñ wzajem-
nych. Czas ten zaowocowa³ powstaniem ponad czterdziestu
firm ubezpieczeniowych, w ogromnej wiêkszoœci spó³ek ak-
cyjnych. W tym czasie podjê³o dzia³alnoœæ kilka tuw-ów. Dla-
czego tak niewiele?
Problem tkwi w powszechnym braku œwiadomoœci ubezpie-
czeñ wzajemnych wywo³anych ich d³ug¹ nieobecnoœci¹. Jesz-
cze niewiele osób i œrodowisk zna i rozumie idee tych ubez-
pieczeñ, choæ iloœæ ta ci¹gle wzrasta.
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ utworzenia ubezpieczeñ wzajem-
nych?
Ubezpieczenia wzajemne powsta³y bardzo dawno a inicjato-
rem by³o samo ¿ycie. Równie¿ dziœ s³yszymy o fakcie wza-
jemnego ubezpieczania siê rolników. Zdarza siê, ¿e rolnicy
posiadaj¹cy krowy, konie – s¹siedzi, mieszkañcy wsi ubez-
pieczaj¹ swoje zwierzêta od padniêcia w ten sposób – zbie-
raj¹ pieni¹dze, deponuj¹ u so³tysa, a kiedy jednemu z tych,

którzy z³o¿yli siê padnie zwierzê, dostaje pieni¹dze na zakup innego. I to w³a-
œnie s¹ ubezpieczenia wzajemne, z tym, ¿e na ma³¹ skalê,, w ramach np. jednej
wsi, wœród osób, które siê znaj¹ i maj¹ do siebie zaufanie.
Kto jest w³aœcicielem Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW”?
Najwiêkszym udzia³owcem jest fundusz sk³adkowy KRUS. W³aœcicielami s¹
te¿ wszyscy ubezpieczaj¹cy siê. Przy pierwszym ubezpieczeniu ka¿dy wyku-
puje udzia³y za symboliczne 5 z³ i dostaje potwierdzenie cz³onkostwa – dekla-
racjê czlonkowsk¹.
Czy w innych krajach znane s¹ TUWy?
Tak. S¹ one nie tylko znane, ale stanowi¹ wiêkszoœæ w rynkach ubezpieczeñ,
np. w Finlandii ok. 80%,we Francji 55%, a tak¿e w USA najwiêksze „ubezpie-
czenie” to „TUWy”. W Polsce sytuacja by³a podobna. Najwiêksze towarzy-
stwo ubezpieczeniowe – Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ Wzajemnych
(PZUW), jak sama nazwa wskazuje, dzia³a³ w formie wzajemnoœciowej. Na
jego maj¹tek z³o¿yli siê nasi ojcowie i dziadkowie. Po wojnie ten maj¹tek prze-
jê³o PZU – obecnie sprzedane zachodnim inwestorom.
Czy nie ma obaw, ¿e rolnik ubezpieczaj¹cy siê w TUWie zostanie oszukany
a zebrane pieni¹dze znikn¹ wraz z firm¹?
Cz³onkowie TUW, czyli Ci, którzy siê ubezpieczaj¹ mog¹ czuæ siê bezpieczni
– w najwy¿szych w³adzach towarzystwa s¹ przedstawiciele rolników: Izb Rol-
niczych, Zwi¹zków Zawodowych i innych organizacji zwi¹zanych z rolnic-
twem, a wiêc ¿adna decyzja nie mo¿e byæ sprzeczne z interesem rolników,
poniewa¿ zapadaj¹ one przy ich wspó³udziale. Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo
finansowe TUW posiada du¿e rezerwy przeznaczone do wyp³aty odszkodo-
wañ a poza tym dzia³alnoœæ firmy jest reasekurowana, czyli ubezpieczana
w innym du¿ym zak³adzie ubezpieczeñ na wypadek wyst¹pienia szkód na
znaczn¹ skalê w krótkim czasie. Ubezpieczaj¹c siê w TUW mo¿na byæ spokoj-
nym – pieniêdzmi, które wp³acaj¹ rolnicy w formie sk³adki, gospodaruj¹ sami
rolnicy poprzez swoich przedstawicieli.
Gdzie mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat oferty ubezpie-
czeniowej 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

NA CZYM POLEGAJ¥
UBEZPIECZENIA WZAJEMNE

T  U  W

REKLAMA
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5lat BGP
REKLAMA

1 polêdwiczka wieprzowa
3 dkg rokpolu lub innego sera pleœniowego
1 z¹bek czosnku
1 ³y¿eczka miodu
1 ³y¿ka oleju
sól, pieprz

Polêdwiczkê delikatnie naci¹æ na ca³ej d³ugoœci, na-
dziaæ rokpolem. Grubszy koniec polêdwicy zwi¹zaæ
nitk¹. Miêso natrzeæ sol¹, czosnkiem, olejem, miodem
i odstawiæ w ch³odne miejsce. Polêdwiczkê u³o¿yæ na
rozgrzanym grillu i opiekaæ 5-8 min. Po upieczeniu
oprószyæ sol¹ i pieprzem. Aby miêso by³o bardziej
wypieczone mo¿na zawin¹æ je w foliê i po³o¿yæ z boku
grilla na ok. 35 min. Podawaæ na du¿ej grzance.

POLÊDWICZKI  WIEPRZOWE  FASZEROWANE  ROKPOLEM


