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 Jak po stoleJak po stoleJak po stoleJak po stoleJak po stole
Zakoñczy³ siê remont drogi z Jasionowa do Zmien-

nicy. Ten bardzo wa¿ny dla lokalnej spo³ecznoœci odci-
nek zosta³ naprawiony zaledwie w ci¹gu kilku tygodni.
Uroczyste otwarcie drogi nast¹pi³o 21 lipca br.

Najbardziej zadowoleni z drogi s¹ oczywiœcie
mieszkañcy tych okolic. Oni najlepiej pamiêtaj¹, jak jeŸ-
dzi³o siê têdy, zanim odcinek zosta³ odnowiony. - Ta dro-
ga od wielu lat nie by³a remontowana, sytuacja wygl¹-
da³a wiêc katastrofalnie. Nie mo¿na by³o przejechaæ sa-
mochodami osobowymi, nie mówi¹c ju¿ o ciê¿arówkach.
Nie by³o tu wprawdzie wiele wypadków, ale przez to, ¿e
droga by³a dziurawa i w kiepskim stanie, bardzo du¿o
by³o ró¿nych usterek w samochodach - wspomina Wie-
s³aw Biernacki, so³tys wsi Jasionów.

Mieszkañcy nie tylko Jasionowa, ale te¿ okolicz-
nych miejscowoœci teraz nie bêd¹ mieæ ju¿ takich pro-
blemów. Na ponad dwuipó³kilometrowym odcinku dro-
gi po³o¿ono nowy asfalt. Nowe oblicze zyska³y te¿ rowy
i pobocza, które zosta³y utwardzone. Korzystaj¹cy z tej
trasy, maj¹ teraz z jednej strony bli¿ej do drogi krajowej
Radom — Barwinek, a z drugiej do odcinka Brzozów -
Rymanów.

Ca³oœæ inwestycji kosztowa³a prawie 446 tys. z³. Ponad 330
tysiêcy z³ pochodzi³o ze œrodków unijnych, a ponad 44,5 tys. z³
z bud¿etu pañstwa. Resztê do³o¿y³o brzozowskie Starostwo. Zakoñ-
czenie remontu tej drogi to jednak tylko czêœæ wszystkich zaplano-
wanych dzia³añ Starostwa, na rzecz remontu dróg. - Obecnie moder-
nizujemy te¿ drogê Brzozów -Zmiennica. Tutaj mamy do zrobienia
ponad dwa kilometry jezdni i 1700 metrów chodnika. Poprawi to nie
tylko komfort i bezpieczeñstwo jazdy na ca³ej drodze, ale równie¿
bêdzie to najkrótsze po³¹czenie Brzozowa z Krosnem - mówi Wice-
starosta Brzozowski Janusz Dragu³a.

Powiat brzozowski od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci postawi³
na remont dróg. Robione dawno temu trakty s¹ zbyt s³abe, by wy-
trzymaæ nacisk wielu ton, na jaki s¹ nara¿one w dzisiejszych cza-
sach. Dlatego doraŸne remonty nie s¹ wyjœciem z sytuacji, trzeba
robiæ zupe³nie nowe nawierzchnie z now¹ podbudow¹. W realizacji
tych dzia³añ pomaga Starostwu skuteczne pozyskiwanie pieniêdzy
z Unii Europejskiej. - Ten sposób dzia³ania przyniós³ nam konkretne
efekty. W ci¹gu ostatnich czterech lat uda³o nam siê pozyskaæ oko³o
szeœæ i pó³ miliona z³otych na modernizacje i odbudowê dróg. Dziêki
nim now¹ nawierzchniê u³o¿ono na ponad 56 kilometrach dróg po-
wiatowych - wylicza J. Dragu³a. Politykê Starostwa prowadzon¹
w zakresie naprawy dróg doceniaj¹ tak¿e fachowcy. - Jestem pod
wra¿eniem realizacji zadañ drogowych w tym powiecie. My dzia³amy
od Przemyœla po Nowy S¹cz i muszê przyznaæ, ¿e w ¿adnym samorz¹-
dzie nie widzia³em tak rozs¹dnych dzia³añ w zakresie dróg jak tutaj.
Najczêœciej kwestie dróg wygl¹daj¹ tak, ¿e tu siê zaleje, tu zasypie, tu
za³ata, a tu zrobi kawa³ek trasy. Takie dzia³ania nie mog¹ oczywiœcie
przynieœæ zamierzonych efektów, czyli dobrego stanu dróg na d³ugie
lata - mówi Prezes Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Kroœnie Józef
Wandas.

Oddanie do u¿ytku odcinka Jasionów - Zmiennica by³o po³¹-
czone z konferencj¹ na temat stanu dróg w powiecie brzozowskim.
Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele lokalnych samorz¹dów. Oprócz
tradycyjnego poœwiêcenia drogi, dla wszystkich chêtnych dzieci zor-
ganizowano te¿ bezp³atne przejazdy widokowe specjaln¹ kolejk¹ ko-
³ow¹ ze Strzy¿owa.

W koñcu siê doczekali.
Mowa o mieszkañcach
Weso³ej, którzy jeszcze do
niedawna je¿d¿¹c przez
wieœ, tonêli w dziurach. Po
dwudziestu latach starañ,

wreszcie doczekali siê remontu drogi Barycz -
Nozdrzec.

We wtorek 25 lipca br. oddano jednak do
u¿ytku dopiero pierwszy etap ca³ej inwestycji. Na-
prawê drogi podzielono na dwie czêœci, bo limit
dofinansowania z programu ZPORR jest ograni-
czony. Na pocz¹tku zrobiono wiêc cztery najbar-
dziej zniszczone odcinki o ³¹cznej d³ugoœci 4,2 km.
Ca³oœæ inwestycji kosztowa³a ponad 890 tys. z³
i realizowana by³a przez rzeszowski oddzia³ firmy
Skanska. Na naprawê tej drogi powiat wyda³ 365

tys. z³, reszta pochodzi³a z bud¿etu pañstwa
i Unii Europejskiej. Teraz w planie jest remont
kolejnych trzech kilometrów na odcinku Barycz
- Nozdrzec. - To zadanie zajmuje czo³owe miej-
sce w naszym programie inwestycyjnym odbudowy
dróg powiatowych. Ju¿ przygotowaliœmy ca³¹ potrzebn¹ dokumentacjê, ¿eby
staraæ siê o unijne pieni¹dze. Inwestycje zrealizujemy jednak dopiero po
uruchomieniu kolejnych programów unijnych - mówi Wicestarosta Brzo-
zowski, Janusz Dragu³a.

Droga Barycz - Nozdrzec wiedzie przez dwie du¿e miejscowoœci -
H³udno i Weso³¹. Dla mieszkañców tych wsi nowy odcinek drogi jest du-
¿ym u³atwieniem. Szybciej i bezpieczniej dotr¹ z jednej strony w kierunku
Rzeszowa, Krosna i Przemyœla, a z drugiej do Sanoka i w Bieszczady.
- My, jako mieszkañcy tych miejscowoœci, doje¿d¿amy do okolicznych miast
do pracy, dlatego to dla nas bardzo wa¿ny odcinek. Oprócz tego na tej dro-
dze jest bardzo nasilona komunikacja autobusowa. Dziennie mamy ponad
dwadzieœcia kursów, dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest, ¿eby w najbli¿szym cza-

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

Maj¹ wymarzon¹ drogê
gb

Symboliczn¹ wstêgê na drodze rozwinêli rowerzyœci
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sie dokoñczyæ ten remont - mówi radny powiatu z Weso³ej Jaros³aw
D¹browski. Ludzie ciesz¹ siê jednak z tego co maj¹, bo wszyscy pa-
miêtaj¹, jak tutaj by³o jeszcze kilka tygodni temu. Niektóre dziury
mia³y nawet 30, 40 centymetrów g³êbokoœci. - Ten kilkukilometrowy
odcinek przeje¿d¿a³o siê wtedy w dwadzieœcia minut, by³o bardzo nie-
bezpiecznie, tym bardziej ¿e czêsto z tej drogi korzysta te¿ m³odzie¿
i dzieci - mówi so³tys Weso³ej, Jan Pilch.

Po otwarciu nowego odcinka zorganizowano konferencjê na
temat dróg w powiecie brzozowskim. Obecny by³ na niej równie¿
Marsza³ek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptu³a. - Tê dro-
gê pierwszy raz zobaczy³em podczas zawodów stra¿ackich w Weso³ej
i szczerze powiedziawszy trudno by³o wtedy powiedzieæ, ¿e jest to szlak
komunikacyjny. Dlatego dzisiaj bardzo siê cieszê, ¿e uda³o siê zreali-
zowaæ tê inwestycjê. Zreszt¹ brzozowskie starostwo jest bardzo ak-
tywne w pozyskiwaniu œrodków unijnych. To ju¿ kolejny projekt, który
do nas dotar³ i otrzyma³ dofinansowanie - mówi³ podczas konferencji
Marsza³ek.

W powiecie brzozowskim jest prawie 250 kilometrów dróg.
Dziêki unijnym pieni¹dzom od 2002 roku wyremontowano ponad 56
kilometrów. Jeszcze w tym roku wykonana zostanie odbudowa na-
wierzchni kolejnych 6 odcinków dróg. - Cztery z nich realizujemy
przy finansowym udziale gmin Domaradz, Dydnia i Jasienica Rosiel-
na. Dziêki temu naprawimy 15 kilometrów dróg. £¹cznie od pocz¹tku

istnienia powiatu now¹ nawierzchniê bitumiczn¹ otrzy-
ma³a po³owa wszystkich dróg powiatowych - mówi Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt B³a¿.

W ci¹gu czterech ostatnich lat na inwestycje dro-
gowe, powiat brzozowski pozyska³ szeœæ i pó³ miliona
z³otych.

gb

XL  SESJA  RADY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

Po raz ostatni przed wakacjami radni Rady Powiatu Brzozow-
skiego spotkali siê  27 czerwca br. podczas obrad  XL sesji. Po przyjê-
ciu porz¹dku i wys³uchaniu sprawozdañ z wykonania uchwa³ z po-
przedniej sesji oraz dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu w okresie miêdzy-
sesyjnym Rada Powiatu wys³ucha³a i przyjê³a roczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z infor-
macj¹ dotycz¹c¹ potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej w powiecie
brzozowskim. Problematykê tê przedstawi³a Zofia Foryœ Kierowniczka
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie.

Nastêpnie, kontynuuj¹c tematykê spo³eczn¹, radni postanowili
o nadaniu statutów: Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Brzo-
zowie, Domowi Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie oraz Powiatowe-
mu Urzêdowi Pracy w Brzozowie. Okreœlili te¿ najni¿sze wynagro-
dzenie zasadnicze oraz wartoœæ jednego punktu bêd¹cego podstaw¹
do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzêdu
Pracy w Brzozowie. W œlad za zmianami wynagrodzenia dla pracow-
ników samorz¹dowych Rada ustali³a równie¿ wynagrodzenie dla Po-
wiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie.

Dalsz¹ czêœæ obrad zajê³y sprawy zwi¹zane z brzozowskim szpi-
talem. Dyrektor Antoni Kolbuch przedstawi³ – przyjêt¹ przez radnych
- informacjê, dotycz¹c¹ przebiegu wykonania planu finansowego Szpi-
tala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Oœrodka  Onko-
logicznego im. Ks. B. Markiewicza.

Resztê sesji zdominowa³y sprawy zmian w tegorocznym bu-
d¿ecie powiatu, a zw³aszcza zwi¹zane z nimi uchwa³y umo¿liwiaj¹ce
kontynuacjê przebudowy i modernizacjê dróg powiatowych. St¹d Rada

Powiatu uchwali³a zmiany w uchwale w sprawie uchwa-
lenia programu inwestycyjnego dotycz¹cego odbudowy
sieci dróg powiatowych w latach 2005–2007, zmianê
uchwa³y w sprawie Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego na lata 2005–2007, uchwa³ê o zaci¹gniêciu zo-
bowi¹zania w zakresie podejmowanej inwestycji o war-
toœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w uchwale bud¿e-
towej na 2006 rok, jak równie¿ o zabezpieczeniu œrod-
ków finansowych dla potrzeb Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W koñcowej czêœci obrad g³os zabra³a radna sej-
miku wojewódzkiego Teresa Rysz, która omówi³a mo¿-
liwoœci ubiegania siê o dofinansowanie z bud¿etu woje-
wództwa przedsiêwziêæ podejmowanych przez samorz¹-
dy innych szczebli oraz organizacje pozarz¹dowe.

Mi³ym akcentem na zakoñczenie sesji by³o wrê-
czenie radnemu Jackowi Adamskiemu, który na co dzieñ
kieruje Gminnym Oœrodkiem Kultury, Bibliotek, Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni, listu gratulacyjnego wraz
z okolicznoœciowym upominkiem przez Starostê Brzo-
zowskiego Zygmunta B³a¿a oraz Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Stanis³awa £obodziñskiego. W³adze po-
wiatu doceni³y wykraczaj¹c¹ daleko poza nasz region
dzia³alnoœæ radnego J. Adamskiego, a zw³aszcza orga-
nizacjê imprez miêdzynarodowych: festiwali dzieciêcych
zespo³ów tanecznych (z udzia³em zespo³ów m.in. z Gru-
zji, Ukrainy, Irlandii, S³owacji, Wêgier i Polski), bie-
siad kultury dawnej, a tak¿e turniejów pi³ki no¿nej.

Przedwakacyjna sesja

XLI SESJA  RADY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO
Podczas obrad wakacyjnej sesji

Rady Powiatu w Brzozowie, 20 lipca,
radni podjêli 2 uchwa³y. Pierwsza doty-
czy³a zmiany uchwa³y w sprawie okre-
œlenia zadañ i wielkoœci œrodków finan-
sowych PFRON przeznaczonych na ich
realizacjê w br.

Drug¹ uchwa³¹ zosta³y wprowa-
dzone zmiany w tegorocznym bud¿ecie

powiatu. Wi¹za³o siê to w g³ównej mie-
rze z otrzymaniem przez powiat ministe-
rialnych œrodków na likwidacjê skutków
klêsk ¿ywio³owych. Promesa opiewa na
300 tys. z³. Fundusze te zostan¹ przezna-
czone na odbudowê 4 odcinków dróg

powiatowych: Jasienica Rosielna – Bli-
zne, Jab³onica Polska – Haczów, Nieboc-
ko – Grabówka i Krzemienna – Witry-
³ów – Jurowce. Na zakoñczenie sesji
Wicestarosta Janusz Dragu³a odpowiada-
j¹c na zapytania radnych naœwietli³ pro-
blematykê modernizacji i remontów na
drogach powiatowych.

(dk)

(dk)

Kolejne drogi do remontu

Dzieci chêtnie korzysta³y
 z bezp³atnych przejazdów

strzy¿owsk¹ kolejk¹ ko³ow¹
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Nowy akcelerator
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2 czerwca br. w Szpitalu Specjali-
stycznym w Brzozowie Podkarpackim
Oœrodku Onkologicznym im. Ks. Bronis³a-
wa Markiewicza odby³o siê oficjalne od-
danie do u¿ytku  nowego przyspieszacza
liniowego, który zosta³ zakupiony pod ko-
niec ubieg³ego roku. By³o to mo¿liwe dziê-
ki pozyskaniu œrodków w kwocie 3.400 tys.
z³ w ramach realizacji programu organizo-
wanego przez Ministerstwo Zdrowia w za-

kresie doposa¿enia
oœrodków radiotera-
pii.

W 2004 r. przyjêto „Narodowy pro-
gram zwalczania chorób nowotworowych”,
w którym przewidziano utworzenie w Pol-
sce systemu radioterapii onkologicznej.
Jeszcze w 2004 r. w ramach postêpowania
konkursowego wybrano sieæ 22 oœrodków
radioterapii, którym stworzono mo¿liwoœæ
dofinansowania. W tym gronie znalaz³ siê
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. W efekcie d³ugotrwa³ych starañ
i procedur przetargowych pod koniec ub.r. do Brzozowa trafi³ nowy
przyspieszacz liniowy. Nowoczesny niskoenergetyczny przyspieszacz
liniowy „Primus” firmy SIEMENS zast¹pi³ 20-letniego, wyeksploato-
wanego i awaryjnego „Neptuna” produkcji krajowej.

W oficjalnym oddaniu do u¿ytku nowego akceleratora wziêli
udzia³:  Wicewojewoda Podkarpacki Dariusz Iwaneczko, Starosta Brzo-

zowski Zygmunt B³a¿, Wicestarosta Brzo-
zowski Janusz Dragu³a, Sekretarz Powiatu
Brzozowskiego Ewa Tabisz, Skarbnik Po-
wiatu Barbara Wilusz, Dyrektor Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie Tadeusz Pióro, a tak¿e prof.
Bogdan Gliñski - Konsultant Wojewódzki
ds. Radioterapii Onkologicznej oraz ordy-
natorzy poszczególnych oddzia³ów i kadra
pracownicza z Zak³adu Radioterapii. Po-
œwiecenia nowego sprzêtu, w asyœcie ks.
Dziekana Franciszka Rz¹sy, dokona³ goœæ
honorowy Arcybiskup Ignacy Tokarczuk.

Rozpoczynaj¹c spotkanie Dyrektor
Szpitala Antoni Kolbuch powiedzia³ - Nasze plany rozwoju
oœrodka obejmuj¹ uzyskanie podstawowych standardów okre-
œlonych w Narodowym Programie Zwalczania Chorób No-

wotworowych zarówno w zakresie lokalo-
wym, jak i wyposa¿enia w aparaturê me-
dyczn¹. Obecnie rozpoczêliœmy procedurê
wyboru wykonawcy zadania inwestycyjne-
go pn. bunkier teleradioterapii. W przysz³o-
œci planujemy rozbudowê pracowni bra-
chyterapii z dostosowaniem do wymaga-
nych standardów oraz pomieszczeñ dla po-
radni radioterapii onkologicznej.

Z kolei szczegó³ow¹ informacjê o za-
kresie dzia³alnoœci medycznej oœrodka
przedstawi³ dr Zbigniew Wcis³o - Kierow-
nik Zak³adu Radioterapii.

Wszyscy obecni zgodnie podkreœlali,
¿e pozyskanie aparatu jest bardzo znacz¹cym, ale dopiero
pierwszym krokiem w tworzeniu pe³nej linii terapeutycznej
w brzozowskim oœrodku. Jest to rzecz bardzo wa¿na zwa-
¿ywszy na fakt, ¿e oœrodek ten ma ju¿ swoj¹ tradycjê. Istnieje
od 1992 r., a liczba pacjentów leczonych napromienianiem
zwiêksza siê z roku na rok i wynosi obecnie ok. 1700 w ci¹gu
roku.

Nowy akcelerator oddany do u¿ytku

Magdalena Pilawska

Dru¿yna ZSE z opiekunami

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk œwiêci
akcelerator

Symboliczne przeciêcie wstêgi

Damian Kierek: Czym zajmuje siê radioterapia?
Zbigniew Wcis³o: Jest to inaczej leczenie polegaj¹ce
na niszczeniu komórek nowotworowych przy u¿yciu
promieniowania jonizuj¹cego, wytwarzanego przez ak-
celerator.
D.K.: Jakie zastosowanie ma  akcelerator „Primus”?
Z.W.: Jest on wykorzystywany w podstawowej meto-

dzie radioterapii, jak¹ jest teleradioterapia czyli leczenie wi¹zkami promienio-
wania podawanymi z zewn¹trz cia³a pacjenta. Nasz aparat ma szerokie mo¿li-
woœci dostosowania do konkretnych sytuacji klinicznych i pozwala na leczenie
nowotworów we wszystkich lokalizacjach narz¹dowych.
D.K.:  Ilu pacjentów jest poddawanych naœwietleniom?
Z.W.: „Primus” pracuje przez trzy 5-godzinne zmiany na dobê, co daje œred-
ni¹ 60-80 naœwietleñ dziennie.
D.K.: Kto zajmuje siê obs³ug¹ akceleratora?
Z.W.: W naszym Zak³adzie pracuje trzech lekarzy z II stopniem specjalizacji.
Trzej kolejni to lekarze-asystenci w trakcie specjalizacji. Zatrudnionych jest
tak¿e 14 techników radiologii.
D.K.: Jakie znaczenie ma brzozowski Zak³ad Radioterapii?
Z.W.: To do niedawna jedyny pe³noprofilowy,  a obecnie jeden z dwóch oœrod-

ków onkologicznych w naszym województwie. Przyj-
mujemy chorych z terenu Polski Pd-Wsch. Z roku na
rok jest ich coraz wiêcej. Obecnie œrednia roczna wy-
nosi 1 700 pacjentów. Do tego dochodz¹ badania kon-
sultacyjne i kontrolne w iloœci ok. 6 000 rocznie.
D.K.: Na ile obecna baza medyczna jest dostosowa-
na do potrzeb?
Z.W.: Wymaga sta³ej rozbudowy. Jesteœmy w trakcie
tworzenia tzw. linii terapeutycznej, której podstaw¹
jest nowy akcelerator. Linia uczyni leczenie optymal-
nym, bardziej skutecznym i bezpiecznym. Do jej utwo-
rzenia potrzebny jest przede wszystkim nowy tomo-
graf komputerowy, a tak¿e symulator oraz systemy
komputerowe: planowania leczenia, zarz¹dzania
i weryfikacji. Tomograf zostanie zakupiony w tym
roku, szpital otrzyma³ na ten cel œrodki z minister-
stwa. Ca³a linia powinna powstaæ w nied³ugim czasie.
D.K.: Co jeszcze znajduje siê w planach rozbudowy
Zak³adu?
Z.W.: Dziêki wsparciu w³adz powiatowych i woje-
wódzkich rozpoczyna siê budowa drugiego bunkra
dla akceleratora wysokoenergetycznego. I w³aœnie za-
kup drugiego akceleratora zakoñczy³by na obecnym
etapie proces rozbudowy i doposa¿ania  Zak³adu.

Dr Zbigniew Wcisło
Kierownik Zakładu Radioterapii
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 03.08.2006 r.

POWIATOWY  URZ¥D  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-421-37, (0-13) 43-421-49,
fax (0-13) 43-421-48

1. Specjalista ds. marketingu
2. Robotnik drogowy
3. Stolarz meblowy
4. Szwaczka
5. Obuwnik - szwacz

Wies³awa Wojciechowska
doradca zawodowy

6. Przedstawiciel handlowy do sprzeda¿y
opa³u
7. Licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœci
8. Pilarz (w³asna pi³a motorowa)
9. Elektryk (sta¿)

List motywacyjny stanowi jeden z najwa¿niejszych elementów naszej aplikacji,
gdy staramy siê o pracê. Dokument ten powinien wzbudziæ zainteresowanie pracodawcy
i zachêciæ do szczegó³owego zapoznania siê z ¿yciorysem zawodowym do³¹czonym do
listu. List ten  powinien informowaæ: dlaczego interesuje nas dana praca oraz dlaczego
uwa¿amy, ¿e jesteœmy dobrymi kandydatami do tej pracy.

Warto zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e pracodawcy czêsto oceniaj¹ oferty kandyda-
tów na podstawie listu motywacyjnego. Dlatego list ten powinien byæ przejrzysty, rzeczo-
wy i zwiêz³y. Jeœli do listu do³¹czony jest ¿yciorys, nie ma potrzeby powtarzania w nim
tych samych informacji. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ sposób, w jaki przedstawisz siebie w liœcie
zdecyduje o tym, czy pracodawca zaproponuje ci rozmowê kwalifikacyjn¹ czy te¿ nie.
List powinien byæ dostarczony na czystej kartce. Musi wygl¹daæ schludnie. Nale¿y za-
dbaæ o poprawn¹ pisowniê wyrazów i wyeliminowaæ ewentualne b³êdy ortograficzne lub
stylistyczne. Warto sprawdziæ pisowniê tych wyrazów, których nie jesteœmy pewni.

CECHY LISTU MOTYWACYJNEGO
FORMA  LISTU MOTYWACYJNEGO
Powinien byæ napisany na bia³ym papierze, na jednej stronie for-
matu A4, pisany na komputerze i koniecznie rêcznie podpisany (je-
œli decydujesz siê napisaæ list rêcznie pismo powinno byæ bardzo
staranne i czytelne).
TREŒÆ LISTU MOTYWACYJNEGO
Nag³ówek:
W nag³ówku w prawym górnym rogu nale¿y umieœciæ datê i miej-
scowoœæ. Liniê poni¿ej daty, po stronie lewej, umieszczamy informa-
cje o sobie, tj.: imiê i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego,
e-mail. Nazwê firmy wraz z adresem umieszczamy po prawej stro-
nie.
Wstêp:
Powinna siê tutaj znaleŸæ dok³adna nazwa stanowiska, o które siê
staramy oraz Ÿród³o informacji o przeprowadzaniu naboru, tj.: numer
referencyjny (je¿eli jest podany), tytu³ prasowy, data publikacji og³o-
szenia.
Treœæ:
W g³ównej czêœci listu motywacyjnego zamieszczamy nastêpuj¹ce
informacje: dane o posiadanym wykszta³ceniu, kwalifikacjach, upraw-
nieniach, licencjach zawodowych, informacje dotycz¹ce zdolnoœci
i umiejêtnoœci kandydata - istotne jest,  aby w liœcie by³o potwierdze-
nie, ¿e kwalifikacje, umiejêtnoœci i predyspozycje kandydata kore-
sponduj¹ z wymaganiami pracodawcy, zapewnienie o motywacji kan-
dydata do tego, aby zdobyæ dan¹ pracê - np. potrzeba dalszego roz-
woju zawodowego, informacje na temat przysz³ych planów, a w szcze-
gólnoœci planów kariery zawodowej.
Pamiêtaj!
Pracodawca przegl¹daj¹c listy motywacyjne i CV zwraca uwagê
przede wszystkim na fakty takie, jak: konkretne sukcesy zawodowe kandydata, korzy-

ZASADY  PISANIAZASADY  PISANIAZASADY  PISANIAZASADY  PISANIAZASADY  PISANIA
LISTU  MOTYWACYJNEGOLISTU  MOTYWACYJNEGOLISTU  MOTYWACYJNEGOLISTU  MOTYWACYJNEGOLISTU  MOTYWACYJNEGO

œci, jakich mo¿e spodziewaæ siê fir-
ma, zatrudniaj¹c kandydata, aktyw-
noœæ kandydata w zakresie doskona-
lenia zawodowego i rozwoju, umie-
jêtnoœæ pracy w zespole.

Pracodawca zwraca szcze-
góln¹ uwagê na luki w ¿yciorysie,
ci¹g³oœæ pracy, iloœæ udokumentowa-
nych faktów. W ¿yciorysie nale¿y
umieszczaæ tylko prawdziwe fakty.
Forma przygotowanej dokumentacji
powinna byæ zachêcaj¹ca do lektu-
ry, czysta, czytelna i pokazuj¹ca
wszystkie istotne fakty z punktu wi-
dzenia przydatnoœci do pracy na sta-
nowisku, o które siê ubiegamy.

Osoby zainteresowane uzy-
skaniem pomocy w opracowaniu li-
stu motywacyjnego zapraszamy do
korzystania z us³ug doradcy zawodo-
wego w PUP w Brzozowie.

SCHEMAT  LISTU  MOTYWACYJNEGO
Imiê i nazwisko kandydata do pracy  Miejscowoœæ, data
Adres,
Numer telefonu
e-mail Imiê i nazwisko,

stanowisko  osoby,
do której piszesz.
Nazwa instytucji.
Adres

Zacznij od zwrotu grzecznoœciowego:
Szanowny Panie/Pani + nazwisko/stanowisko osoby, do której piszesz.

Wpisz pierwsze zdanie Twojego podania – w zdaniu tym po-
winna byæ zawarta proœba o przyjêcie do pracy oraz informacja, o jakie
stanowisko siê ubiegasz.

Jest to miejsce przeznaczone do rozwiniêcia podania – napisz
kilka s³ów o sobie (wykszta³cenie, ukoñczone szkolenia, kursy, upraw-
nienia, posiadane licencje, umiejêtnoœci i doœwiadczenia zawodowe,
opis wykonywanych zadañ, pe³nionych obowi¹zków zawodowych) oraz
o tym, dlaczego uwa¿asz, ¿e jesteœ odpowiedni¹ osob¹ na dane stano-
wisko.

Ostatni akapit – zasugeruj gotowoœæ do spotkania w celu prze-
prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakoñcz podanie s³owami:
„Z powa¿aniem” lub
„Z  wyrazami szacunku”, itp.
Czytelny podpis

Wymieñ dokumenty, które do³¹czasz.
Do³¹cz klauzulê dotycz¹c¹ zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Nauczyciel informatyki
11. Nauczyciel chemii
12.  Mechanik pojazdów samocho-
dowych
13. Spawacz
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Nowy sprzêt komputerowy

1 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Domaradzu z inicjaty-
wy PSSE w Brzozowie w ramach „Obchodów Œwiatowego Dnia bez Tyto-
niu” odby³a siê impreza maj¹ca na celu przybli¿enie tematu akcji,
a tak¿e podsumowuj¹ca dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ Szkolnych Pro-
gramów Antytytoniowych na terenie szko³y. Has³em spotkania by³o: „Ka¿dy
Papieros Niszczy Twoje Zdrowie”. Uczestnikami imprezy byli uczniowie,
dyrekcja i nauczyciele, a zaproszeni goœcie to Kierownik SP ZOZ
w Domaradzu, Dyrektor PSSE w Brzozowie i Wójt Gminy Domaradz.
W programie imprezy znalaz³y siê:
- powitanie zaproszonych goœci i przybli¿enie celów akcji,
- wyk³ad Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozo-
wie nt. „Zapobiegania uzale¿nieniom ze szczególnym uwzglêdnieniem pa-
lenia tytoniu”,

- krótka prelekcja Kie-
rownik SP ZOZ w Do-
maradzu na temat szko-
dliwoœci i skutków pale-
nia,
- inscenizacja „S¹d nad
papierosem” w wykona-
niu uczniów – rozsze-
rzona o piosenki i wier-
sze o ww. tematyce,
- podsumowanie i wrê-
czenie nagród i dyplo-
mów dla uczestników
konkursów og³oszonych

w ramach podsumowania realizacji Szkolnych Programów Antytytonio-
wych w klasach od I – III i od IV - VI.

Nagrody wrêczone zosta³y przez Pañstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Brzozowie i Wójta Gminy Domaradz. Impreza
zakoñczy³a siê rozdawaniem ulotek dla uczestników imprezy, dotycz¹cych
zapobiegania na³ogu, jakim jest palenie tytoniu.

2 czerwca br. zosta³o podpisane porozumienie o wspó³pracy po-
miedzy Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sani-
tarn¹ i Inspekcj¹ Weterynaryjn¹. Uœci-
œla ono zasady przekazywania wzajem-
nych informacji i s³u¿yæ ma wspólnym
dzia³aniom zwi¹zanym z pe³niejszym
zabezpieczeniem zdrowia ludnoœci
powiatu brzozowskiego. Porozumienie
podpisali Pañstwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Brzozowie – Ta-
deusz Pióro i Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Kroœnie – Andrzej Chrza-
nowski.

14 czerwca br. w œwietlicy Sta-
rostwa Powiatowego w Brzozowie od-
by³o siê spotkanie szkoleniowe na te-
mat „Zapobiegania uzale¿nieniom, ze
szczególnym uwzglêdnieniem narko-
manii”. Szkolenie odby³o siê dla dy-
rektorów szkó³, a tak¿e pedagogów

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

Z  dzia³añ  PSSE  w  Brzozowie

Tadeusz Pióro
Dyrektor  Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Brzozowie

31 maja br. zarz¹d Powiatowego Centrum Wo-
lontariatu w Sanoku w uznaniu szczególnego
zaanga¿owania i dokonañ w zakresie dzia³al-
noœci Centrum nada³ Tadeuszowi Pióro – Pañ-
stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sani-
tarnemu w Brzozowie tytu³ Honorowego Wo-
lontariusza Powiatowego Centrum Wolontaria-
tu w Sanoku.

szkolnych z ca³ego powiatu. G³ównym organiza-
torem szkolenia by³a Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna w Brzozowie. Temat uza-
le¿nieñ przybli¿y³ Pañstwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny – Tadeusz Pióro, natomiast proble-

matykê narkomanii, jej skutków oraz zapobiega-
nia ks. Wies³aw Siwiec z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Sanoku. Spotkanie zakoñczy-
³o siê pokazem próbek œrodków zaliczanych do
narkotyków oraz dyskusj¹.

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

Skutki narkomanii przybli¿y³
ks. W. Siwiec

O konsekwencjach palenia tytoniu mówi³ T. Pióro

Has³o imprezy „Ka¿dy papieros niszczy twoje zdrowie”

Konferencja w œwietlicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

nadkom. Jan Wolak

TELEFON BEZPIECZEÑSTWA
DLA TURYSTÓW...

Informujemy czytelników, ¿e w okresie od 1 lipca do 30 wrze-
œnia w Komendzie G³ównej Policji zosta³ uruchomiony „telefon bezpie-
czeñstwa” dla turystów zagranicznych. Jest to wspólna inicjatywa Mi-
nisterstwa Gospodarki i Polskiej  Organizacji Turystyki i Komendy G³ow-
nej Policji. Celem przedsiêwziêcia jest poprawa bezpieczeñstwa tury-
stów zagranicznych przebywaj¹cych na terenie Polski oraz wizerunku
naszego kraju za granic¹. Funkcjonowanie telefonu ma zapewniæ tury-
stom zagranicznym uzyskanie wszechstronnej informacji i porad na te-
mat bezpieczeñstwa osobistego oraz mo¿liwoœci zg³aszania problemów,
z jakimi spotykaj¹ siê na terenie naszego kraju. Natomiast w przypadku
wyst¹pienia zdarzenia wymagaj¹cego interwencji s³u¿b policyjnych,
zapewnienie im niezbêdnej pomocy oraz szybkiej i sprawnej reakcji na
zdarzenie, ³¹cznie ze wstêpnym rozpytaniem osoby, z któr¹ ze wzglêdu
na barierê jêzykow¹ kontakt jest utrudniony.

Dokonywanie zg³oszeñ jest mo¿liwe codziennie w godz. 10.00
– 22.00 pod bezp³atnym numerem 0-800-200-300 – dla sieci stacjonar-
nych oraz 0-608-599-999 – dla sieci komórkowych.

ZATRZYMAJ SIÊ PRZED PRZEJAZDEM
KOLEJOWYM...

W£¥CZ MYŒLENIE...
Co roku oko³o 170 000 kierowców zostaje skazanych

za kierowanie pojazdami pod wp³ywem alkoholu. Nie mu-
sisz uczestniczyæ w kolizji lub wypadku drogowym, ¿eby
Policja sprawdzi³a poziom alkoholu w Twojej krwi.

Nigdy nie pij, je¿eli masz za-
miar prowadziæ. Pamiêtaj, nie jesteœ
w stanie oceniæ wp³ywu alkoholu na

Twój organizm,
wiêc nie próbuj, bo-
wiem nawet naj-
mniejsza iloœæ spo-
¿ytego alkoholu
wp³ywa na Twoje

zdolnoœci kierowania pojazdem. Alkohol: wyd³u¿a czas re-
akcji, pogarsza koordynacjê ruchów, powoduje pogorszenie
wzroku, ograniczenie pola widzenia, b³êdn¹ ocenê odleg³o-
œci i szybkoœci, znacznie obni¿a samokontrolê i koncentra-
cjê, powoduje b³êdn¹ ocenê w³asnych mo¿liwoœci. Alkohol
zwiêksza poczucie pewnoœci siebie, co w konsekwencji pro-
wadzi do podejmowania ryzykownych decyzji. Nara¿a to na
niebezpieczeñstwo wszystkich u¿ytkowników dróg, w tym
tak¿e Twoje. Prowadz¹c pojazd po wypiciu zwiêkszasz ry-
zyko spowodowania wypadku, tak¿e œmiertelnego. Nie ma
bowiem ¿adnej metody, która pozwala³aby okreœliæ iloœæ al-
koholu, jak¹ mo¿na wypiæ, aby nie przekroczyæ dozwolonej
zawartoœci we krwi (0,2 ‰) oraz nadal prowadziæ bezpiecz-
nie! Pamiêtaj, ¿e jedyne rozs¹dne rozwi¹zanie to: nie piæ,
je¿eli planujesz prowadziæ pojazd, ale tak¿e nigdy nie pro-
ponowaæ alkoholu osobie, która zamierza  wsi¹œæ za kierow-
nicê. Mo¿e to tylko slogany, ale warto pamiêtaæ, ¿e je¿eli
planujesz piæ alkohol – nie prowadŸ: zamów taksówkê, albo
skorzystaj z transportu publicznego, ewentualnie zostañ na
noc tam, gdzie „imprezowa³eœ” lub po prostu na „imprezê
alkoholow¹” zabierz ze sob¹ osobê, która bêdzie prowadzi³a
Twoje auto. W innym wypadku konsekwencje s¹ nastêpuj¹-
ce: bêdziesz figurowa³ w rejestrze skazanych, nie bêdziesz
móg³ prowadziæ przez okres obowi¹zywania zakazu, nawet
do 10 lat, je¿eli jesteœ kierowc¹ zawodowym mo¿esz straciæ
pracê, ale tak¿e Twoje ¿ycie mo¿e siê drastycznie zmieniæ.
Warto pamiêtaæ, ¿e w przypadku: kierowania pojazdem bê-
d¹c w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego
œrodka – mo¿esz otrzymaæ zakaz prowadzenia pojazdów do
3 lat oraz 30 dni aresztu albo grzywnê do 5 000 z³;  gdy
kierujesz pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci – otrzymasz za-
kaz prowadzenia pojazdów do 10 lat  oraz pozbawienia wol-
noœci do 2 lat i grzywnê do 720 000 z³; spowodowania wy-
padku drogowego ze skutkiem œmiertelnym bêd¹c pod wp³y-
wem alkoholu lub œrodka odurzaj¹cego, stracisz prawo jaz-
dy na ca³e ¿ycie oraz wolnoœæ do 12 lat i otrzymasz grzywnê
do 720 000 z³. A wiêc? Zanim wyjedziesz, dmuchnij, sprawdŸ,
czy jesteœ trzeŸwy...

W regionie brzozowskim nie ma kolei, st¹d te¿ wielu kierow-
ców zapomina o zasadach obowi¹zuj¹cych w ruchu drogowym w przy-
padku przejazdu przez strze¿ony lub niestrze¿ony przejazd kolejowy.
Dlatego te¿ pozwalamy sobie na przypomnienie zasad, szczególnie,  i¿
w okresie wakacyjno-urlopowym wyruszamy w podró¿ w inne regiony
Polski lub do krajów oœciennych. Przedstawione powy¿ej cztery ró¿ne
przejazdy przez tory kolejowe przypominaæ maj¹ nawet wytrawnym kie-
rowcom o obowi¹zku zatrzymania prowadzonego pojazdu. Przed wy-
jazdem warto przeœledziæ ten obrazek.

A

rogatki przejazdowe
obs³ugiwane przez pracownika kolei,

sygnalizacja œwietlna

B

samoczynna
sygnalizacja przejazdowa
zdalnie sterowane rogatki,

sygna³ œwietlny i dŸwiêkowy

C

samoczynna
sygnalizacja przejazdowa

sygna³ œwietlny i dŸwiêkowy

D

przejazd niestrze¿ony,
wy³¹cznie znaki drogowe
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E
KOMENDA POWIATOWA

PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W BRZOZOWIE

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

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

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

W dniach 9 i 11 czerwca br. rozegrane zosta³y VIII Mistrzostwa Woje-
wództwa Podkarpackiego Stra¿aków PSP w sporcie po¿arniczym. W zawo-
dach wziêli udzia³ reprezentanci 21 komend miejskich i powiatowych PSP
województwa.

W pierwszy dzieñ zawodów (pi¹tek 9 czerwca), przeprowadzonych na
obiektach Komendy Miejskiej PSP
w Rzeszowie, zosta³y rozegrane konku-
rencje indywidualne:
1. Po¿arniczy tor przeszkód 100 m.
2. Wspinanie przy pomocy drabiny ha-
kowej.

W konkurencji po¿arniczego toru
przeszkód Ryszard Rygiel uzyska³ czas
19,58 s, Oktawian Bujacz 20,06 s, co
da³o im 12 i 16 miejsce. Zwyciêzca tej
konkurencji uzyska³ czas 18,52 s.

W konkurencji wejœcia przy po-
mocy drabiny hakowej na trzecie piêtro
wspinalni nasz reprezentant Ryszard
Rygiel uzyskuj¹c czas 18,19 s do³¹czy³
do najlepszych w województwie uzysku-
j¹c 6 lokatê w tej konkurencji. Inni nasi
zawodnicy uzyskali czasy: Ryszard
Cwynar 20,07 s, Jacek Kuœnierczyk
20,60 s, Ryszard Zubel 20,83 s.

W klasyfikacji dwuboju po¿arni-
czego obejmuj¹cego wy¿ej wymienione
konkurencje indywidualne Ryszard Ry-
giel zaj¹³ 5. miejsce na ogóln¹ liczbê bli-
sko 118 zawodników startuj¹cych w za-
wodach.

W dniu kolejnym mistrzostw (niedziela 11 czerwca) rozegrano konku-
rencje dru¿ynowe na stadionie sportowym w Rudniku nad Sanem.

Pierwsza konkurencja dru¿ynowa to sztafeta po¿arnicza 4 x 100 m.
Reprezentacje poszczególnych komend wystawia³y po 2 dru¿yny  4-osobo-
we. Do punktacji zaliczany by³ czas lepszego biegu. Dru¿yna w sk³adzie:

MISTRZOSTWA STRA¯AKÓW PSP
W SPORCIE PO¯ARNICZYM

Ryszard Rygiel, Jacek Kuœnierczyk, Ryszard
Zubel i Wojciech Sobolak uzyska³a czas 71,05 s
zajmuj¹c 4 lokatê na 21 dru¿yn. Najlepsza szta-
feta na mistrzostwach uzyska³a czas 64,83 s.

W drugiej konkurencji dru¿ynowej
– æwiczenie bojowe, kolejnoœæ przed-
stawia siê nastepujaco:
I miejsce- KP PSP w Nisku uzyska³a
czas -  31,36 s,
II miejsce- KP PSP Brzozów uzyska-
³a czas – 31,61s,
III miejsce-KM PSP Tarnobrzeg
- 32,90 s.

W klasyfikacji generalnej VIII Mi-
strzostw Województwa Podkarpac-
kiego Stra¿aków PSP w sporcie po-
¿arniczym reprezentacja KP PSP
w Brzozowie zajê³a  miejsce 3. Za
uzyskan¹ lokatê w æwiczeniu bojo-
wym reprezentacja otrzyma³a pami¹t-
kowy puchar, dyplomy oraz nagrodê
rzeczow¹ - wie¿ê sterefoniczn¹. Za
zajête III miejsce w klasyfikacji ogól-
nej KP PSP w Brzozowie otrzyma³a
odkurzacz przemys³owy.
Sk³ad reprezentacji KP PSP z Brzo-
zowa:
1. asp. Ryszard Rygiel
2. st. sekc. Jacek Kuœnierczyk
3. ogn. Ryszard Cwynar
4. asp. sztab. Leszek Zarych

5. asp. Wojciech Sobolak
6. m³. kpt. Jan Smoleñ
7. ogn. Ryszard Zubel
8. st. asp. Mariusz Smoleñ
9. m³. asp.Oktawian Bujacz

VIII

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.01.2006 DO 20.07.2006 r.

W okresie od 01.01. do 20.07.2006r. odnotowano 297 zda-
rzeñ w tym: – 58 po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych z gasze-
niem po¿arów bra³o udzia³ 135 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³a-
dzie 657 ratowników PSP i OSP oraz – 237 miejscowych zagro-
¿eñ; w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych zagro-
¿eñ bra³o udzia³ 270 zastêpów w sk³adzie 903 ratowników.
Alarmów fa³szywych – 2.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
- 14.06.2006r. mia³ miejsce po¿ar budynku inwentarsko-gospo-
darczego w miejscowoœci Jasienica Rosielna. O godz. 16.42 Po-

wiatowe Stanowisko Kierowania w Brzozowie otrzyma³o in-
formacjê o po¿arze. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadyspono-
wa³ 1 zastêp z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy
Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 6 samochodów gaœni-
czych z jednostek OSP: Orzechówka, Jasienica Rosielna,
Blizne, Domaradz, Wola Jasienicka, Stara Wieœ. W chwili
przybycia na miejsce zdarzenia stra¿y po¿arnej pali³ siê bu-
dynek inwentarsko-gospodarczy, konstrukcji murowanej
i drewnianej. Jako pierwsza na miejsce po¿aru przyby³a jed-
nostka OSP Jasienica Rosielna. Podano dwa pr¹dy wody;

Zwyciêzcy i wyró¿nieni

Brzozowscy stra¿acy pokonuj¹ tor przeszkód
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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

Podstawowe obowi¹zki posiadacza byd³a:
1. Uzyskanie numeru producenta.
2. Rejestracja siedziby stada.
3. Zaopatrzenie siê w kolczyki.
4. Prawid³owe oznakowanie byd³a dwoma kolczykami.
5. Zg³oszenie byd³a do rejestru w biurze powiatowym ARiMR
w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzêcia.
6. Uzyskanie paszportu dla ka¿dej sztuki byd³a znajduj¹cej siê
w siedzibie stada.
7. Zg³aszanie do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni
zdarzeñ dotycz¹cych byd³a, a w szczególnoœci: padniêcia i prze-
mieszczenia (kupno, sprzeda¿, sprzeda¿ do pañstwa UE, wy-
wóz do pañstwa niebêd¹cego cz³onkiem UE, inne przemiesz-
czenia z lub do siedziby stada).
8. Prowadzenie ksiêgi rejestracji byd³a kolejnemu posiadaczo-
wi w przypadku sprzeda¿y zwierzêcia.
Tylko oznakowane byd³o i zaopatrzone w paszport byd³a mo¿e
zostaæ wprowadzone do obrotu.
Podstawowe obowi¹zki posiadacza owiec i kóz:
1. Uzyskanie numeru producenta.
2. Rejestracja siedziby stada.
3. Zaopatrzenie siê w identyfikatory.
4. Prawid³owe oznakowanie owiec, kóz: dwoma identyfikato-
rami – kolczykiem oraz do wyboru:
- drugim kolczykiem o tym samym numerze w przypadku owcy

przeznaczonej do handlu na terenie UE,
- tatua¿em w przypadku owcy nieprzeznaczonej do handlu na
terenie Polski,
- drugim kolczykiem o tym samym numerze lub opask¹ ze zna-
kiem na pêcinie (tylko w przypadku kóz).
5. Zg³oszenie owcy lub kozy do rejestru w biurze powiatowym
ARiMR przed dniem opuszczenia przez zwierzê siedziby sta-
da, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty urodzenia.
6. Zg³aszanie do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni,
zdarzeñ dotycz¹cych owiec albo kóz, a w szczególnoœci: pad-
niêcia, uboju domowego i przemieszczenia (kupno, sprzeda¿
do pañstwa UE, wywóz do pañstwa niebêd¹cego cz³onkiem
UE, inne przemieszczenia z lub do siedziby stada).
7. Prowadzenie ksiêgi rejestracji owiec albo kóz w ka¿dej sie-
dzibie stada.
8. Zaopatrzenie owiec albo kóz w przypadku przemieszczenia
tych zwierz¹t na terenie Polski, w dokument przewozowy dla
owiec/kóz.
9. Przechowywanie w siedzibie stada dokumentów przewozo-
wych przez minimum trzy lata od przewozu zwierz¹t do miej-
sca przeznaczenia.
10. Dokonywanie spisu owiec albo kóz w stadzie co najmniej
raz na 12 miesiêcy, nie póŸniej jednak ni¿ w dniu jesiennego
przegl¹du stada.
11. Przekazywanie do biura powiatowego Agencji informacji
o liczbie i numerach identyfikacyjnych owiec i kóz ustalonych
podczas spisu.
Zmiany dotycz¹ce identyfikacji i rejestracji zwierz¹t w odnie-
sieniu do trzody chlewnej.

KOMUNIKAT  ARiMR

Informacje zebra³ i opracowa³:
    m³. kpt. Tomasz Mielcarek

jeden w natarciu na pal¹cy siê obiekt, drugi w obronie budyn-
ku mieszkalnego.W chwili przybycia zastêpu z JRG na miej-
sce przyby³a równie¿ OSP Orzechówka. Kontynuowano pro-
wadzone dzia³ania i dodatkowo podano pr¹d wody w natarciu.
Przybywaj¹ce jednostki OSP zasila³y w wodê zastêpy bezpo-
œrednio prowadz¹ce dzia³ania. Po zlokalizowaniu po¿aru i opa-
nowaniu sytuacji, przyst¹piono do dogaszania i czêœciowej
rozbiórki konstrukcji dachu. Z budynku usuniêto nadpalone
urz¹dzenia i drobny sprzêt gospodarczy. Po zakoñczeniu akcji
miejsce po¿aru przekazano w³aœcicielowi.
- 16.06.2006r. mia³ miejsce po¿ar budynku mieszkalno-gospo-
darczego w miejscowoœci Malinówka. O godz. 20.36 Powia-
towe Stanowisko Kierowania w Brzozowie otrzyma³o infor-
macjê o po¿arze. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³
1 zastêp z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powia-
towej PSP w Brzozowie oraz 3 samochody gaœnicze z jedno-
stek OSP: Zmiennica, Malinówka, Jab³onica Polska. W chwili
przybycia na miejsce zdarzenia stra¿y po¿arnej pali³ siê budy-
nek gospodarczy (ze zgromadzonym sianem) oraz strych na
ca³oœci budynku. Obiekt by³ niezamieszka³y. Na miejscu po-
¿aru dzia³ania prowadzi³y OSP Malinówka i OSP Jab³onica,
podaj¹c 4 pr¹dy wody w natarciu na pal¹cy siê budynek. Przy-
by³y zastêp JRG Brzozów GCBA 4/24 poda³ 2 pr¹dy wody do
wewn¹trz w celu obrony pozosta³ych pomieszczeñ. Natomiast
przyby³a OSP Zmiennica zosta³a wprowadzona do dzia³añ
wspomagaj¹cych. Po¿ar zlokalizowano o godz. 21.00. Po ca³-
kowitym ugaszeniu, przyst¹piono do usuwania materia³ów
strzêpiastych.

- 01.07.2006r. mia³ miejsce wypadek drogowy w miejscowoœci
Hummniska, gmina Brzozów. O godz. 22.41 do Powiatowego
Stanowiska Kierowania w Brzozowie zg³oszono informacjê
o wypadku drogowym. Dy¿urny na miejsce wypadku zadyspo-
nowa³ 1 zastêp z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy
Powiatowej PSP w Brzozowie. W chwili przybycia na miejsce
zdarzenia stra¿y po¿arnej, zastana sytuacja to: zderzenie trzech
pojazdów osobowych: Fiat 126P, Mercedes Sprinter, Suzuki
Vitara.W zdarzeniu ranne zosta³y 4 osoby (kierowca Fiata 126P
i troje pasa¿erów Mercedesa-osoby narodowoœci ukraiñskiej).
W samochodzie Mercedes Bus podró¿owa³o ³¹cznie osiem osób.
Ponadto w samochodzie Fiat 126P by³a uwiêziona osoba, u któ-
rej lekarz pogotowia stwierdzi³ zgon (mê¿czyzna lat 24). Kie-
ruj¹ca samochodem Suzuki Vitara nie odnios³a obra¿eñ. Ranne
osoby by³y opatrywane przez personel medyczny (poza stref¹
zagro¿enia) i odwiezione do szpitala. Pojazdy znajdowa³y siê
na jezdni, na ko³ach. Ruch samochodowy by³ wstrzymany
w obu kierunkach. Dzia³ania po przybyciu zastêpu JRG Brzo-
zów polega³y na zabezpieczeniu miejsce zdarzenia. Po rozpo-
znaniu sytuacji przyst¹piono do wycinania elementów karoseri
samochodu FIAT 126P przy pomocy sprzêtu hydraulicznego
i wydobyciu denata z auta. Na miejsce zdarzenia przyby³ pro-
kurator. Po przeprowadzeniu czynnoœci dochodzeniowo - œled-
czych samochody zosta³y za³adowane na lawetê przez Pomoc
Drogow¹. Z drogi usuniêto pozosta³oœci powypadkowe, zneu-
tralizowano rozlane p³yny eksploatacyjne pojazdów. Jezdniê
zmyto pr¹dem wody z szybkiego natarcia.

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E / PRZEWODNIK  ROLNIKA
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SPRAWY  SPO£ECZNE / INFORMACJE  Z  POWIATU
Decyzj¹ Komisji Europejskiej (2006/80/WE) z dnia 1 lutego 2006 roku
w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t pañstwa cz³onkowskie Unii
Europejskiej, takie jak: Republika Czeska, Republika Francuska, Repu-
blika W³oska, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska i Republi-
ka S³owacka mog¹ zgodnie z artyku³em 1 stosowaæ odstêpstwo od prze-
pisów dotycz¹cych identyfikacji i rejestracji trzody chlewnej, przewi-
dziane Dyrektyw¹ Rady 92/102 z dnia 27 listopada 1992 roku, w odnie-
sieniu do gospodarstw hoduj¹cych jedn¹ œwiniê.

Warunkiem zwolnienia z wymogów systemu identyfikacji i reje-
stracji zwierz¹t jest:
- hodowanie co najwy¿ej jednej sztuki trzody chlewnej,

- przeznaczenie jej na u¿ytek w³asny lub do w³asnej
konsumpcji,
- poddanie zwierzêcia kontrolom przed jakimkolwiek
obrotem.
Jedynie po spe³nieniu tych warunków posiadacz trzo-
dy chlewnej nie musi przestrzegaæ wymogów syste-
mu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, czyli znako-
waæ zwierzêcia, prowadziæ ksiêgê rejestracji stada dla
danej sztuki i zg³aszaæ tego zwierzêcia do rejestru
prowadzonego przez Agencjê Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

Gdzie dzisiaj mo¿na znaleŸæ bie-
dê? Tak postawione pytanie nie precyzu-
je znaczenia s³owa „bieda”. Bieda w po-
tocznym rozumieniu mo¿e bowiem do-
tyczyæ k³opotów zwi¹zanych z rozwi¹-
zaniem jakiegoœ problemu i wówczas nie
ma nic wspólnego z ubóstwem. Nieza-
le¿nie jednak, czego owa bieda dotyczy,
na ogó³ nikt œwiadomie jej nie szuka, to
ona znajduje nas. Wówczas, przyczepia
siê do nas jak rzep psiego ogona i niemal
ka¿da próba zgubienia jej koñczy siê nie-
powodzeniem, przynajmniej tak siê nam
wydaje. Próbê poprawy naszej material-
nej sytuacji, czy rozwi¹zania wspomnia-
nego problemu podejmujemy raz za ra-
zem, wierz¹c, ¿e z³a karta kiedyœ musi
siê odwróciæ. Mówimy wówczas –
wszystko w naszych rêkach. Jest jednak
olbrzymia rzesza ludzi, którzy tak powie-
dzieæ nie mog¹.

Dla osób niepe³nosprawnych, któ-
rych liczba w Polsce siêgnê³a ju¿ ponad
piêciu milionów, ubóstwo nie jest do roz-
wi¹zania w pojedynkê. Blisko 84% z tych
osób ¿yje z zasi³ków. Pozosta³e 16%
utrzymuje siê z w³asnej pracy lub jest
wy³¹cznie „na garnuszku” swoich naj-

bli¿szych. Generalnie, sytuacja
¿yciowa sporej czêœci osób niepe³-
nosprawnych jest zatrwa¿aj¹ca, tak-
¿e w naszym województwie podkar-
packim. Co moglibyœmy zrobiæ, aby
to zmieniæ? Z pewnoœci¹ sukcesywne
zwiêkszanie miejsc pracy dla niepe³no-
sprawnych obywateli jest pewnym roz-
wi¹zaniem. Nale¿y jednak wówczas za-
dbaæ i o to, aby funkcjonuj¹cy system
szkolenia w Polsce by³ w praktyce do-
stêpny dla wszystkich. Owszem ktoœ
m¹dry stwierdzi, i¿ w Polsce dostêp do
wiedzy jest jednakowy dla wszystkich
obywateli, i z pewnoœci¹ jedna grupa nie
jest bardziej faworyzowana od drugiej.
Jednak czy powy¿sze zdanie jest praw-
dziwe, zwykle szybko weryfikuj¹ to pra-
codawcy. Otó¿ skoro ubóstwo ogranicza
dostêp do edukacji, zw³aszcza na pozio-
mie kszta³cenia wy¿szego, nie powinno
wymagaæ siê od niepe³nosprawnego pra-
cownika coraz wy¿szych kwalifikacji
i pog³êbienia posiadanych ju¿ umiejêtno-
œci zawodowych.

Z drugiej zaœ strony niewykwali-
fikowany pracownik, nie jest konkurencj¹
dla kogoœ z „wypasionym CV”. Ko³o siê

Najubo¿siNajubo¿siNajubo¿siNajubo¿siNajubo¿si

Przedruk z Nowego Podkarpacia
Rafa³ Gu¿kowski

Rafa³ Gu¿kowski –
Sekretarz Wojewódzkiej
Spo³ecznej Rady ds. Osób
N i e p e ³ n o s p r a w n y c h
w Rzeszowie, Kierownik
Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej w Haczowie,
felietonista.

zamyka, a pracodawcom trudno siê dzi-
wiæ, i¿ dbaj¹c przede wszystkim o inte-
res w³asnej firmy zatrudniaj¹ wy¿ej wy-
kwalifikowanego pracownika. W takiej
rywalizacji osoby niepe³nosprawne wy-
daj¹ siê bez szans, st¹d te¿ bardzo czêsto,
nawet nie podejmuj¹ dzia³añ zmierzaj¹-
cych do zmiany swojej sytuacji.

Sposobem, aby móc coœ zmieniæ
jest wiêksze zaanga¿owanie ca³ego spo-
³eczeñstwa w sprawy ludzi niepe³no-
sprawnych. Pierwszy krok ju¿ zosta³
uczyniony. Od marca wzros³y œwiadcze-
nia dla niepe³nosprawnych m.in. wyso-
koœæ renty socjalnej i renty z tytu³u nie-
zdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypad-
kiem. PójdŸmy dalej, obni¿aj¹c koszty
kszta³cenia i przygotowuj¹c miejsca pra-
cy dla tych, którzy w przysz³oœci, z po-
¿ytkiem dla wszystkich mogliby j¹ pod-
j¹æ.

Pod takim has³em odby³a siê w Rze-
szowie III Sesja Popularnonaukowa dla
szkó³ promuj¹cych zdrowie. Zasiêgiem se-
sja objê³a ca³e Podkarpacie. G³ównym jej
celem by³o upowszechnienie i propagowa-
nie wiedzy z dziedziny ¿ywnoœci i zdrowe-
go ¿ywienia. Program spotkania obejmo-
wa³ konkurs plakatowy, referaty uczniów
oraz debatê naukow¹.

W sesji bra³y udzia³ uczennice klasy
III Technikum Gastronomicznego ZSE
w Brzozowie, zdobywaj¹c g³ówne nagro-
dy w poszczególnych konkursach. Agniesz-
ka Bober wyg³osi³a referat „Model ¿ycia
i diety”, wyró¿niony spoœród prac nades³a-

¯ywnoœæ, nasz przyjaciel czy wróg

Magdalena Naw³oka

nych na sesjê. Jolanta Wacek zajê³a I miej-
sce w konkursie na najlepszy plakat,
w dwóch ocenianych kategoriach. Teresa
Boroñ wykaza³a siê bardzo du¿¹ wiedz¹,
uczestnicz¹c w debacie „Odchudzaniu - tak
czy nie?”. Uczennice otrzyma³y wartoœcio-
we nagrody i pami¹tkowe dyplomy. Opie-
kunami naukowymi uczennic by³y Anna
Warzybok i Magdalena Naw³oka, nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych ZSE
w Brzozowie. Tego typu spotkania maj¹
ogromny wp³yw na poziom wiedzy i umie-
jêtnoœci, motywuj¹ uczniów i nauczycieli do
odnoszenia sukcesów.Dru¿yna z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych

wraz  z opiekunami
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Anna W³adyka

Gminny Oœrodek Kultury w Dydni we wspó³pracy z Dyrekcj¹
Zespó³u Szkó³ w Niebocku by³ organizatorem drugiej edycji Miêdzyna-
rodowego Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Pieœni i Tañca „Dzieci Gór
i Dolin”. Impreza mia³a miejsce 4 maja br. w ZS w Niebocku. Patronat
honorowy nad festiwalem obj¹³ Starosta Brzozowski – Zygmunt B³a¿,
natomiast patronat medialny Radio ESKA i gazeta Super Nowoœci. Pro-
jekt dofinansowano z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
III A Polska – Republika S³owacka 2004-2006, Urzêdu Marsza³kow-
skiego w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz Urzê-
du Gminy w Dydni.

Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody, sala gimnastyczna ZS w Nie-
bocku wype³ni³a siê entuzjastami folkloru. Widowniê powita³ Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury w Dydni –
Jacek Adamski. Publicznoœæ mia³a oka-
zjê obejrzeæ wystêpy zespo³ów z: Wê-
gier, S³owacji, Ukrainy, Gruzji i Polski.
Wszyscy wykonawcy z pasj¹ i reali-
zmem przedstawili dorobek kulturowy
swoich kraju.

Wêgry reprezentowa³ zespó³
folklorystyczny „Szederinda” z Egeru.
Istnieje on od 1987 roku i jest dobrze
znany poza granicami Wêgier, tak¿e
w Polsce. Na festiwalu zaprezentowali
narodowe tañce Wêgier. W grupie tañcz¹
dzieci i m³odzie¿ w wieku od 10 do 18
lat. Zespó³ wystêpowa³ ju¿ w Tunezji,
Irlandii, Holandii i Filandii.

Na II Miêdzynarodowym Festi-
walu Dzieciêcych Zespo³ów Pieœni
i Tañca wyst¹pi³ zespó³ „Meskheti” z Achalts’iche w Gruzji. Istnieje on
ju¿ 35 lat i liczy 47 osób. Zespó³ przeby³ 4000 km, aby uczestniczyæ
w festiwalu. Bardzo du¿o koncertuje i jest doskonale znany poza grani-
cami swojego kraju. W Niebocku przedstawili narodowe tañce gruziñ-
skie i tañce górali Kaukazkich. W zespole (ju¿ od dwunastu pokoleñ)
tañcz¹ dzieci w wieku 9 – 15 lat.

Narodowy Zespó³ Tañca Dzieciêcego Ukrainy „Serpanok” ze
Lwowa zosta³ za³o¿ony w 1993 r. Dzia³a w szkole tañca narodowego,

gdzie uczêszczaj¹ m³odzi tancerze od 5 do 18 lat.
W szkole tañczy 350 dzieci, natomiast na festi-
walu zaprezentowa³a siê grupa w wieku 12 – 16
lat. Kierownikiem zespo³u jest Valentina Varto-
vnyk.

Polski folklor reprezentowa³ M³o-
dzie¿owy Zespó³ Pieœni i Tañca „Kalina”

z Niebocka, który ju¿ od czterech lat dzia-
³a przy Gminnym Oœrodku Kultury
w Dydni. Choreografem zespo³u jest
Adam Król, natomiast opiekê nad nim
sprawuje Beata Zió³koœ. W swoim re-
pertuarze posiada narodowe tañce pol-
skie (mazurek, polonez, krakowiak),
a tak¿e tañce przeworskie, lasowiac-
kie oraz ³emkowskie. Zespó³ nawi¹-

za³ wspó³pracê z m³odzie¿owymi ze-
spo³ami ze S³owacji i Ukrainy. W ubie-

g³ym roku koncertowa³ na S³owacji. By³
równie¿ gospodarzem Biesiady Kultury
Dawnej, która odby³a siê w roku ubieg³ym.

Dzieci gór i dolinDzieci gór i dolinDzieci gór i dolinDzieci gór i dolinDzieci gór i dolin
W chwili obec-
nej liczy dwana-
œcie par.

S³owacjê
zaprezen towa³y
dwa zespo³y: „Rasla-
viczanik” z Raslavic
i „Kapusancan” z Kapusa-
ny. „Raslaviczanik” zosta³
za³o¿ony w 1998 r. i pre-
zentuje narodowy folklor
s³owacki. Koncertuje
w Europie i S³owacji.
W Polsce jest ju¿ pi¹ty
raz. Drugi zespó³ s³owacki liczy 43 cz³onków i ist-
nieje 10 lat.

Po wystêpie m³odych wykonawców publicz-
noœæ nagrodzi³a ich gromkimi brawami, zaœ Staro-
sta Brzozowski – Zygmunt B³a¿, Wójt Gminy Dyd-
nia – Jerzy F. Adamski oraz Dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury w Dydni – Jacek Adamski wrê-
czyli artystom pami¹tkowe dyplomy i nagrody rze-
czowe. Wœród goœci znalaz³ siê Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu – Stanis³aw £obodziñski, a tak¿e Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Dydnia – Piotr Szul.

Kolejnego dnia zaproszone zespo³y wyst¹pi-
³y goœcinnie w szko³ach Gmin Dydnia i Brzozów.

Jedn¹ ze szkó³, która bawi³a tak niecodziennych go-
œci by³a Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Hum-
niskach. Dyrektor placówki Józef Laskoœ wraz
z uczniami goœci³ u siebie zespó³ „Serpanok” z Ukra-
iny. – W Polsce wystêpowaliœmy ju¿ wielokrotnie,
m.in. w Krakowie, Przemyœlu, Rzeszowie i Nieboc-
ku. Koncertowaliœmy te¿ w innych krajach, takich jak:
Bu³garia, Czechy, S³owacja, Rosja, Francja, Niem-
cy, Szwecja, Anglia, Dania i Kolumbia. W Polsce bar-
dzo nam siê podoba. Szczególnie zapamiêtamy ¿ycz-
liw¹ opiekê i gor¹ce przyjêcie. Serdecznie zaprasza-
my te¿ na Ukrainê – mówi³a Valentina Vartovnyk,
za³o¿ycielka i choreograf grupy. Zespó³ przedstawi³
tañce z ró¿nych rejonów Ukrainy a tak¿e kilka naro-
dowych pieœni. Na zakoñczenie Dyrektor J. Laskoœ
podziêkowa³ m³odym artystom za wystêp i wyrazi³
nadziejê, ¿e spotkaj¹ siê z zespo³em ponownie za rok.

Pami¹tkowe zdjêcie
z zespo³em Serpanok

Wystêpy m³odych artystów publicznoœæ
nagrodzi³a gromkimi brawami



13 e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

INFORMACJE  Z  POWIATU

W niedzielê 4 czerwca stulecie
urodzin œwiêtowa³a Pani Janina Tasz z
Haczowa. Z tej okazji w miejscowym
koœciele parafialnym, w intencji jubilat-
ki, zosta³a odprawiona uroczysta msza
œw. Wziê³a w niej udzia³ licznie zgro-
madzona spo³ecznoœæ Haczowa, wœród
której znaleŸli siê goœcie honorowi: Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt B³a¿, Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Brzozow-
skiego Stanis³aw £obodziñski, a tak¿e
Wójt Gminy Haczów Stanis³aw Jakiel.
Starosta Z. B³a¿ ¿ycz¹c Pani Janinie ko-

lejnych lat w zdrowiu i mi³oœci najbli¿-
szych, powiedzia³: - Nasza obecnoœæ po-
dyktowana jest wielkim szacunkiem

i uznaniem, które dzisiaj w Twoj¹ stronê, Dostojna Jubilatko, kieru-
jemy wraz ze spo³ecznoœci¹ gminy Haczów i powiatu brzozowskie-
go. Jesteœmy dumni i szczycimy siê tym, ¿e ¿yjesz wœród nas, s³u¿¹c

rad¹, wyp³ywa-
j¹c¹ z tak bogate-
go doœwiadczenia
¿yciowego.
Swym ¿yciem za-
s³u¿y³aœ sobie na
wdziêcznoœæ i s³o-
wa serdecznych
p o d z i ê k o w a ñ .
D³ugimi latami
pracy, naznaczo-
nymi trosk¹ o co-
dzienny byt i po-
myœlnoœæ rodziny,
wykaza³aœ si³ê
charakteru. Smut-

ki przeplata³y siê z radoœciami ¿ycia, gdy jako Matka patrzy³aœ na
swoje dorastaj¹ce dzieci, potem wnuki i prawnuki, na tych, którzy
na co dzieñ doœwiadczali Twojej dobroci i zrozumienia.

Janina Tasz wychowa³a dwoje dzieci, ma piêcioro wnuków,
siedmioro prawnuków i dwóch praprawnuków.

Stulatki  w  powiecie  brzozowskim
- Prosimy o przyjêcie

serdecznych i szczerych gratu-
lacji z okazji wspania³ego jubi-
leuszu, jakim jest stulecie uro-
dzin. To dla nas wielka przyjem-
noœæ i ogromny zaszczyt, ¿e we-
spó³ z Twoj¹ najbli¿sz¹ rodzin¹
i przyjació³mi, mo¿emy braæ
udzia³ w dzisiejszym spotkaniu
– tymi s³owami Starosta Brzo-
zowski Zygmunt B³a¿ wita³
Pani¹ Katarzynê Gomó³kê
z Domaradza, która 6 czerwca
obchodzi³a tak niecodzienn¹ rocznicê urodzin.

W zorganizowanym z tej okazji spotkaniu oprócz
Starosty Z. B³a¿a wzi¹³ udzia³ Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Brzozowskiego Stanis³aw £obodziñski oraz Wójt
Gminy Domaradz Adam Komórek.

Pani Katarzyna Gomó³ka wychowa³a oœmioro
dzieci, ma szesnaœcioro wnucz¹t, trzydzieœcioro piêcio-
ro prawnuków i szeœcioro praprawnuków. Rodzina po-
strzega j¹ jako osobê bardzo ciep³¹ i pogodn¹, która rzad-
ko siê denerwuje. W dniu swoich urodzin z radoœci¹ od-
biera³a ¿yczenia i gratulacje i - tym, którzy j¹ odwiedzili
- dziêkowa³a za pamiêæ.

W piêkny s³oneczny dzieñ 8 czerwca 2006 r. we wsi
Obarzym odby³ siê pierwszy plener malarski pt. „Moja ma³a

Ojczyzna”. W plenerze wziê³o udzia³ 25
uczestników ze szkó³: Grabówki, Nieboc-

ka, Jab³onki, Dydni, Krzywego, Teme-
szowa, Obarzyma.

Wspania³a pogoda bardzo
twórczo nastraja³a uczestników do

utrwalania na kartkach papieru wspania-
³ych widoków krajobrazowych, piêknych

zabytków sakralnych czy malowniczo po-
³o¿onych w gêstych zaroœlach zabudowañ

gospodarskich. Piêkny b³êkit nieba, bujna
wiosenna zieleñ lasu, kolorowe kwiaty
w przydomowych ogródkach to wspania³y
temat twórczy, który zosta³  utrwalony przez
m³odych i pe³nych zapa³u artystów oraz pla-

styka Tomasza Ku³aka. Grupa 25 uczestników
zwraca³a uwagê mieszkañców wsi. Du¿e zainteresowanie bu-
dzi³o zarówno ognisko, zorganizowane przez so³tysa wsi Ka-
zimierza Wójcika, jak i okazale wygladaj¹ca tablica informa-

cyjna z napisem „Plener malarski – Obarzym – 2006”. Autorem szyldu by³
Piotr Szul, bardzo zaanga¿owany w organizacjê tego rodzaju spotkañ twór-
czych.

Po zakoñczeniu pleneru i konsumpcji smacznych kie³basek z ogni-
ska, m³odzi twórcy na miejscu eksponowali swoje prace, które bêd¹ wysta-
wione w Urzêdzie Gminy w Dydni, Gminnym Oœrodku Kultury oraz w Szko-
le Podstawowej. Wszystkim uczestnikom pleneru Dyrektor GOKBPiW
w Dydni Jacek Adamski wraz z Przewodnicz¹cym Gminy Dydnia Piotrem
Szulem wrêczyli foldery „Gmina Dydnia. Wczoraj, Dzisiaj, Jutro”, ¿ycz¹c
wszystkim samych sukcesów w pracy twórczej. M³odzie¿ uczestnicz¹c¹
w plenerze odwiedzi³ Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, który, przy³¹-
czaj¹c siê do ¿yczeñ, zachêca³ m³odzie¿ do wiêkszej aktywnoœci twórczej.
Nale¿y dodaæ, ¿e w plenerze bra³a udzia³ m³odzie¿ gimnazjalna i szkó³ pod-
stawowych. Najm³odszym uczestnikiem pleneru by³ piêcioletni Adrian Szul
z Obarzyma.

Dziêkujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siê do zorganizowania i przeprowadzenia pierwszego pleneru malarskiego
Obarzym 2006r.

Plener malarski
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Magdalena Pilawska

E.T.

Katarzyna
Gomó³ka

Janina Tasz

Stulatce ¿yczenia z³o¿y³ Przewodnicz¹cy
St. £obodziñski

Piêknego jubileuszu Janinie Tasz pogratulowa³
Starosta Z. B³a¿



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

INFORMACJE  Z  POWIATU

Program „Szko³a Marzeñ” to projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, zak³adaj¹cy zwiêk-
szanie szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich. W ramach tego programu
Zespó³ Szkó³ w Orzechówce uzyska³ na ww. cel dotacje dla szko³y podstawowej
i gimnazjum.

4 czerwca br. w Domu Ludowym w Orzechówce odby³a siê lokalna pre-
zentacja za³o¿eñ i dzia³añ programu „Szko³a Marzeñ”. Zebranych powita³a Dy-
rektor ZS w Orzechówce – Krystyna Mas³yk, wœród goœci znaleŸli siê: Marek
Æwi¹ka³a – Wójt Gminy Jasienica Rosielna, Bo¿ena Rospond – konsultant regio-
nalny „Szko³y Marzeñ”, Ewa Ba³aban – ekspert finansowy tego projektu, ks. Ka-
rol Gonet – proboszcz miejscowej parafii oraz Dariusz Golis – radny wsi Orze-
chówka i Adolf Kuœnierczyk – so³tys wsi.

Spotkanie rozpocz¹³
wystêp artystyczny w wy-
konaniu uczniów, po którym
Krystyna Mas³yk przybli¿y-
³a realizowane dzia³ania
w programie „Szko³a Ma-
rzeñ”. G³ównym za³o¿e-
niem projektu w SP jest
zwiêkszanie szans eduka-
cyjnych i rozwojowych
uczniów. D¹¿enia te bêd¹
realizowane poprzez: po-
moc psychologiczno – pe-
dagogiczn¹ uczniom z trud-
noœciami w nauce, pracê na
rzecz dzieci niepe³nospraw-

nych, zajêcia muzyczne i plastyczne a tak¿e teatralne i taneczne, wyjazdy na ba-
sen oraz wycieczki krajoznawcze.

Innym priorytetem programu w szkole podstawowej jest stworzenie uczniom
szans na nadrobienie braków œrodowiskowych i kulturalnych poprzez bogat¹ ofertê
dodatkowych zajêæ oraz  dostêp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Efek-
tem zaplanowanych dzia³añ ma byæ rozbudzenie w uczniach aspiracji i zaintere-
sowañ, niejednokrotnie w zakresie wykraczaj¹cym poza zadania szko³y i treœci
zawarte w podstawie programowej. W gimnazjum celem projektu ma byæ umo¿-
liwienie wszechstronnego rozwoju zainteresowañ i uzdolnieñ uczniów pod k¹tem
wyboru szko³y, a w przysz³oœci pracy.

S z k o ³ a  M a r z e ñS z k o ³ a  M a r z e ñS z k o ³ a  M a r z e ñS z k o ³ a  M a r z e ñS z k o ³ a  M a r z e ñ
w  O r z e c h ó w c ew  O r z e c h ó w c ew  O r z e c h ó w c ew  O r z e c h ó w c ew  O r z e c h ó w c e

- Absolwent naszego gimnazjum ma
mieæ poczucie w³asnej wartoœci i odwa¿-
nie planowaæ przysz³oœæ edukacyjn¹ i za-
wodow¹. Wykorzystanie zasobów Interne-
tu, praca zespo³owa, organizowanie zajêæ
kszta³tuj¹cych umiejêtnoœci komunikowa-
nia siê w jêzykach obcych, autoprezenta-
cja pozwol¹ uczniom ze wsi aktywnie
uczestniczyæ w przemianach spo³ecznych
i œwiadomie budowaæ swoj¹ przysz³oœæ –
podkreœla Ewa Niemiec – koordynator pro-
gramów.

Projekt zak³ada tak¿e uczestnictwo
dzieci i m³odzie¿y w kó³kach: fotograficz-
no-filmowym, plastycznym, muzycznym,
tanecznym, teatralnym i dziennikarskim.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ zaplanowan¹ dla
uczniów jest wyjazd za granicê. Oni sami
bardzo pozytywnie wyra¿aj¹ siê o progra-
mie. S¹ dumni z nauczycieli i wdziêczni
za ich pracê. W trakcie prezentacji mo¿na
by³o obejrzeæ wystawy: fotograficzn¹ i pla-
styczn¹.

Anna W³adyka

23 lipca br. we wsi Krzywe po raz pierwszy zosta³y zorganizo-
wane warsztaty ,,Tradycje rêkodzielnicze wsi polskiej”. Zorganizowa-
³y  je instytucje: Gminny Oœrodek Kultury, Bibliotek, Promocji
i Wypoczynku w Dydni, Rada So³ecka Wsi Krzywe, Ochotnicza Stra¿
Po¿arna, Ko³o Gospodyñ Wiejskich, oraz Rada Rodziców dzia³aj¹ca
przy Szkole Podstawowej w Krzywem. Dyrektor GOKBPiW w Dyd-
nia Jacek Adamski powiedzia³ w s³owie wstêpnym, ¿e ochrona trady-
cji i kultury wsi polskiej jest kluczowym zadaniem nie tylko Gminnego
Oœrodka Kultury, ale ka¿dego Polaka, który dbaj¹c o tradycje dba
o w³asne korzenie, zachowuje swoj¹ to¿samoœæ, swoj¹ polskoœæ – to
stanowi  si³ê narodu.

Chcia³bym, aby ka¿da miejscowoœæ znana by³a nie tylko w po-
wiecie brzozowskiem, ale i szerzej, z charakterystycznych tylko dla tej
miejscowoœci œwi¹t czy festiwali. Przypomnê, ¿e w Niebocku s¹ organi-
zowane Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Dzieci Gór

TTTTTradycje  rêkodzielnicze w Krradycje  rêkodzielnicze w Krradycje  rêkodzielnicze w Krradycje  rêkodzielnicze w Krradycje  rêkodzielnicze w Krzywemzywemzywemzywemzywem

RzeŸbiarz ze S³owacji przy pracy

Wystêp artystyczny dzieci

Zebranych powita³a Dyrektor Zespo³u Szkó³
w Orzechówce Krystyna Mas³yk
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i Dolin”, w Grabówce - Miêdzyregionalne Œwiêto Faj-
ki, a w Krzywe bêdzie znane z  Warsztatów Gin¹cego
Rêkodzie³a Wsi Polskiej.

Warsztaty nie mog³yby siê odbyæ, gdyby nie po-
moc wielu organizacji dzia³aj¹cych we wsi Krzywe,
którym za ogrom w³o¿onej pracy dziêkujê, maj¹c na-
dziejê, ¿e za rok ponownie i co najwa¿niejsze, chêt-
nie, przyst¹pi¹ do organizacji drugich ju¿ warszta-
tów rêkodzielniczych.

 Na pikniku pojawili siê rzemieœlnicy i rêko-
dzielnicy, poeci ludowi, a przede wszystkim licznie
zgromadzona publicznoœæ, zarówno ta m³odsza, jak

i starsza, która dobrze pamiêta tradycjê wyrabiania
przedmiotów gospodarczych i artystycznych sprzed

kilkudziesiêciu lat. Stanis³aw Kopala z Ropczyc, reprezentuj¹cy kowal-
stwo artystyczne, mia³ okazjê do pokazania  i zaprezentowania  swoich
wyrobów. Pokazywa³ jak wykonuje siê ró¿ne przedmioty w ¿elazie, któ-
re w jego d³oniach stawa³y siê „miêkkie i pos³uszne”.

By³ te¿ Jurek Kazimierz - garncarz  z Pogwizdowa  k\Ropczyc,
który prezentowa³ swoje gliniane wyroby. Na piknik przyjechali artyœci
ze S³owacji. Margita Lukacova z Raslawic wystawi³a misternie wyko-
nane serwety i obrusy  lniane, piêknie tkane i haftowane, a Maria Gvu-
scowa pokaza³a obrazy wykonane metod¹ krzy¿ykow¹. Swoje rzeŸby
ogrodowe prezentowa³ Józef Pala¿ równie¿ mieszkaniec Raslawic.

Mo¿na by³o pytaæ, ogl¹daæ, a przede wszystkim  próbowaæ swo-
ich si³ w danym zawodzie. Byli te¿ artyœci rodzimi. Obrazy wykonane
metod¹  krzy¿ykow¹ prezentowa³y panie ze wsi Koñskie: Danuta i Regi-
na Baran, Ma³gorzata Maœlak, Krystyna Pytlowany, Halina Florko. Ko-
lorowe piêkne obrazy z wizerunkami œwiêtych, kwiaty i krajobrazy, to
tematy, które najczêœciej przewija³y siê w ich pracach. Natomiast panie
z KGW pod przewodnictwem Jadwigi Kraczkowskiej przygotowa³y
i zaprezentowa³y swojskie jad³o. Proziaki sta³y siê tematem utworu na-
pisanego przez Mieczys³awa Nykla miejscowego ludowego poetê: Po-
karm ten dzisiaj bardzo rzadki/ po nim staremu zechce siê babki,/ Kazi-
mierz Wielki gdy by³ w Sanoku/ placki proziaki jada³ o zmroku./ Wszyscy
do Unii wioz¹ reklamê/ my do Brukseli pojedziem same,/ W³osi spaghet-
ti, Francuzi œlimaki/ my zawieziemy swoje proziaki.

Oprócz proziaków by³a te¿ kasza z jab³kami (koci lament), smalec
ze skwarkami, p¹czki, ogórki kiszone, chleb swojski oraz przepyszne
kapuœniaczki. Wszystkie potrawy smaczne, prosto podane, zachêca³y do
degustacji licznie zgromadzon¹ tego dnia publicznoœæ.

Otworzy³a te¿ swe podwoje Izba Regionalna znajduj¹ca siê w Szko-
le Podstawowej, a prowadzona przez Bogus³awê Krzywonos. Tam od-
by³a siê prezentacja przêdzenia na ko³owrotku. Przêd³y: Helena Szelest,
a na przesiadce Helena Kot. Swoje prace rzeŸbiarskie i malarskie pre-
zentowa³ Henryk Cipora – miejscowy malarz i rzeŸbiarz. Nie zapomnia-
no te¿ o prezentacji monografii ksiêdza Stanis³awa Nabywañca pt. „Kartki
z przesz³oœci wsi Krzywe”. By³y równie¿ prezentowane piêkne wyroby
wikliniarskie, których w³aœcicielami byli Jerzy Cipora, Boles³aw Kot
i Stanis³aw Kot.

Na scenie prezentowa³y siê Kapele Ludowe „Przepióreczka” z Nie-
bocka, „Warzanie” z  Wary, „¯migrodzanie” z Nowego ¯migrodu. Swo-
je wiersze recytowali poeci ludowi Józef Cupak z Wary, Ignacy Wójcik
i Mieczys³aw Nykiel z Krzywego. W swych utworach mówili o zwy-
k³ych prostych ludziach, ich problemach, radoœciach i smutkach. By³a
te¿ satyra o so³tysie wsi Krzywe i przewodnicz¹cej KGW, przedstawio-
na w bardzo humorystyczny sposób przez Ignacego Wójcika. A potem
zobaczyliœmy i us³yszeliœmy w wykonaniu M³odzie¿owego Zespo³u Pie-
œni i Tañca „Kalina” z Niebocka cztery tañce, tj. poloneza, krakowiaka,
taniec ¿ywiecki i taniec beskidzki. Piêkne kolorowe stroje wspó³gra³y
z otoczeniem scenicznym, us³yszeliœmy przyœpiewki i weso³e ludowe
pieœni, zwi¹zane z tañcami z ró¿nych stron polski.

Na festynie by³o kolorowo, gor¹co, ale i bardzo weso³o. Dopisali
mieszkañcy, goœcie zaproszeni, jak i przyjezdni, a do tañca na festynie
ludowym przygrywa³ bardzo dziarsko zespó³ „Pacyfik”.

By³o to spotkanie z mieszkañcami wsi, starszym i m³odszym po-
koleniem, pokazanie tego co cenne, nieprzemijaj¹ce spotkanie z  tra-
dycj¹ i dziedzictwem narodowym.

Festiwal rêkodzie³a artystycznego zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹:
Starosta Raslavic na S³owacji Anton Lamaniec, Starosta Helvartowa Mi-
roslav Maczkanic, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. Wicewójt Gmi-
ny Dydnia Stanis³aw Pa³ys, Skarbnik Gminy Dydnia Maria Bieda

Warsztaty dofinansowano z Programu Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III A Polska - Republika S³owacka 2004 - 2006.

Rafa³ CzoporWyroby z wikliny

Swojskie jad³o - KGW Krzywe

M³odzie¿owy Zespó³ Pieœni i Tañca
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Jubileuszowe obchody 35-
lecia Zak³adu W³ókna

Szklanego „Krosglass” S.A.
oraz 30- lecia Gminy Noz-
drzec odby³y siê w Nozdrzcu
w dniach 10, 11 czerwca br.
w oœrodku wypoczynkowym
KHS „Krosno” S.A.

Sobotni piknik rozpocz¹³
mecz pi³karski pomiêdzy ze-
spo³ami Grupy Kapita³owej
Krosno z reprezentacj¹ Gmi-
ny Nozdrzec. W strugach

ulewnego deszczu, mimo ambitnej
gry jednej i drugiej dru¿yny, mecz
zakoñczy³ siê remisem 1:1. W rzu-
tach karnych lepsi okazali siê hut-
nicy i oni otrzymali okaza³y pu-
char z r¹k Wójta Gminy Nozdrzec
Antoniego Gromali. Turnieje: te-
nisa sto³owego, pi³ki siatkowej ro-
zegrane zosta³y w sali gimnastycz-
nej  Zespo³u Szkó³ w Nozdrzcu.

W parku przed pa³acem
swoje wyroby  cukiernicze i gar-
ma¿eryjne prezentowa³y Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z Nozdrzca, Izdebek, Weso³ej, Izdebek Rudawiec,
Siedlisk, H³udna i Wary. - Dawno nie mia³em okazji kosztowaæ tak wspa-
nia³ych wypieków, bardzo oryginalnych, a prawie  ca³kowicie zapomnia-
nych przez m³odsze pokolenie gospodyñ, kiermasz mi bardzo przypad³ do
gustu - mówi³ Andrzej Zatarelski z Tarnowa. Oko³o godz. 15 do wspólnej
zabawy zaproszono dzieci, ktore otrzymywa³y s³odkie upominki za udzia³
w  przeprowadzanych konkursach, co prawda deszcz w godzinach popo-
³udniowych przerwa³ na chwilê wspólne biesiadowanie, ale ju¿ wieczo-
rem mieszkañcy gminy i pracow-
nicy Grupy Kapita³owej Krosno,
mogli bez parasoli obejrzeæ wy-
stêpy zespo³ów m.in. „Tyrolia
Band” oraz „Sufler”, który zna-
komicie bawi³ publicznoœæ
w rytm przebojów Czerwonych
Gitar. Du¿ym zainteresowaniem
widzów cieszy³ siê konkurs prze-
ci¹gania liny. Dru¿yny si³owa³y
siê  w cholewiakach, najsilniej-
sza okaza³a siê ekipa ZWS Kros-
glass S.A. Start balonu na ogrza-
ne powietrze pilotowanego przez
Paw³a Or³owskiego wzbudzi³
wiele emocji, tak u startuj¹cych
w balonie, jak i u publicznoœci.

Pami¹tkowy grawerton oraz ¿yczenia dla jubilatów przekazali Starosta Brzo-
zowski Zygmunt B³a¿ oraz Wicestarosta Janusz Dragu³a. Wieczorem rozdano te¿
puchary i dyplomy zwyciêzcom w rozegranych konkurencjach sportowych. Okaza-
³y puchar za pierwsze miejsce w turnieju tenisa ziemnego dru¿ynie z Nozdrzca wrê-
czy³ Jacek So³tys - Prezes Grupy Kapita³owej Krosno a w turnieju siatkarskim zwy-

ciê¿yli  zawodnicy HSG Tarnów. Tym ra-
zem puchar ufundowa³ Zbigniew Zajdel
- Prezes „Krosglass” S.A., który jedno-
czeœnie na rêce Dyrektor Zespo³u Szkó³
w Nozdrzcu - Teresy Toczek  przekaza³
pi³ki do gier sportowych dla m³odzie¿y
z okazji wspólnego jubileuszu i wspól-
nej zabawy. G³ówn¹ nagrod¹ w bogatej
loterii fantowej by³a ³ódka C 310 produ-
kowana w Zak³adzie W³ókna Szklanego
„Krosglass” S.A.  Pierwszy dzieñ biesia-
dowania zakoñczy³ pokaz sztucznych
ogni.

W niedzielê aura by³a ju¿ ³aska-
wa dla organizatorów. Na scenie pre-
zentowa³y siê zespo³y m³odzie¿owe
z Zespo³u Szkó³ w Nozdrzcu i Warze,
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Izdebkach,
Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach oraz kó³-
ko im. Jana Paw³a przy koœciele para-
fialnym w Nozdrzcu. Po koncercie or-
kiestry dêtej z Brzozowa swoje utwory
recytowa³ Józef Cupak - poeta ludowy
z Wary. W niedzielnym biesiadowaniu
wyst¹pi³y kapele ludowe - „Ostrzewia-

nie” z Nozdrzca, „Warzanie” z Wary, Ze-
spó³ Œpiewaczy z Komborni, „Grabosz-
czanie” z Grabownicy, „Przysietczanie”
z Przysietnicy oraz „Przepióreczka”
z  Niebocka. Rozpoczêta wieczorem za-
bawa trwa³a do póŸnych godzin nocnych.
- Cieszê siê, ¿e mieszkañcy nie tylko gmi-
ny Nozdrzec mogli mi³o i sympatycznie
spêdziæ czas na wspólnym biesiadowa-
niu. Przyjezdni mogli zasmakowaæ tra-
dycyjnych wyrobów przygotowanych
przez ko³a gospodyñ. Wszystkim którzy
siê przyczynili do uœwietnienia jubileuszu
gminy serdecznie dziêkujê i zapraszam
w ka¿dej wolnej chwili do odwiedzania
uroczych okolic nad Sanem w gminie
Nozdrzec - powiedzia³ Antoni Gromala
Wójt Gminy Nozdrzec.

Jubileusze w Gminie Nozdrzec

S.J.

Wystêp kapeli podwórkowej z Dynowa

Konkurs przeci¹gania liny

Na scenie kapela Graboszczanie

W jednym z konkursów wzi¹³ udzia³
Wójt A. Gromala
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Per³owy jubileusz

Uhonorowani medalami i odznakami
Medale 60-lecia zrzeszenia LZS: ks. Adam Drewniak, Zygmunt B³a¿, Kazimierz Indyk, Andrzej Pytlowany, Andrzej Zajdel, Maria Bieda, Jerzy F.
Adamski, Andrzej Kocaj, Andrzej Wanic, Henryk D¹browiecki. Medale z okazji 30-lecia LKS Zryw Dydnia „W uznaniu zas³ug dla sportu”: Stani-
s³aw £obodziñski, Janusz Dragu³a, Marek Kupczakiewicz, Maria Tesznar, Piotr Szul, Marian Drobot, Tomasz Ku³ak, Janusz Pytlowany, Wies³aw
Sowa, Roman Janowicz, Stanis³aw Pa³ys, Stanis³aw S¹siadek. Odznaka „Zas³u¿ony dzia³acz LZS”: Adam Dmitrzak, Jacek Adamski, Adam Kopczyk,
Janusz Bogaczewicz, Krzysztof Wójcik, Ryszard Skotnicki, Zygmunt Poca³uñ, Adam Wanic. Z³ote Odznaki LZS: Marian Kmiotek, Micha³ Wójcik,
Mariusz Szczepek, Kazimierz Kawa³ek, Kazimierz Fija³ka, Janusz Poca³uñ, Jacek Wójtowicz, Stanis³aw Wójtowicz, Stanis³aw Kraczkowski, Kazi-
mierz Pojnar, Tomasz Ruda, Robert Poca³uñ. Srebrne Odznaki LZS: Adam Mazur, Kazimierz Wolwowicz, Józef Myæka, Józef Wójcik, Ireneusz
Szuba, Wac³aw Skiba, Tomasz Jakie³a, Micha³ Janowicz, Robert Kulon, Bart³omiej Dymnicki, Robert Haduch, Dariusz Pytlowany, Andrzej Pytlowa-
ny, Józef Tucki. Br¹zowe Odznaki LZS: Grzegorz Janowicz, Jan Zarzyka, Robert Poca³uñ, Marek Szajnowski, Wojciech Szajnowski, Waldemar
Niemiec, Zbigniew Rachwalski, Miros³aw Zarzyka, Bogdan Indyk, Piotr Kulon, Jerzy Kulon, Krzysztof Ryba. Listy z podziêkowaniami od Przewod-
nicz¹cego Rady G³ównej Zrzeszenia LZS: Jerzy F. Adamski, Zygmunt B³a¿, Maria Bieda, Alina Maœlak, Piotr Szul, Zofia Morajko, Andrzej Kot,
Tadeusz Pelczarski, Gra¿yna i Marek Fejdasz, Wojciech Schmidt, Tadeusz Kaleniecki, Piotr Kustra. Srebrne odznaki PZPN: ks. Marek Siedlecki,
Kazimierz Indyk. Br¹zowe odznaki PZPN: Zygmunt Nieznañski, ks. Adam Drewniak, Marek Myæka, Adam Bieleñ, Stanis³aw Piegdoñ.

Byli i obecni cz³onkowie, dzia³acze LKS Zryw Dydnia
oraz zaproszeni goœcie spotkali siê 30 lipca w œwietlicy Gimna-
zjum w Dydni z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia klubu.

Rocznicowe obchody rozpoczê³a msza œw. koncelebro-
wana, której przewodniczy³ proboszcz parafii w Dydni ks. Pra³at
Adam Drewniak, Przewodnicz¹cy Honorowego Komitetu Ob-
chodów 30-lecia LKS, w asyœcie ksiê¿y, którzy wczeœnie wystê-
powali w klubie z Dydni – Marka Siedleckiego i Stanis³awa Pieg-
donia. W trakcie mszy poœwiêcony zosta³ sztandar OZPN w Kro-
œnie, który w tym roku równie¿ obchodzi jubileusz 30-lecia ist-
nienia (g³ówne uroczystoœci z okazji 30-lecia istnienia OZPN
w Kroœnie zaplanowane zosta³y na listopad tego roku). We wspól-
ne rocznicowe obchody w³¹czy³o siê tak¿e Zrzeszenie LZS, któ-
re w bie¿¹cym roku obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.

W 1974 r. pracê w miejscowej szkole podstawowej roz-
pocz¹³ Henryk D¹browiecki, nauczyciel wychowania fizyczne-
go, który widz¹c olbrzymie zainteresowanie pi³k¹ no¿n¹ ze stro-
ny m³odzie¿y zacz¹³ organizowaæ systematyczne zajêcia oraz
turnieje szkolne i œrodowiskowe. Po dwóch latach, w paŸdzierni-
ku 1976 r. za³o¿ony zosta³ oficjalnie klub Zryw Dydnia, a jego
wspó³za³o¿ycielami byli Henryk D¹browiecki i ówczesny pi³-
karz i dzia³acz sportowy Kazimierz Indyk.

- W latach 1973 –1976 klub z Dydni uczestniczy³ w roz-
grywkach „Ligi wiejskiej”. Od 1980 r. klub zosta³ zg³oszony do
rozgrywek pi³karskich w klasie C. W sezonie 1984/85 nasi pi³ka-
rze uzyskali jedyny jak do tej pory awans do klasy B, w której
rozgrywali mecze do 1996 r. – opowiada Henryk D¹browiecki,
ca³y czas aktywnie dzia³aj¹cy na rzecz klubu, jeden z g³ównych
inicjatorów obchodów rocznicowych.

Na sezon 1996/97 sekcja pi³ki no¿nej zawiesi³a swoj¹
dzia³alnoœæ ze wzglêdu na budowê nowego stadionu, by wzno-
wiæ j¹ w sezonie nastêpnym. Do tej pory LKS Zryw wystêpuje
w rozgrywkach klasy C. Prezesem klubu jest obecnie Kazimierz
Indyk, jeden ze wspó³za³o¿ycieli. – Jest to wieloletni prezes, kie-
rownik dru¿yny, pi³karz oraz nierzadko sponsor czy jednoosobo-
wy Zarz¹d – podkreœla Henryk D¹browiecki.

Z klubem nierozerwalnie zwi¹zana jest te¿ postaæ obec-
nego proboszcza ks. Pra³ata Adama Drewniaka, który przyby³ do
Dydni w 1980 r. Od pocz¹tku podejmowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce
do popularyzacji tenisa sto³owego, siatkówki, czy pi³ki no¿nej,
sam aktywnie je uprawiaj¹c. Wielokrotnie wspiera³ w ró¿nej for-
mie organizatorów imprez. Do roku 1993 pi³karze rozgrywali
mecze na „stadionie” o wymiarach zaledwie 88 na 42 m miesz-
cz¹cym siê w parku. Wówczas to, miêdzy innymi po protestach
klubów, OZPN w Kroœnie nie dopuœci³ boiska do dalszych roz-
grywek. Pod decyzj¹ podpisa³ siê obecny prezes OZPN w Kro-
œnie Jan Ciupka, który póŸniej jako dyrektor Wydzia³u Sportu

i Kultury UW w Kroœnie w ogromnym zakresie wspomóg³ starania ówcze-
snego wójta w budowie nowego kompleksu sportowego. Stadion wraz
z zapleczem powsta³ na czêœci mienia wiejskiego, a druga czêœæ nale¿a³a
do parafii.

W 30-letniej dzia-
³alnoœci swój epizod ma
Stal Sanok. – W 1984 r.
Zryw stan¹³ na drodze
Stali w rozgrywkach
o Puchar Polski. Ze
wzglêdu na jakoœæ nasze-
go boiska do meczu nie
dosz³o. Jednak Stanis³aw
Grochmal, ówczesny pre-
zes dru¿yny z Sanoka, zo-
bowi¹za³ siê, ¿e “Stal” przyjedzie do Dydni i rozegra mecz towarzyski, gdy
„Zryw” bêdzie dysponowa³ odpowiednim boiskiem pi³karskim. Sta³o siê to
po 22 latach. Dziêki przychylnoœci obecnego Prezesa Józefa Koniecznego,
trenerów i zawodników, z okazji jubileuszu zosta³ rozegrany mecz towarzy-
ski reprezentacja Gminy Dydnia – Stal Sanok – mówi H. D¹browiecki.

Najnowsze karty klubowej historii tworz¹ te¿ „Orlicy”, którzy dwu-
krotnie zwyciê¿ali w swojej grupie kroœnieñskiej klasy okrêgowej. Dwóch
wychowanków: Grzegorz Serednicki i Jaros³aw Fejdasz trafi³o do podkar-
packiego centrum szkole-
nia m³odych pi³karzy.

Z okazji 30-lecia
LKS Zryw Dydnia, na
wniosek Honorowego Ko-
mitetu Obchodów, Rada
G³ówna i Podkarpackie
Zrzeszenie LZS oraz Pod-
karpacki Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej, przyznali medale
i odznaki. Wœród zaproszo-
nych goœci na uroczystoœci
znaleŸli siê Pose³ Marian Daszyk, w³adze powiatu ze Starost¹ Zygmuntem
B³a¿em i Wicestarost¹ Januszem Dragu³¹, w³adze gminy Dydnia z Wójtem
Jerzy F. Adamskim, honorowy Prezes OZPN w Kroœnie i Wiceprezes Pod-
karpackiego ZPN w Rzeszowie Józef Kaczor, Sekretarz Generalny Pod-
karpackiego ZPN w Rzeszowie Andrzej Hendrzak, Przewodnicz¹cy Pod-
karpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie Józef Krzywonos, Prezes OZPN
w Kroœnie Jan Ciupka, Przewodnicz¹cy Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Brzozowie Bronis³aw Przyczynek.

Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿ z okazji jubileuszu przekaza³
dla Klubu LKS "Zryw" Dydnia komplet 11 dresów.

G³ówn¹ atrakcj¹ jubileuszowego pikniku, który przyci¹gn¹³ t³umy
widzów by³ mecz III.ligowej Stali Sanok z reprezentacj¹ gminy Dydnia.
Zwyciê¿yli  goœcie 12-1. W rzutach karnych tak¿e gór¹ by³a Stal pokonu-
j¹c gospodarzy 5-4. Na scenie wystêpowa³y kapele ludowe, nie zabrak³o
te¿ konkursów z nagrodami. Obchody 30-lecia klubu zakoñczy³ festyn.

Andrzej Józefczyk

Starosta Zygmunt B³a¿ wrêcza list gratulacyjny
Prezesowi Kazimierzowi Indykowi

INFORMACJE  Z  POWIATU

Prezes J. Krzywonos wrêcza medal „60-lecia
Zrzeszenia LZS” ks. Pra³atowi A. Drewniakowi
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Tradycyjnie, ju¿ po raz pi¹ty, Gminny Oœrodek
Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz Starostwo Po-
wiatowe w Brzozowie zorganizowali Powiatowy Prze-
gl¹d Piosenki Dzieciêcej „Uœmiechnij siê mamo”. Tego
typu przegl¹dy s¹ organizowane w Haczowie ju¿ od
kilku lat i ciesz¹ siê bardzo du¿¹ popularnoœci¹. Patro-
nat honorowy nad nim obj¹³ Starosta Brzozowski
– Zygmunt B³a¿.

Tegoroczny koncert odby³ siê 11 czerwca w sali
widowiskowej GOKiW. W przegl¹dzie udzia³ wziê³o
26 wykonawców w wieku od 7 do 15 lat z terenu ca³ego
powiatu brzozowskiego. M³odzi artyœci reprezentowali
szko³y z: Brzozowa, Turzego Pola, Trzeœniowa, Jasie-
nicy Rosielnej, Domaradza, Bliznego, Wzdowa, Mali-
nówki i Jasionowa. Koncert jak zwykle zadedykowany
by³ wszystkim mamom.

Imprezê rozpoczê³a jej organizatorka Maria Ry-
giel – Dyrektor GOKiW w Haczowie, natomiast ca³oœæ
poprowadzi³a Renata Czerwiñska. Urocze wystêpy dzie-
ci spotka³y siê z entuzjastycznym przyjêciem ze strony
publicznoœci. Prezentacjom wokalnym uczestników
przegl¹du towarzyszy³ koncert instrumentalny w wy-
konaniu s³uchaczy Ogniska Muzycznego dzia³aj¹cego
przy Gminnym Oœrodku Kultury i Wypoczynku. Na
scenie wyst¹pi³y równie¿ dwa Dzieciêce Zespo³y Ta-
neczne „Kolor” i „Kometa”, funkcjonuj¹ce przy GO-
KiW, których opiekunem jest Tadeusz Rymarz. Po
wszystkich wystêpach Starosta Brzozowski – Zygmunt
B³a¿, Wójt Gminy Haczów – Stanis³aw Jakiel oraz Na-
czelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie – Stanis³aw Pilszak
wrêczyli m³odym artystom pami¹tkowe dyplomy.

W czasie przegl¹du zosta³y tak¿e og³oszone wy-
niki IV Gminnego Konkursu Plastyki Dzieci i M³odzie¿y

Uœmiechnij siê mamoUœmiechnij siê mamoUœmiechnij siê mamoUœmiechnij siê mamoUœmiechnij siê mamo

Anna W³adyka

„Œwiat w kolorach têczy”. W tym
roku GOKiW zorganizowa³ edycjê
wiosenn¹ pt. „Laurka dla Mamy” dla
uczniów szkó³ podstawowych z te-
renu gminy Haczów. Na konkurs
wp³ynê³o ponad 100 prac, które
w czasie przegl¹du wyeksponowa-
ne by³y na scenie i stanowi³y niepo-
wtarzaln¹ oprawê plastyczn¹ dla
uczestników przegl¹du. Nagrodzeni
i wyró¿nieni autorzy prac otrzymali
z r¹k Z. B³a¿a, S. Jakiela i S. Pilsza-
ka nagrody i dyplomy.

Przegl¹d pozwoli³ uczestni-
kom zaprezentowaæ swe zaintereso-
wania oraz zawrzeæ nowe znajomo-
œci i przyjaŸnie, natomiast s³ucha-
czom przyjemnie spêdziæ wolny
czas.

Starosta Brzozowski Z. B³a¿
 wrêcza  nagrody

Wystêpy zespo³ów ludowych, pokazy
rycerskie, wystawa piêknych fajek, to tylko niektóre
atrakcje I Miêdzyregionalnego Œwiêta Fajki, które

odby³o siê w Grabówce 9 lipca br. Organizatorami by³y: Stowa-
rzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju  Wsi  Grabówka oraz Gminny
Oœrodek Kultury w Dydni. Patronat nad ca³¹ imprez¹ obj¹³ Starosta Brzo-
zowski.

Imprezê rozpoczêto prezen-
tacj¹ gminy Dydnia, a w szczegól-

noœci wsi Grabówka, któr¹ przygoto-
wali uczniowie Szko³y Podstawowej

w Grabówce. Nastêpnie odby³o siê oficjalne
otwarcie Œwiêta Fajki przez Jacka Adamskiego.

W swoim przemówieniu przedstawi³ krótk¹ historiê
tradycji palenia fajki w Grabówce. Przytoczy³ równie¿

podanie o dwóch mieszkañcach wsi, wed³ug której dwaj s¹siedzi, sie-
dz¹c i pal¹c fajkê, pok³ócili siê. W z³oœci jeden uderzy³ drugiego fajk¹,
która mia³a ok. 1 metra d³ugoœci, i zabi³ wspó³biesiadnika.

Po przemówieniu i powitaniu wszystkich goœci mo¿na by³o obej-
rzeæ wystêpy m³odzie¿owych zespo³ów tanecznych i kapel ludowych,
m.in. „Przepióreczki”, „Warzan”, „Kaliny” z Niebocka, £emkowskiego

INFORMACJE  Z  POWIATU

Konkurs w wolnym paleniu fajki

Piêkne wystêpy  wzbudzi³y
 du¿y aplauz

Dzieci œpiewa³y dla swoich mam
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Zespo³u Folkowego „Ruczaj” z Gorlic oraz Zespo³u Pieœni i Tañca „Pogó-
rzanie” z Dominikowic.

Nie zabrak³o równie¿ ekspozycji lokalnego rêkodzie³a artystycznego
oraz przysmaków domowej roboty.  Szczególnym zainteresowaniem, zw³asz-
cza wœród dzieci, cieszy³y siê pokazy walk rycerskich, po których mo¿na
by³o przymierzyæ niektóre czêœci zbroi rycerskiej: kolczugi, he³my, tarcze.

Nale¿y wspomnieæ równie¿ o konkursie w wolnym paleniu fajki.
Zg³osi³o siê piêciu uczestników, którzy dostali do rêki fajkê i równ¹ iloœæ
tytoniu. Konkurs wygra³ mieszkaniec Grabówki - Les³aw Zimoñ, który pali³
fajkê ponad 40 minut. W miêdzyczasie w niebo poszybowa³y balony z napi-
sem „Œwiêto Fajki Grabówka 2006”. Impreza zakoñczy³a siê festynem oraz
pokazem sztucznych ogni. Daria Toczek

22 czerwca br. w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu
Kultury odby³ siê V Pokaz Mody Dzieciêcej. Zorganizowany by³

przez BDK oraz El¿bietê Kuœ w³aœcicielkê sklepu „Œwiat Dziecka”, która udo-
stêpni³a na potrzeby imprezy ubiory dzieciêce i m³odzie¿owe dla dzieci najm³od-
szych i nastolatków.

W imprezie wyst¹pi³o ponad 50 uczestników,
wy³onionych w ramach kwalifikacji oraz Es-
trada Dzieciêca Brzozowskiego Domu Kultu-
ry.

W pokazie udzia³ wziêli: Justyna Stanis³aw-
czyk, Beata Kosmala, Paula Barañska, Gabrie-
la Biega, Klaudia Byczyñska, Marta Bujalska,
Zuzanna Toczek, Kamila Barañska, Barbara
Nasta³, Dominika Kosturek, Izabela Skotnic-
ka, Aleksandra Grzegorzek, Sylwia WoŸniak,
Natalia Zimoñ, Kacper Kopczak, Marcin Ma-
kowski, Aleksandra Lasek, Patrycja Krzy¿a-
nowska, Maja Szczepañska, Krzysztof Nasta³,
Pawe³ Pietrasz, Ilona Makowska, Jakub Cie-
sielski, Micha³ Ciesielski, Aleksandra Iwanow-
ska, Justyna Haduch, Gabriela Wrona, £ucja
Olszewska, Wiktoria Mrozek, Gabriela ¯ak,

Kinga Kozik, Bart³omiej W³odek, Piotr Dudek, Karol Pietrasz, Gabriela ¯ak, Mi-
ko³aj Musia³ek, Wiktoria Toczek, Mariola Leñ, Klaudia Leñ i Kamila Niewia-
domska.

W drugiej czêœci pokazu wystapili zaproszeni specjalni goœcie: ksiê¿niczki
arabskie, królowa El¿bieta II – Aleksandra Rachwa³, Napoleon – Piotr Dudek,
cesarz austriacki Franz Josef – Roman W³adyka, Chuck Norris – Pawe³ £uczycki,
aktorzy teatru „MA-MA” BDK: Justyna Pilawska, Aleksandra Wojnowska, Piotr
Choma, Marek Naw³oka, a tak¿e zespó³ taneczny BDK „Hip-Hop”: Karol Pie-
trasz, Piotr Dudek i Bart³omiej W³odek.

Na zakoñczenie jubileuszowej pi¹tej imprezy, przy sali wype³nionej po
brzegi widzami od najm³odszych do doros³ych, by³ tort, fajerwerki, du¿o œmiechu

Pokaz Mody DzieciêcejPokaz Mody DzieciêcejPokaz Mody DzieciêcejPokaz Mody DzieciêcejPokaz Mody DzieciêcejVVVVV

Brzozowska formacja dixielandowa
„Zygi Jazz Band” zdoby³a II miejsce
w JAZZ nad NILEM – MITYNGU

ORKIESTR i TRÊBACZY JAZZOWYCH im. Henryka Majewskiego
w Kolbuszowej za stylowe brzmienie orkiestry, natomiast konkurs wygra³ tarnowski
zespó³ „Leliwa Jazz Band”. „Zygi Jazz Band” wystapi³ w sk³adzie: Zygmunt „Zygi”
Podulka – cl, Sebastian Michalski – tp, Stanis³aw Sitarz – tb, Maciej £ukaszewicz
– p, Dariusz Sadowski – gb, Wojciech Szuba – dr, Joanna Michalska – voc.

W imprezie uczestniczy³o 8 zespo³ów z terenu Polski po³udniowej. Jurorami
konkursu byli synowie Henryka Majewskiego: Robert i Wojciech oraz cz³onkowie
za³o¿onego i prowadzonego przez H. Majewskiego zespo³u „Old Timers”.

Organizatorem imprezy by³ Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.

Sukces „Zygi Jazz Band”Sukces „Zygi Jazz Band”Sukces „Zygi Jazz Band”Sukces „Zygi Jazz Band”Sukces „Zygi Jazz Band”

inf. w³asna

Wojciech Szuba

Dzieci z gracj¹ porusza³y siê po wybiegu

Pokaz walk rycerskich

Pami¹tkowe zdjêcie z V Pokazu
Mody Dzieciêcej

i radoœci. Scenariusz i re¿yseria imprezy – Urszu-
la Woroniec. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
El¿biecie Kuœ, Ma³gorzacie Pietrasz, Tadeuszowi
Kêdrze i wszystkim pracownikom BDK. Sponso-
rami pokazu byli: Halina i Adam Paszkaniakowie,
Pawe³ W³adyka, Floro-Hum oraz firma AVON.

Gratulujemy wspania³ego pomys³u i wy-
ra¿amy nadzieje na kolejne edycje w nastêpnych
latach.

By³ tort, fajerwerki, du¿o œmiechu
i radoœci
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Jubileusz 65-lecia istnienia obchodzi³o 28 lipca br. Nad-
leœnictwo Brzozów. Uroczystoœci rocznicowe po³¹czono
w Brzozowie z tegorocznymi obchodami Dni Lasu.  Oprócz
leœników uczestniczyli w nim duchowni, samorz¹dowcy, przed-
siêbiorcy  oraz inne osoby wspó³pracuj¹ce z brzozowskim nad-
leœnictwem. Powiat Brzozowski reprezentowali Starosta Zyg-
munt B³a¿ i Wicestarosta Janusz Dragu³a, a Sanocki – Wice-
starosta Marian Daszyk. Wœród goœci znaleŸli siê te¿ przedsta-
wiciele gmin znajduj¹cych siê na terenie administrowanym
przez Nadleœnictwo, w tym gmin naszego powiatu: Burmistrz
Brzozowa Zdzis³aw Wojdanowski z wiceburmistrzami Piotrem
Stañk¹ i Józefem Rzepk¹, Wójt Doma-
radza Adam Komórek, Wójt Dydni Je-
rzy Adamski, Wójt Jasienicy Rosielnej
Marek Æwi¹ka³a i Wójt Nozdrzca An-
toni Gromala. Na uroczystoœci pojawili
siê te¿ komendanci powiatowi policji
i stra¿y po¿arnej z Sanoka i Brzozo-
wa: Edward Z¹bek, Krzysztof Guzik,
Krzysztof D¿ugan i Marek Zuber.,
a tak¿e Dyrektor brzozowskiego Sane-
pidu Tadeusz Pióro. Wœród zaproszo-
nych nie zabrak³o szefów firm koope-
ruj¹cych z Nadleœnictwem Brzozów.
W³adze resortowe reprezentowali
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji lasów Pañstwowych
w Kroœnie na czele z  dyrektorem Janem Kraczkiem, nadleœni-
czy Nadleœnictw: Rymanów, Dukla, Strzy¿ów, Bircza, Brzegi
Dolne, Lesko i Dynów inspektorzy Lasów Pañstwowych. Za-
proszenia przyjêli te¿ przedstawiciele Kó³ £owieckich: „Ba-
¿ant”, „Ostoja”, „Jeleñ”, „Jarz¹bek”, „¯ubr” i „Darz Bór”.

Jubileuszowe uroczystoœci odby³y
siê przy leœniczówce „Podlesie”. Rozpoczê-
³a je polowa msza œw., któr¹ odprawili ksiê-
¿a: Infu³at Julian Pud³o, brzozowski pro-
boszcz Franciszek Rz¹sa i ks. dr Jan Cebu-
lak - duszpasterz leœników przy RDLP
w  Kroœnie.  W trakcie czêœci oficjalnej, re-
ferat okolicznoœciowy, przybli¿aj¹cy histo-
riê i teraŸniejszoœæ Nadleœnictwa Brzozów
przedstawi³ szefuj¹cy mu od 1986 r. Nadle-
œniczy Andrzej D¹browski. Nastêpnie zo-
sta³y wrêczone dwa odznaczenia resortowe
Z³ote Kordelasy Leœnika. Dyrektor RDLP
w Kroœnie Jan Kraczek nada³ je: ks. Inf.
J. Pudle – kustoszowi kolegiaty pw. Prze-
mienienia Pañskiego w Brzozowie, by³emu
d³ugoletniemu proboszczowi za aktywne
kreowanie dobrego wizerunku leœników na
wszystkich p³aszczyznach swej dzia³alnoœci a tak¿e reaktywo-
wanie leœnych miejsc historycznych oraz Józefowi Nawroc-
kiemu - Leœniczemu Leœnictwa Dydnia za szczególne zas³ugi
dla leœnictwa, wzorow¹ pracê, autorytet i wyniki w naturalnej
hodowli lasu.

Okolicznoœciowym albumem 80-lecia Lasów Pañstwo-
wych „Las wspólne dziedzictwo” zostali uhonorowani nastê-
puj¹cy emerytowani nadleœniczy, dyrektorzy zak³adów gospo-
darki leœnej oraz leœniczy: Zdzis³aw Mazur, Kazimierz So³tys,
Andrzej Pañko, Emil Wêgrzyn, Józef Kondratko, Stanis³aw
Polañski, Stanis³aw Feret i Jan Szpiech.

Ponadto album ten jako wyraz podziêkowania i szacunku za
troskê o wszystkie  Polskie Lasy otrzymali równie¿: ks. Pra³at Fran-
ciszek Rz¹sa – proboszcz parafii w Brzozowie, Starosta Brzozow-
ski  Zygmunt B³a¿ i Wicestarosta Sanocki Zbigniew Daszyk.

Starosta Z. B³a¿ z kolei wrêczy³ Nadleœniczemu A. D¹brow-
skiemu list gratulacyjny, pami¹tkowy grawerton oraz okolicznoœcio-
wy upominek.

Pocz¹tki nadzoru leœnego na terenie powiatu brzozowskiego
siêgaj¹ 2 po³. XIX w., kiedy pojawiaj¹ siê zapiski historyczne doty-
cz¹ce dzia³alnoœci CK Okrêgowej Inspekcji Leœnej w Sanoku. Przed
II wojn¹ œwiatow¹ istnia³a tu doskonale zorganizowana Dyrekcja
Lasów Przemyskiego Biskupstwa £aciñskiego w Brzozowie.
W tym okresie funkcjonowa³o te¿ uzdrowisko Brzozów Zdrój.  Jed-
nak pañstwow¹ administracjê leœn¹ wprowadzono podczas okupa-
cji niemieckiej. Wtedy te¿, tj. od 1940 r. datuje siê powstanie nadle-
œnictwa Brzozów, które wesz³o w sk³ad Urzêdu Nadzoru Leœnego
w Sanoku. Pierwszym nadleœniczym by³ in¿. Leopold Bukowski.

Obecnie Nadleœnictwo Brzozów zajmuje po-
wierzchniê 16 076 ha i podzielone jest na
dwa obrêby (Brzozów, Sanok) oraz 16 le-
œnictw. Rozci¹ga siê na terenie powiatów
brzozowskiego i sanockiego, w obrêbie dzie-
wiêciu gmin.

Administrowane przez brzozowskie
nadleœnictwo lasy zawieraj¹ dorodne, wie-
lopiêtrowe i wielogatunkowe drzewostany,
zasobne i zdrowe na ¿yznych siedliskach
lasu wy¿ynnego i górskiego. Podstawê sk³a-
du drzewostanów stanowi¹ buk i jod³a, uzu-
pe³niane domieszkami jaworu, dêba, brzo-
zy,  jesiona, czereœni i modrzewia. Prawie

ca³a (96 %) powierzchnia nadleœnictwa to lasy ochronne. Szcze-
góln¹ ochron¹ prawn¹ s¹ objête m.in.: rezerwat Polanki w Górach
S³onnych z buczyn¹ karpack¹, œredniowieczne cmentarzysko kur-
hanowe i grodzisko w Trepczy i Sanoku, szereg u¿ytków ekolo-
gicznych i stanowisk roœlin chronionych, strefy ochronne wokó³
gniazd ptaków chronionych bociana czarnego i orlika krzykliwego,

16 drzew pomników przyrody, wychodnie i ostañ-
ce skalne ko³o Sanoka.

W nadleœnictwie funkcjonuj¹ te¿ dwie œcie¿ki
przyrodniczo-edukacyjne: w rezerwacie Polanki
w Bykowcach oraz w podbrzozowskim Podlesiu
z zielon¹ klas¹ polow¹,  opodal dawnego uzdrowi-
ska, w miejscu upamiêtniaj¹cym tajne seminarium
duchowne dzia³aj¹ce podczas II wojny œwiatowej.

Nale¿y powiedzieæ, ¿e Nadleœnictwo Brzo-
zów jest dochodow¹ instytucj¹ gospodarcz¹, zasi-
laj¹c¹ znacz¹co fundusz leœny. Du¿y udzia³ w po-
zyskaniu wielkowymiarowego drewna bukowego
dobrej jakoœci, sprzedawanego na organizowanych
corocznie  submisjach drewna cennego, przynosi
odpowiednie dochody, co przy stosunkowo niskich
kosztach hodowli lasu daje dobry wynik finansowy.

- Widzimy jak wiele siê zmieni³o od czasów
pocz¹tku nadleœnictwa - ile pracy, trudu i wyrze-

czeñ w³o¿yli tamci ludzie i kolejne pokolenia leœników w dzisiejszy
stan i wizerunek lasów, ca³ej leœnej organizacji. Chylê czo³o przed
tymi, którzy ju¿ odeszli i z góry ogl¹daj¹ efekty swojej pracy, dziê-
kujê i gratulujê emerytom i by³ym pracownikom, dziêkujê tak¿e tym,
którzy nadal nie szczêdz¹ si³ i s³u¿¹ polskim lasom dla ca³ego spo-
³eczeñstwa i przysz³ych pokoleñ – podkreœla A. D¹browski.

Z okazji jubileuszu Nadleœnictwo Brzozów postara³o siê
o wydanie okaza³ego rysu monograficznego w piêknej szacie gra-
ficznej. Autorami wydawnictwa „Nadleœnictwo Brzozów” s¹
Tomasz Mas³owski i Grzegorz Dziuba.

J. Nawrocki ze Z³otym Kordelasem

Z. B³a¿ i J. Dragu³a sk³adaj¹
¿yczenia A. D¹browskiemu
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Œrodowiskowy Dom Samopomocy im. Jana
Paw³a II w Brzozowie obchodzi jubileusz 10-lecia
istnienia. Jest to jedna z najstarszych tego typu pla-
cówek na Podkarpaciu, a pierwsza w by³ym woje-
wództwie kroœnieñskim. Jubileuszowi towarzyszy-
³o uroczyste oddanie do u¿ytku nowej czêœci
Domu. Okolicznoœciowe obchody odby³y siê
1 czerwca br.

Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Brzo-
zowie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 1996 r. na podsta-
wie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która
wprowadzi³a tak¹ w³aœnie formê wsparcia dla osób
chorych psychicznie. Oficjalne otwarcie Domu na-
st¹pi³o na pocz¹tku 1997 r. Na potrzeby placówki
zosta³ zaadaptowany budynek przy ul. Kazimie-
rzowskiej zakupiony za œrodki z Funduszu Koœciel-
nego, przy zaanga¿owaniu Gminy Brzozów, ów-
czesnego Wojewody Kroœnieñskiego i Wojewódz-
kiego Zespo³u Pomocy Spo³ecznej. Pomocy finan-
sowej udzieli³ te¿ PFRON refunduj¹c w 1997 r.
zakup sprzêtu rehabilitacyjnego, w 1999 r. zakup
pierwszego, a w 2004 r. - drugiego samochodu do

przewozu osób niepe³nosprawnych. Po przeprowa-
dzonej w 2005 r. rozbudowie placówka spe³nia
wszelkie standardy i wymogi. Jest tak¿e przysto-
sowana do obs³ugi osób z dysfunkcj¹ ruchu.
Oprócz dzia³alnoœci statutowej – pomocy osobom
z chorobami i problemami psychicznymi w domu
jest prowadzona jad³odajnia Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, Punkt Poradnictwa Socjalne-
go oraz mieszkanie do interwencji kryzysowych.
Od pocz¹tku placówk¹ kieruje Barbara Stolarz.

Jubileuszowe obchody z udzia³em ducho-
wieñstwa, w³adz samorz¹dowych, wojewódzkich
oraz kierownictwa i uczestników zaprzyjaŸnionych
placówek pomocy spo³ecznej rozpoczê³a msza œw.,
po której ks. Infu³at Julian Pud³o poœwiêci³ odda-

wan¹ czêœæ budynku. Nastêpnie przeciêcia wstêgi dokonali: ks. Infu³at., ks.
Tomasz Ziêba, Dyrektor Wydzia³u Spraw Spo³ecznych Podkarpackiego
Urzêdu Wojewódzkiego – Miros³aw PrzewoŸnik, za³o¿ycielka placówki,
by³a Dyrektor Wojewódzkiego Zespo³u Pomocy Spo³ecznej w Kroœnie -
Lidia Bezeg-Weso³owska, wreszcie Burmistrz Brzozowa – Zdzis³aw Woj-
danowski. Nastêpnie uczestnicy mogli zwiedziæ oddawan¹ czêœæ domu,
w której zainstalowano m.in. windê z platform¹ do przemieszczania osób
niepe³nosprawnych. Wœród pozosta³ych pomieszczeñ nale¿y wyliczyæ: kuch-
niê z jadalni¹, klatkê schodow¹, obszerny hol, pe³ni¹cy funkcjê sali do re-
kreacji i organizacji widowisk, pracowniê ceramiczn¹, salê rehabilitacyjn¹,
a tak¿e mieszkanie chronione z pe³nym wêz³em sanitarnym i zapleczem
kuchennym dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie wraz z pokojem
wyciszeñ do terapii indywidualnej.

Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w sali bankietowej „Alta II”.
Tam po powitaniu i przedstawieniu historii i dzia³alnoœci Domu przez Bar-
barê Stolarz nast¹pi³y oficjalne
wyst¹pienia goœci: ks. Infu³ata
J. Pud³y, Dyrektora M. PrzewoŸ-
nika, który m.in. odczyta³ list od
Wicewojewody Dariusza Iwanecz-
ki i Burmistrza Wojdanowskiego.
Tak¿e Sekretarz Powiatu Ewa Ta-
bisz przekaza³a na rêce Kierownik
B. Stolarz list gratulacyjny od Sta-
rosty Brzozowskiego. Najbardziej
wzruszaj¹ce by³y jednak wypowie-
dzi samych uczestników Domu
(w ich imieniu na pocz¹tek zabra³
g³os Wies³aw Kurcz) oraz ich ro-
dziców i opiekunów. Kierownik
B. Stolarz uhonorowa³a najbar-
dziej zas³u¿onych przyjació³ i dar-
czyñców pami¹tkowymi upomin-
kami.

Nastêpnie po obiedzie
uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy przedstawili program ar-
tystyczny, a obchody zakoñczy³a wspólna zabawa.

Z wsparcia placówki przy Kazimierzowskiej korzysta aktualnie 30
uczestników. Opiekuje siê nimi ³¹cznie 11osób, w tym 7 terapeutów. Uczest-
nicy maj¹ mo¿liwoœæ korzystaæ z pomocy psychologa i pedagoga, a tak¿e
rozwijania indywidualnych zainteresowañ w pracowniach: plastycznej, rê-
kodzie³a, stolarskiej, muzycznej, komputerowej, ceramiki i kulinarnej. Edu-
kacja i terapia ma na celu wykszta³cenie umiejêtnoœci potrzebnych w samo-
dzielnym ¿yciu. Dziêki temu – jak poinformowa³a Kierownik B. Stolarz,
m.in. jeden z uczestników zosta³ bratem zakonnym, zawarto 3 ma³¿eñstwa
(w tym jedno, gdzie oboje ma³¿onkowie poznali siê w domu), a tak¿e jeden
z uczestników zdoby³ konkretne miejsce pracy.

Dom w³¹cza siê tak¿e w obchody najwa¿niejszych œwi¹t, powstaj¹
prace plastyczne oraz przedstawienia pokazywane lokalnej spo³ecznoœci
i prezentowane na wystawach czy przegl¹dach. Uczestnicy rozwijaj¹ te¿
swoje talenty sportowe, bior¹c udzia³ w zawodach sportowych. Organizo-
wane s¹ równie¿ wycieczki krajoznawcze i integracyjne.

W ci¹gu 10 lat brzozowska placówka dobrze zas³u¿y³a siê likwidacji
wykluczenia osób niepe³nosprawnych psychicznie. W œlad za ni¹ posz³y
nastêpne. Wagê tego problemu ilustruje fakt, ¿e obecnie w województwie
podkarpackim dzia³aj¹ ju¿ 44 œrodowiskowe domy samopomocy,
w których uczestniczy ok. 1,3 tys. podopiecznych, a tworzony jest kolejny
dom dla 170 osób.

Damian Kierek

List gratulacyjny odczyta³a Sekretarz
Powiatu E. Tabisz

Poœwiêcenia nowo oddanej czêœci
budynku dokona³ Infu³at Julian Pud³o

Œrodowiskowy Dom Samopomocy
im. Jana Paw³a II
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Nikomu, kto interesuje siê sztuk¹,
zw³aszcza rzeŸb¹ w drewnie, Piotra Wo-
roñca przedstawiaæ nie trzeba. Ten uzna-
ny w kraju i za granic¹ artysta bywa na-
zywany ambasadorem Brzozowa
w œwiecie. Jego prace by³y wystawiane
w uznanych galeriach Polski, Niemiec,
Francji, Danii i Stanów Zjednoczonych.
Jak sam mówi, dominant¹ jego ¿ycia sta-
³o siê wêdrowanie, a przez jego twór-
czoœæ nieustannie przewijaj¹ siê w¹tki
podró¿y, tu³aczki, odejœcia i powrotu.

Motywy te wpisuj¹ siê w wielkie ko³o historii powszechnej, ale tak¿e
i historii indywidualnej, ludzkiej, osobistej. RzeŸbiarz nie ukrywa swoich
inspiracji literatur¹ polsk¹, zw³aszcza romantyzmem, a przede wszystkim
– mitologi¹ staro¿ytn¹.

Powrót Odysa
A wszystko zaczê³o siê przed kilkudziesiêcioma laty gdzieœ na pó³-

nocnym-wschodzie Polski. Dzieciñstwo i m³odoœæ rzeŸbiarz spêdzi³
w Nidzicy, mieœcie znanym jako brama Warmii i Mazur. Tam, u stóp krzy-
¿ackiego zamku, w pobli¿u Ÿróde³ £yny, wœród mazurskich krajobrazów
i jezior kszta³towa³a siê wra¿liwoœæ artystyczna rzeŸbiarza. On sam pa-
miêta dobrze moment twórczej epifanii. – Maj¹c niewiele lat pewnego
dnia poszed³em na wystawê mazurskich rzeŸb i w ogóle tamtejszej twór-

Powrót do Arkadii

Starostwo Powiatowe w Brzozowie jako jedna z in-
stytucji zosta³o wyró¿nione podczas obchodów jubileuszu
10-lecia istnienia zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dy-
nowskiego. Z tej okazji Wicestarosta Brzozowski Janusz
Dragu³a odebra³ pami¹tkow¹ statuetkê „Kropla Sanu”. Ob-
chody jubileuszu po³¹czone z gal¹
wrêczenia statuetek odby³y siê 23 lip-
ca br. w Dynowie.

Ceremoniê rozpocz¹³ akt
„chrztu” statuetek w wodach Sanu.
Dokonali go: Burmistrz Dynowa
Anna Kowalska – za³o¿ycielka i Pre-
zes Zwi¹zku i Janusz Rak – profesor
Politechniki Rzeszowskiej. Nastêpnie
w „ZajeŸdzie na Rozdro¿u” odby³y siê
uroczystoœci jubileuszowe, które
A. Kowalska poprowadzi³a wspólnie
z przewodnicz¹cym Zarz¹du Zgroma-
dzenia ZGTPD Zbigniewem Blechar-
czykiem. Uczestniczyli w nich przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych gmin - cz³onków Zwi¹zku oraz zaproszeni go-
œcie, reprezentuj¹cy instytucje wspó³pracuj¹ce z tym stowa-
rzyszeniem. Po przypomnieniu historii Zwi¹zku wrêczono
wyró¿nionym statuetki „Kropla Sanu” jako dowód uznania
za zas³ugi i zaanga¿owanie w ochronê œrodowiska, rozwój
turystyki, promocjê terenu doliny œrodkowego Sanu oraz
wspó³pracê ze Zwi¹zkiem.

Wœród nagrodzonych obok Starostwa Powiatowego
w Brzozowie znalaz³y siê nastêpuj¹ce instytucje: Politech-
nika Rzeszowska, Zespó³ Parków Krajobrazowych w Prze-
myœlu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie, Nadleœnictwo Dynów i Powiat

Gala wrêczenia "Kropli Sanu" - pami¹tkowa fotografia
uczestników (fot. J.Prokop)

Sanocki oraz osoby: Julian Ozimek
– Wicemarsza³ek Województwa Pod-
karpackiego, Tadeusz B³aszczyszyn

– Zastêpca Prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Jaros³aw Reczek – Dyrek-
tor Biura Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzê-
du Wojewódzkiego, Gra¿yna ¯uchowska – Zastêpca Dyrektora Powia-
towego Urzêdu Pracy w Rzeszowie, prof. Jan Pawe³ek   z Akademii Rol-
niczej w Krakowie, prof. Janusz Rak, doc. Wies³aw Wiœniewolski z Za-
k³adu Rybactwa Rzecznego w ̄ abieñcu, dr hab. Krzysztof Kuku³a z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, dr Józef Chowaniec z Pañstwowego Instytu-

tu Geologicznego w Krakowie, Stiepan
Wasileczko – Wójt Gminy Sianki (Ukra-
ina), Wo³odymyr Szuszniak z Uniwersy-
tetu Lwowskiego im. I. Franka na Ukra-
inie oraz Rafa³ Potocki z Radia Rzeszów.

Uroczystoœci zakoñczy³ koncert
zespo³u klezmerskiego „Membra Solo”
i przedstawienie plenerowe „Skrzypek na
dachu”.

Zwi¹zek Gmin Turystycznych Po-
górza Dynowskiego powsta³ w czerwcu
1996 r. tworz¹ go gminy: Dubiecko, Dyd-
nia, Dynów – gmina miejska, Dynów
– gmina wiejska, Nozdrzec, Krzywcza.

Siedzib¹ Zwi¹zku jest miasto Dynów. Stowarzyszenie to przejmuje re-
alizacjê zadañ publicznych gmin cz³onkowskich w zakresie:
- rozwijania przemys³u turystycznego, poprzez budowê i rozbudowê in-
frastruktury turystycznej i oko³oturystycznej,
- rozwijania dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego oraz za-
bytków,
- edukacji krajoznawczej i ekologicznej.
Najwa¿niejszym przedsiêwziêciem realizowanym przez Zwi¹zek jest pro-
gram ochrony wód Sanu i jego zlewni „B³êkitny San”.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie wspar³o organizowane przez
ZGTPG akcje sprz¹tania Sanu „Leon Czyœciciel” i Miêdzynarodow¹
Konferencjê Naukowo-Techniczn¹ „B³êkitny San”.

czoœci ludowej. Natychmiast siê
ni¹ zauroczy³em. Odt¹d przeczu-
wa³em najpierw, potem ju¿ wie-
dzia³em, ¿e moje ¿ycie bêdzie
w jakiœ sposób wi¹za³o siê ze
sztuk¹ – wspomina P. Woroniec.

Swoistym pendant by³a
niedawna wystawa retrospektyw-
na rzeŸb artysty w galerii w Ni-
dzickim Oœrodku Kultury na
krzy¿ackim zamku. – Uzmys³o-
wi³em sobie – mówi dalej artysta
- ¿e up³ynê³o ponad 30 lat od za-
ra¿enia siê bakcylem twórczoœci i opuszczenia rodzinnego miasta
w 1974 r. Poczu³em wtedy, jak moja osobista historia zatoczy³a
pe³ne ko³o.

Artysta twierdzi, ¿e prze¿ycie to by³o jak dotkniêcie mito-
logii, jak powrót Odysa na Itakê po 20 latach wojen i tu³aczek.
Innych powrotów jest zreszt¹ u Woroñca wiêcej. Podobnie jak
niezwyk³ych zdarzeñ towarzysz¹cych jego pracy. Z wystawy
w Nidzicy zginê³a rzeŸba przedstawiaj¹ca - nomen-omen - wê-
drowca. Wszczêto dochodzenie, jednak dzie³o nie odnalaz³o siê.
Prawdopodobnie sprawca ze strachu przed ujawnieniem spali³ je
gdzieœ po kryjomu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Piotr WoroniecPróba wyjœcia

(dk)
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Starostwo w Brzozowe uhonorowane

„Kropl¹ Sanu”

Gala wrêczenia „Kropli Sanu”
- pami¹tkowe zdjêcie uczestników

(fot. J. Prokop)
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Achilles wœród dziewcz¹t
W¹tek innego bohatera spod Troi, Achillesa, który w dam-

skim przebraniu próbowa³ unikn¹æ wyprawy na wojnê, przypomina
dalsze losy rzeŸbiarza. – Uciekaj¹c przed wojskiem, znalaz³em siê
przez moment w Studium dla Wychowawczyñ Przedszkoli w Elbl¹-
gu. By³em chyba pierwszym i jedynym studentem-mê¿czyzn¹ tej szko-
³y. Tam, na wyraŸne moje protesty, w oficjalnej nazwie szko³y wy-
raz: Wychowawczyñ zast¹piono s³owem: Wychowawców. Wytrwa-
³em tam zaledwie rok. Dziœ mo¿e nawet mi szkoda – komentuje nie-
dosz³y pedagog przedszkolny. Na szczêœcie dla sztuki Piotr dowie-
dzia³ siê o Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie.

Et in Arcadia ego...
Wzdów w tamtych czasach prze¿ywa³ swo-

je z³ote czasy. Przez dziesiêæ lat funkcjonowa³ tam
kierunek – re¿yseria teatru amatorskiego. Studio-
wali na nim m.in. Stan Borys i Marcin Daniec. Piotr
Woroniec to kolejne nazwisko, które œmia³o mo¿na
do³o¿yæ do tej dwójki. – Wszystko wywar³o na mnie
osza³amiaj¹ce wra¿enie: szko³a, jej atmosfera, lu-
dzie, krajobraz, twórczoœæ nasza i miejscowa. Do-
s³ownie wszystko. I chocia¿ po uniwersytecie we
Wzdowie studiowa³em jeszcze na wy¿szych studiach
polonistycznych w Olsztynie i Rzeszowie, to jednak
zdecydowa³em siê tu powróciæ. Zwi¹za³em wtedy
swoje ¿ycie z Brzozowem – opowiada artysta.

Dedal
Zacz¹³  od za³o¿enia pracowni. Re¿yseria,

polonistyka i fascynacja twórczoœci¹ ludow¹ wytworzy³y u Woroñ-
ca swoisty, oryginalny melan¿ artystyczny. Mityczny Dedal by³ uzna-
wany przez staro¿ytnych za wybitnego rzemieœlnika
i artystê. Piotr dziêki sprawnemu warsztatowi,  niepowtarzalnemu
klimatowi i charakterowi swoich rzeŸb sta³ siê znany daleko poza
miastem swojego zamieszkania. I znowu narodzinom Woroñca jako
uznawanego artysty los sp³ata³ niewiarygodny figiel. – Wystawia-
³em swoje rzeŸby w galerii „Pod Baranami” w Krakowie. Ekspozy-
cja by³a czynna zaledwie jeden dzieñ, poniewa¿ noc¹ budynek zaj¹³
siê ogniem. Odbi³o siê to wówczas szerokim echem w œwiecie sztuki
– opowiada Piotr. - Na szczêœcie rzeŸby zd¹¿y³ jeszcze dostrzec Le-
szek ¯ebrowski, jeden ze znanych krakowskich marszandów.

Ten szczêœliwy zbieg wypadków zapocz¹tko-
wa³ wystawy artysty w galeriach Krakowa, Norymber-
gii, Lipska, Berlina, Düsseldorfu, Clark, Filadelfii, Bo-
stonu, Houston, Nowego Jorku, Waszyngtonu, Kopen-
hagi i wielu innych miast. By³ te¿ Piotr laureatem kon-
kursów i nagród.

Jego dzie³a zawieraj¹ siê g³ównie w cyklach:
„Lalki”, „Ikary”, „Wrony”, „Pojazdy”, „Katedry” a sam
autor nie od¿egnuje siê od wp³ywów Kantora czy Ha-
siora. Widaæ w nich wp³yw z jednej strony tragizmu
polskiego romantyzmu, a z drugiej antycznego fatali-
zmu. RzeŸby s¹ kalekie histori¹ i naznaczone brzemie-
niem indywidualnych dramatów i prze¿yæ. Ich niepo-
koj¹cy klimat uruchamia skrywane, gdzieœ w podœwia-
domoœci, myœli. Figuratywne przedstawienia niemo wy-
krzykuj¹ to, co w wiêkszoœci z nas niewypowiedziane.
Drewniany ból ³¹czy siê czêsto, zlewa z ludzkim cier-
pieniem. Dlatego tyle w nich przejmuj¹cej, piêknej prawdy.

Wg mitologii Dedal mia³ jako pierwszy wyrzeŸbiæ postaæ
ludzk¹. Figura z wyci¹gniêtymi rêkoma z niemym wyrzutem pa-
trzy³a w niebo.

Melpomena, córka Apolla
Teatr od zawsze by³ bliski Woroñcom. Piotr studiowa³ re¿y-

seriê, zajmuje siê te¿ scenografi¹. Jego brat, Andrzej, mieszka
w Niemczech. Jest scenografem, re¿yserem, inscenizatorem. Znany
powszechnie jako Andrej Woron. Prowadzona przez niego kompa-
nia artystyczna „Teatr Kreatur” przez wiele lat uznawana by³a za

najlepszy w krajach niemieckojêzycznych zespó³ teatralny. Teraz zajmu-
je siê innymi projektami, wspó³pracuje m.in. z kompozytorem i dyry-
gentem Januszem Stok³os¹, a niedawno tak¿e przy inscenizacji opery
Rogera Watersa, by³ego lidera legendarnej grupy rockowej ”Pink Floyd”,
re¿yserowanej przez Janusza Józefowicza.  Piotr Woroniec czasem asy-
stuje bratu w pracy nad spektaklami. Czasem tworzy scenografiê samo-
dzielnie. Zdarzy³o siê parê lat wstecz, ¿e przygotowywa³ elementy sce-
nograficzne do jubileuszowej, milenijnej premiery „Fausta” Goethego,
w re¿yserii Petera Steina. Stein to najwybitniejszy niemiecki re¿yser, jedna
z kilku ¿ywych legend œwiatowego teatru.

Ikar
Jeden z cykli rzeŸb Woroñca to „Ikary”. Znane

wszystkim losy syna Dedala  nieopacznie zawa¿y³y
te¿ na ¿yciu rzeŸbiarza. Po miêdzynarodowych wzlo-
tach wytopi³ siê wosk w skrzyd³ach. Przysz³o wypa-
lenie. Dodatkowo zamkniêty zosta³ uniwersytet we
Wzdowie. Ponownie obróci³o siê ko³o losów arty-
sty. Po szarpaninie i marazmie kilku chudych lat Piotr
postanowi³ zamkn¹æ brzozowski rozdzia³ swojego
¿ycia. Jednak chcia³by pozostawiæ po sobie „Ikara”
rzeŸbê-pomnik. „Ikar” mia³by stan¹æ przy ulicy Le-
gionistów. W³adze miasta wyrazi³y zainteresowanie
i wolê pomocy. Na tym siê jednak skoñczy³o. Pew-
nie projekt przerós³ mo¿liwoœci organizacyjne. Piotr
nie daje za wygran¹, zw³aszcza ¿e 5-metrowy cegla-
ny postument z br¹zow¹ rzeŸb¹ Ikara w œrodku kosz-
towa³by zaledwie ok. 15 tys. z³.

Jak Feniks z popio³ów
Uniwersytet Ludowy Rzemios³a Artystycznego dzia³a od kilku

miesiêcy w Woli Sêkowej. – Z ogromnym ¿alem patrzy³em na upadek
placówki we Wzdowie. Teraz widzê, ¿e odradza siê jak feniks z popio³ów.
Ko³o losu znowu siê odwróci³o. To dodaje mi si³, inspiruje i powoduje, ¿e
w jego funkcjonowanie zaanga¿owa³em siê bez reszty - mówi Woroniec.
Wola Sêkowa jest dla artysty miejscem magicznym. Artysta od dawna
nie by³ tak o¿ywiony. Stworzy³ tam od podstaw i prowadzi „Galeriê Sê-
kow¹”. Pierwsza wystawa poœwiêcona jest gobelinom Barbary Florek
i rzeŸbom Piotra. Organizuje plenery rzeŸbiarskie. Jeden odby³ siê w lip-
cu, drugi zaplanowa³ na wrzesieñ. Zamierza wystawiæ pomnik „Exodus”-
pamiêci spalonej wsi i  wypêdzonym mieszkañcom Woli Sêkowej (zno-

wu motyw tu³aczy). Dzie³o w zamiarze ma liczyæ
ponad 100 rzeŸb (pierwszy plener zaowocowa³ 34
pracami), tak aby unaocznia³y one rozmiary dra-
matu uchodŸców. Przemyœliwuje te¿ o pracy dla œro-
dowiska, organizowaniu przestrzeni we wsi.
– Chcia³bym utworzyæ kapliczki rzeŸbiarskie, gdzie
ka¿dy twórca móg³by wystawiæ swoj¹ figurkê. My-
œlê te¿ o projekcie „Artyœci – rzece” czyli twórczym
zagospodarowaniu 2 km odcinka wzd³u¿ brzegu
miejscowego, urokliwego potoku Pielnia – dodaje
rzeŸbiarz. Oprócz prowadzenia galerii Piotr zamie-
rza równie¿ poprowadziæ kursy dla najlepszych
rzeŸbiarzy spoœród studentów. Przysz³orocznym
wydarzeniem bêdzie wystawienie „Wesela” przez
konglomerat artystyczny, twórców, studentów
i mieszkañców wsi. Wystawienia sztuki ma siê pod-
j¹æ sam Andrej Woron, którego ujê³y pomys³y bra-

ta. M.in. chce do³¹czyæ jedn¹ rzeŸbê do pomnika Exodus. Piotr zastana-
wia siê, jak to i wszystkie pozosta³e zamierzenia ogarn¹æ, zorganizowaæ
i zrealizowaæ.
- Tak. Po latach odnalaz³em tu swoj¹ Arkadiê – podkreœla na koniec.

Damian KierekPrace Piotra Woroñca mo¿na ogl¹daæ w:
* „Galerii Sêkowej” w Woli Sêkowej tel. 013 46 66 391, 694 857 578
* Galerii „Labirynt” w Krakowie, ul. Floriañska 36 i ul. Józefa 15,
    tel. 501 123 739
* Domu artysty w Brzozowie, ul. 1000-lecia, tel. 694 857 578
* Internecie: www.uniwlud.republika.pl, www.powiatbrzozow.pl

Alpinista

Ikar

WARTO  WIEDZIEÆ
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Program wychowania w przedszkolu zak³a-
da wszechstronny rozwój osobowoœci dziec-

ka przez kszta³towanie postaw, zainteresowañ,
wyrabianie umiejêtnoœci, sprawnoœci oraz stop-
niowe poszerzanie zasobu wiedzy o otaczaj¹cym
œwiecie. Jednym z czynników wszechstronnego
rozwoju osobowoœci dzieci w wieku przedszkol-
nym jest zaznajomienie ich z otoczeniem spo-
³ecznym i przyrodniczym. Doskona³¹ form¹, s³u-
¿¹c¹ realizacji tych zadañ jest wycieczka.

Wycieczki spe³niaj¹ donios³¹ rolê
w procesie wychowania dzieci i poznania ich
z otaczaj¹cym œwiatem. S¹ korzystne dla zdro-
wia i psychicznego odprê¿enia dzieci, dziêki
atrakcyjnoœci, swobodzie i radoœci, któr¹ nios¹.
Dobrze przemyœlane i realizowane u³atwiaj¹ po-
znanie rzeczy i zjawisk, wp³ywaj¹ na rozwój spo-
strze¿eñ, wyobraŸni i myœlenia, przyczyniaj¹ siê
do kszta³towania i rozwijania uczuæ patriotycz-
nych, spo³ecznych, estetycznych oraz wp³ywaj¹
na rozwój  takich cech charakteru jak np. kole-
¿eñskoœæ, wytrwa³oœæ, zaradnoœæ. Wycieczki
zbli¿aj¹ ponadto dziecko do ¿ycia, ukazuj¹ pra-
cê cz³owieka i zmiany, jakich dokonuje on w ota-
czaj¹cym  œwiecie.

Wycieczka nie mo¿e powodowaæ znu¿e-
nia fizycznego i psychicznego dzieci. Wypoczy-
nek i rekreacja podczas ka¿dej wycieczki powin-
ny byæ celem nadrzêdnym. Dlatego ka¿de wyj-
œcie na wycieczkê, nale¿y ³¹czyæ z zabawami
i æwiczeniami, których celem jest równie¿ kszta³-
towanie ogólnej sprawnoœci fizycznej i psychicz-
nej dzieci. Wycieczkom towarzyszyæ powinna
radosna atmosfera, humor i piosenka.

Cele wycieczek s¹ ró¿norodne i wszech-
stronne. Ogólnie ujmuj¹c mo¿na je okreœliæ jako:
- poznawanie otoczenia i kszta³towanie postaw

spo³eczno-moralnych, patriotycznych i este-
tycznych w bezpoœrednim kontakcie z nim,

- dostarczenie przyjemnoœci i odpoczynku.
W pierwszym wypadku w celu wycieczki

wystêpuj¹ elementy dydaktyczne. Kontakt z no-
wym, ciekawym œrodowiskiem pobudzi dziec-
ko do wypowiadania siê i stawiania pytañ, co
wp³ynie na rozwój mowy. Jednoczeœnie wp³y-
waæ on bêdzie na kszta³towanie siê postawy
dziecka - wyrabianie w³aœciwego stosunku do
otoczenia, odczuwanie jego piêkna, uczuciowe-
go zwi¹zku z najbli¿szym œrodowiskiem i kra-
jem ojczystym.

W odniesieniu do drugiego zasadniczego
elementu wycieczki, celem jej bêdzie stworze-
nie dzieciom mo¿liwoœci wypoczynku w piêk-
nym otoczeniu przyrodniczym, dostarczenie
przyjemnoœci przez d³u¿szy i atrakcyjny pobyt
np. w lesie, na ³¹ce lub nad rzek¹.

Wycieczka jest „terenem”, na którym mo-
¿emy lepiej poznaæ naszego wychowanka. Nie-
raz ju¿ sama zapowiedŸ wycieczki i przygoto-
wania do niej wywo³uj¹ u dzieci ró¿ne reakcje.
Jedne reaguj¹ bardzo ¿ywo, ciesz¹ siê, chêtnie
pomagaj¹ w pracach przygotowawczych, inne
s¹ bardziej bierne, trzeba im o ró¿nych sprawach
po wiele razy przypominaæ, niechêtnie w³¹czaj¹
siê w przygotowania, nie wykazuj¹ inicjatywy.

Na wycieczce szybko poznamy, które

dzieci s¹ bardziej zdyscyplinowane, a którym tego zdyscyplinowania brak.
¯adna chyba forma pracy z dzieæmi, nie stwarza tylu co wycieczka, ró¿no-
rodnych mo¿liwoœci wp³ywania na kszta³towanie siê w dzieciach, spo³ecznie
wartoœciowych cech charakteru i woli oraz wdra¿ania do kulturalnego zacho-
wania siê.

Teoretyczne wiadomoœci o tym, ¿e nale¿y starszym, s³abszym i zmê-
czonym ustêpowaæ miejsca, opiekowaæ siê m³odszymi czy mniej zaradnymi,
nale¿y w³aœnie na wycieczce, na ka¿dym kroku wprowadzaæ w ¿ycie. Musi-
my uczyæ ¿yczliwoœci, uprzejmoœci dla wszystkich ludzi, kszta³ciæ nawyki
œwiadcz¹ce o  kulturze, o umiejêtnoœci odpowiedniego zachowania siê w miej-
scach publicznych, w nowych œrodowiskach. Ju¿ wsiadanie
do autobusu, czy innego œrodka lokomocji dostarcza mo-
mentów wychowawczych. Sposób zajêcia miejsca,
odpowiednie zachowanie siê, uwa¿ne prze-
chodzenie poœród innych ludzi, prawi-
d³owe i grzeczne wysiadanie, to tak-
¿e powinniœmy przewidzieæ planu-
j¹c wycieczkê.  Nawyki dobrego za-
chowania mamy równie¿ mo¿liwoœæ
wyrabiaæ, organizuj¹c w³aœciwe pod
wzglêdem estetycznym i higienicz-
nym spo¿ywanie posi³ków. Usuwa-
nie œmieci, butelek i wszelkich œladów pobytu wycieczki jest po prostu spo-
³eczn¹ koniecznoœci¹.

Wychowywaæ pod wzglêdem estetycznym to miêdzy innymi kszta³ciæ
wra¿liwoœæ dzieci na piêkno przyrody. Przecie¿ przyroda to niewyczerpane
Ÿród³o najbardziej g³êbokich prze¿yæ i wzruszeñ estetycznych. Im m³odsze
dzieci, tym s³abiej odczuwaj¹ piêkno przyrody, nie maj¹ bowiem jeszcze tego
poczucia wyrobionego, a gdzie¿ mo¿emy mieæ lepsz¹ okazjê i korzystniejsze
warunki do rozwijania wra¿liwoœci na piêkno przyrody ni¿ na wycieczce.

Najwa¿niejszym punktem wycieczki jest zapewnienie bezpieczeñstwa.
Planuj¹c wycieczkê nale¿y dok³adnie poznaæ teren. Wychodz¹c, np. na ³¹kê,
trzeba wiedzieæ czy nie ma w pobli¿u szosy lub torów kolejowych, na które
dzieci mog³yby wejœæ. Przed wyjœciem na wycieczkê powinniœmy znaæ do-
k³adnie liczbê dzieci, a w czasie trwania wycieczki  co jakiœ czas tê liczbê
sprawdzaæ. Nie mniej wa¿n¹ spraw¹ jest liczba osób doros³ych, towarzysz¹-
cych dzieciom na wycieczce. Liczba ta zale¿na jest od czasu jej trwania, odle-
g³oœci od przedszkola, warunków terenowych i œrodków komunikacji.

Troska o bezpieczeñstwo podczas wycieczki to równie¿ zapewnienie
mo¿liwoœci udzielenia dziecku pomocy w czasie wypadku. Wychodz¹c z dzieæ-
mi trzeba zabraæ ze sob¹ podstawowe œrodki opatrunkowe. Istotnym warun-
kiem gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo podczas wycieczek jest zdyscyplino-
wanie grupy dzieciêcej i umiejêtnoœæ podporz¹dkowania siê wymaganiom
organizatorów.

Wa¿nym argumentem uzasadniaj¹cym potrzebê organizowania wycie-
czek jest fakt, ¿e stanowi¹ one dla dzieci zawsze radosne prze¿ycie, urozma-
icenie codziennego ¿ycia. A to, ¿e dziecko poznaje w atmosferze emocjonal-
nego zaanga¿owania, powoduje ³atwiejsze i trwalsze przyswajanie. Przez bez-
poœredni kontakt z otoczeniem uzyskujemy najlepsze rezultaty wychowaw-
cze.

WYCIECZKAWYCIECZKAWYCIECZKAWYCIECZKAWYCIECZKA
A ROZWÓJ DZIECKAA ROZWÓJ DZIECKAA ROZWÓJ DZIECKAA ROZWÓJ DZIECKAA ROZWÓJ DZIECKA
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Pestycydy s¹ zwi¹zkami o du¿ej toksycznoœci i st¹d wyni-

ka niebezpieczeñstwo ich szkodliwego oddzia³ywania na zdrowie
i ¿ycie cz³owieka. Aby bezpieczniej stosowaæ i obchodziæ siê

z tymi truciznami, konieczne jest poznanie ich
dzia³ania na organizm, w celu opracowa-

nia skutecznych sposobów zapobie-
gania zatruciom.

Niewielkie dawki pesty-
cydów wprowadzone do orga-
nizmu wraz z ¿ywnoœci¹, nie
wywo³uj¹ na ogó³ widocznych

objawów natomiast po pewnym
czasie, na skutek nagromadzenia

siê w ustroju i szkodliwego oddzia-
³ywania na uk³ad nerwowy oraz na-

rz¹dy wewnêtrzne, powoduj¹ potêguj¹ce siê niedomagania i dole-
gliwoœci. Jest to szczególnie niebezpieczny przebieg zatruæ, gdy¿
czêsto uchodzi on uwagi lekarza i samych zainteresowanych.
Niebezpieczeñstwo zatruæ potêguje siê jeszcze dlatego, ¿e prze-
bieg i nasilenie objawów s¹ zale¿ne nie tylko od w³aœciwoœci sub-
stancji toksycznej, ale tak¿e od w³aœciwoœci somatycznych ustro-
ju, wieku, p³ci czy stanu zdrowia. Du¿e mo¿liwoœci powstawania
zatruæ wywo³anych pestycydami, nieœwiadomoœæ ich powstawa-
nia oraz trudnoœci w leczeniu, nakazuj¹ zwróciæ szczególn¹ uwa-
gê na profilaktykê.

Akcj¹ profilaktyczn¹ powinny byæ objête zarówno osoby
bezpoœrednio stykaj¹ce siê z pestycydami, jak i nara¿one na kon-
takt poœredni, a wiêc ca³e spo³eczeñstwo, a szczególnie dzieci. Sto-
sowanie pestycydów zyska³o trwa³e miejsce w ¿yciu i pracy cz³o-
wieka, ale jednoczeœnie jest to zagadnienie stosunkowo nowe, je-
¿eli chodzi o aspekt zdrowotny.

Du¿e znaczenie w zapobieganiu zatruciom pestycydami
maj¹ wymagania i rygory, jakie stawia siê przy wprowadzaniu ich
do obrotu. W Polsce nadzór nad pestycydami sprawuje resort rol-
nictwa, natomiast za ochronê zdrowia odpowiedzialny jest resort
zdrowia. Wspó³pracuj¹ one m.in. z resortami odpowiedzialnymi
za obrót handlowy i ochronê przyrody.

Zarz¹dzenie Ministra Rolnictwa z 22.04.1965 roku ustala,
¿e wprowadzenie do obrotu œrodków chemicznych produkcji kra-
jowej i zagranicznej wymaga zezwolenia Ministra Rolnictwa. In-
stytut Ochrony Roœlin sprawdza przydatnoœæ œrodka i je¿eli ocena
jest pozytywna wystêpuje do Pañstwowego Zak³adu Higieny
o opiniê odnoœnie szkodliwego dzia³ania na organizm cz³owieka
preparatu stosowanego w rolnictwie, zgodnie z instrukcj¹. Nieste-
ty rolnicy nie zawsze stosuj¹ preparaty chemiczne zgodnie z in-
strukcj¹ i nie zachowuj¹c okresów karencji nara¿aj¹ na ostre lub
przewlek³e zatrucia konsumentów p³odów rolnych.

Najczêœciej i najpowszechniej s¹ stosowane w ochronie ro-
œlin insektycydy - œrodki owadobójcze. Do tej grupy nale¿¹ po-
chodne wêglowodorów chlorowanych. S¹ one równie¿ bardzo tok-
syczne dla cz³owieka i zale¿nie od okolicznoœci mog¹ powodo-
waæ zatrucia ostre lub przewlek³e. Do organizmu cz³owieka mog¹
przenikaæ przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe i skórê.
Wch³oniête przez organizm, trudno ulegaj¹ przemianom metabo-
licznym i bardzo powoli wydalaj¹ siê z potem, moczem i ka³em,
u kobiet karmi¹cych równie¿ z mlekiem matki. £atwo kumuluj¹
sie w tkance t³uszczowej, w¹trobie, mózgu, tkance nerwowej i ser-
cu.

Przy niektórych zaburzeniach ustrojowych, np. w czasie

g³odu, mo¿e nast¹piæ uwalnianie siê wêglowodorów chlo-
rowanych z tkanki t³uszczowej, powoduj¹c zatrucia wtór-
ne. Wêglowodory chlorowane nie ulegaj¹ szybkiemu roz-
k³adowi, dlatego szczególnie niebezpieczne jest ich nagro-
madzenie w œrodowisku. Czêsto zdarzaj¹ siê zatrucia prze-
wlek³e, przebiegaj¹ zwykle bezobjawowo i uchodz¹ uwagi,
szczególnie wtedy, gdy ich przyczyn¹ s¹ artyku³y ¿ywno-
œciowe zawieraj¹ce pozosta³oœci stosowanych w ochronie
roœlin pestycydów.

Ewentualne objawy charakteryzuj¹ siê brakiem ape-
tytu, wychudzeniem, ogólnym os³abieniem, niedokrwisto-
œci¹, bólami g³owy, wzmo¿on¹ pobudliwoœci¹ nerwow¹,
dr¿eniem, zapaleniem wielonerwowym i zaburzeniami psy-
chicznymi. Mo¿e wyst¹piæ te¿ powiêkszenie i zmiany mar-
twicze w¹troby oraz schorzenia naczyniowe. Insektycydy
fosforoorganiczne mog¹ wch³aniaæ siê przez przewód po-
karmowy, b³onê œluzow¹ i skórê. Herbicydy stosowane s¹
w rolnictwie do niszczenia chwastów. Zatrucia przewlek³e
charakteryzuj¹ siê zaburzeniami czynnoœci w¹troby. Ogrom-
ne znaczenie ma zapobieganie zatruciom. Ludzie zatrud-
nieni przy stosowaniu tych herbicydów powinni znajdowaæ
siê pod sta³¹ opiek¹ lekarsk¹, a czas pracy powinien byæ
ograniczony do kilku godzin. Szczególn¹ uwagê powinno
siê zwracaæ na staranne mycie ca³ej skóry. Nie powinny byæ
stosowane nawet przy niewielkim ruchu powietrza i gdy tem-
peratura otoczenia przekracza 25° C. Fungicydy to œrodki
grzybobójcze. Nale¿¹ do nich m.in. pochodne kwasu ditio-
karbaminowego. Ludzie nara¿eni na d³u¿sze przebywanie
w atmosferze zapylonej tymi œrodkami, odczuwaj¹ md³o-
œci, trac¹ apetyt, wymiotuj¹, a z ust wydziela siê zapach siar-
kowodoru.

W wyniku stosowania na nasze gleby niektórych
œrodków chemicznych, nastêpuje zakwaszenie gleby i za-
burzenie jej sk³adu mineralnego.
Zainicjowano ju¿ próby profi-
laktyki chorób cywilizacyj-
nych, w których etiopa-
togenezie istotn¹ rolê
odgrywaj¹ mikroele-
menty. W rejonach o
wysokim stopniu za-
chorowalnoœci na no-
wotwory ludzi  i zwierz¹t,
stwierdza siê niski poziom jo-
nów magnezu, wapnia i ¿elaza,
a wysoki poziom SO2 i o³owiu
w glebie i wodzie. Przy zakwa-
szeniu gleby powstaje w niej ze zwi¹zków glinu, silnie tru-
j¹cy jon glinu Al+++, który jest ju¿ obecnie du¿ym proble-
mem gleb Polski, a jeszcze niedawno znany by³ tylko z nie-
których gleb równikowych.

Zakwaszenie eliminuje wiele pozytywnych bakterii
glebowych i hamuje proces nitryfikacji, który spe³nia
ogromn¹ rolê w przyrodzie. Cz¹steczka azotu jest chemicz-
nie doœæ obojêtna. Potrzeba znacznego wk³adu energii, aby
j¹ rozerwaæ, tak aby jej atomy mog³y ³¹czyæ siê z innymi
atomami. Istnieje zaledwie parê dróg wi¹zania azotu atmos-
ferycznego w zwi¹zki dostêpne dla istot ¿ywych. W gle-
bach wœród bardzo wielu innych bakterii ¿yj¹ równie¿ i ta-

WARTO  WIEDZIEÆ
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21 czerwca br. w œwietlicy Starostwa Powiatowego w Brzo-
zowie odby³o siê coroczne Podsumowanie Sportowego Wspó³za-

wodnictwa Szkó³ naszego
powiatu za rok szkolny
2005/2006.

Na spotkanie, oprócz na-
uczycieli wychowania fi-
zycznego, uczniów oraz
dyrektorów i przedstawi-
cieli najlepszych szkó³,
przybyli m.in. zaproszeni
goœcie: Janusz Dragu³a
– Wicestarosta Brzozowski,
Zdzis³aw Wojdanowski
– Burmistrz Brzozowa,
Adam Komórek – Wójt
Gminy Domaradz, Jerzy
F. Adamski – Wójt Gminy
Dydnia, Stanis³aw Pilszak
– Naczelnik Wydzia³u
Oœwiaty i Polityki Spo³ecz-
nej Starostwa Powiatowego
w Brzozowie, Bronis³aw

Przyczynek – Przewodnicz¹cy Powiatowego Zrzeszenia
Ludowe Zespo³y Sportowe w Brzozowie.
Zebranych przywita³ Marian Wojtowicz – Przewodnicz¹-
cy Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, po
czym przedstawi³ przebieg rywalizacji sportowej szkó³
w mijaj¹cym roku szkolnym. Nastêpnie zaprezentowa³

kie, które s¹ zdolne do przyswajania azotu. Azot przez nie przyswo-
jony, wchodzi do obiegu w ekosystemie wraz z materi¹ orga-
niczn¹ ich cia³.

Badania naukowe zmierzaj¹ce do neutralizacji trucizn,
zmierzaj¹ do przywrócenia cz³owiekowi korzystnych wa-
runków ekologicznych, a tym samym do zmniejszenia
zagro¿enia chorobami cywilizacyjnymi. Ska¿enie po-
wietrza i gleby jest przyczyn¹, ¿e jest coraz mniej
grzybów. Obserwuje siê wyraŸn¹ odwrotn¹ korelacjê
miêdzy obfitoœci¹ i ró¿norodnoœci¹ grzybów, a stê¿e-
niem zwi¹zków azotu i siarki w powietrzu. Giniêcie
grzybów ma ujemne skutki dla ca³ego lasu. Drzewo
wspó³¿yj¹ce na drodze mikoryzy z grzybami ginie,
wraz ze œmierci¹ swoich symbiontów. Je¿eli zgin¹
drzewa, to jak d³ugo bêdzie móg³ prze¿yæ cz³owiek
na oskalpowanej Ziemi?

W sektorze polskiego leœnictwa podejmowa-
ne s¹ przedsiêwziêcia, które oddzia³ywaæ maj¹ w sposób korzystny
na stan œrodowiska i zdrowie spo³eczeñstwa. Irena i Waldemar Kêdzierscy

Izba Regionalna w Krzywem mieszcz¹ca siê w budynku Szko³y Podstawowej prezentuje
OD 3 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2006 R.

 „OBRAZY IG£¥ MALOWANE”
wspania³e rêkodzie³o artystek ludowych z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Koñskim.

Obrazy, których tematyka jest ró¿na, wykonane s¹ haftem krzy¿ykowym. Pejza¿e, portrety, martwa natura
zatrzymuje oko widza barwnoœci¹ i piêknym wykonaniem - s¹ warte obejrzenia.

OBRAZY „IG£¥ MALOWANE”

Bogus³awa Krzywonos
Zapraszamy !

w ka¿d¹ I i III  niedzielê miesi¹ca
w godz. od 14:00 do 16:00 oraz na telefon: 013 43 03 227

Dotycz¹ one :
- ograniczenia stosowania pestycydów do ochrony la-
sów,
- ekologizacji gospodarki leœnej w celu z³agodze-
nia niekorzystnych zmian powstaj¹cych w ekosys-
temach leœnych wskutek zanieczyszczenia atmos-
fery
- rozwijania leœnictwa na obszarach zurbanizo-
wanych,
- rozszerzenia wykorzystania metod biotechno-
logicznych dla zwiêkszenia produktywnoœci oraz
poprawy technik zalesiania i odbudowy lasów.

Istotnym problemem œrodowiskowym jest
ograniczenie przeznaczenia wartoœciowych
gruntów rolnych i leœnych na cele nierolni-
cze i nieleœne. Problematyka ta jest szcze-
gó³owo uregulowana w ustawie z 3 lutego

1995 roku - o ochronie gruntów rolnych i leœnych.

Grupowe zdjêcie nagrodzonych uczniów

Marta Opaliñska odbiera statuetkê
 z r¹k J. Dragu³y
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Marek Szerszeñ

wyniki i ostateczn¹ kolejnoœæ sportowej rywalizacji w trzech kategoriach:
- Szko³y Podstawowe (Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej)
I miejsce – Szko³a Podstawowa w Haczowie,
II miejsce – Szko³a Podstawowa nr 1 w Brzozowie,
III miejsce – Szko³a Podstawowa nr 1 w Humniskach.
- Gimnazja (Gimnazjada)
I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Brzozowie,
II miejsce – Gimnazjum w Niebocku,
III miejsce – Gimnazjum w Bliznem.
- Szko³y Ponadgimnazjalne (Licealiada)
I miejsce – I Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
II miejsce – Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych,
III miejsce – Zespó³ Szkó³ Budowlanych.

Przedstawicielom najlepszych szkó³ zosta³y wrê-
czone pami¹tkowe dyplomy i okaza³e puchary ufundo-
wane przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Brzozowie. Trofea wrêczali zaproszeni goœcie.

Drugim punktem uroczystoœci by³o uhonorowa-
nie najlepszych uczniów, którzy osi¹gnêli wybitne wy-

niki sportowe na arenie wo-
jewódzkiej oraz wyró¿niaj¹-
cych siê nauczycieli wycho-
wania fizycznego, dyrekto-
rów szkó³ i osób wspó³dzia-
³aj¹cych z SZS.

Przewodnicz¹cy PSZS
Marian Wojtowicz najpierw
przedstawi³ te osi¹gniêcia,
a póŸniej wyró¿nieni ucznio-
wie i nauczyciele odbierali
dyplomy oraz ufundowane

dla nich nagrody rzeczowe. Wójtowie Gmin Domaradz
i Dydnia wrêczyli swoim podopiecznym drobne upo-
minki nie kryj¹c zadowolenia z osi¹gniêtych przez nich
wyników.
Wœród wyró¿nionych uczniów znaleŸli siê m.in.:
1. III miejsce - Gabriela Kêdra (SP Humniska 1) – bieg
prze³ajowy 500 m (kl. III-IV) IMS
2. IV miejsce - Patrycja Kêdra (SP Golcowa 2) – sza-
chy indywidualne (kl. IV-VI)  IMS
3. V miejsce - Marta Opaliñska (I LO Brzozów) – sza-
chy indywidualne  Licealiada
4. VI miejsce - Katarzyna Jaskó³ka (SP Brzozów 1) –
szachy indywidualne (kl. I-III) IMS
5. VI miejsce - Jakub G³adysz (SP Brzozów 1) – sza-
chy indywidualne (kl. I-III) IMS
6. VII miejsce - Marcin Pi¹tek (G. Blizne) – pchniêcie
kul¹ Gimnazjada
7. VIII miejsce - Natalia Podczaszy (G. Niebocko) – rzut dyskiem Gimnazjada
8. VIII miejsce - Natalia W¹tróbska (G. Blizne) p³ywanie 50 m st. grzb. Gimnazjada
9. VIII miejsce - Marcin Pi¹tek (G. Blizne) – p³ywanie 50 m st. klas. Gimnazjada
10. IX miejsce - Tomasz Jaskó³ka (SP Brzozów 1) – szachy indywid. (kl.IV-VI) IMS
11. IX miejsce - Jan Drabek (SP Golcowa1) – szachy indywid. (kl. I-III) IMS
12. X miejsce - Rafa³ Rymarowicz (I LO Brzozów) – szachy indywid. Licealiada
Wyró¿nieni nauczyciele:
Gra¿yna G³adysz (Gimnazjum Izdebki), Mieczys³aw Skiba (ZS Blizne), Zygmunt
Wêgrzyn (SP Haczów), Marta Sobota (SP Haczów), Pawe³ Jurkiewicz (SP Brzozów
1), Jacek B³a¿ (Gimnazjum Haczów), Andrzej Zajdel (Gimnazjum Niebocko), Jerzy
Pietrycki (Gimnazjum Brzozów 1), Krzysztof Urbanek (ZSB Brzozów), Tomasz
Dobrowolski (I LO Brzozów), Krzysztof Tomkiewicz (SP Golcowa 1), Andrzej Kêdra
(Gimnazjum Humniska), Marek Szerszeñ (Powiatowy SZS).

W dalszej kolejnoœci Przewodnicz¹cy PSZS przedstawi³ najlepsze wyniki
naszych szkó³ na arenie wojewódzkiej w zawodach dru¿ynowych.

1. II miejsce - I LO Brzozów – szachy dru-
¿ynowe Licealiada
2. III miejsce - SP Humniska 1
– trójbój la dziewcz¹t  IMS
3. III miejsce - I LO Brzozów
– tenis sto³owy dziewcz¹t Lice-
aliada
4. IV miejsce - SP Jab³onica Pol-
ska – tenis sto³owy dziewcz¹t IMS
5. IV miejsce - SP Grabownica
– trójbój la ch³opców IMS
6. IV miejsce - I LO Brzozów
– pi³ka rêczna ch³opców Licealia-
da
7. V miejsce - SP Jasionów – mini
koszykówka ch³opców IMS
8. VI miejsce - SP Haczów  – mini
koszykówka dziewcz¹t IMS
9. VI miejsce - Gimnazjum Ha-
czów – pi³ka rêczna ch³opców
Gimnazjada

10. VI miejsce - Gimnazjum Brzozów 1
– szachy dru¿ynowe Gimnazjada
11. VI miejsce - Gimnazjum Haczów
– koszykówka dziewcz¹t Gimnazjada
12. VI miejsce - I LO Brzozów – pi³ka
rêczna dziewcz¹t Licealiada
13. VII miejsce - SP Turze Pole – tenis
sto³owy dziewcz¹t IMS
14. VII miejsce - SP Haczów – mini pi³ka
rêczna dziewcz¹t IMS
15. VII miejsce - Gimnazjum Stara Wieœ

– unihokej ch³opców Gimnazjada
16. VII miejsce - Gimnazjum Brzo-
zów 1 – koszykówka ch³opców
Gimnazjada
17. VII miejsce - I LO Brzozów –
koszykówka ch³opców Licealiada
18. VII miejsce - I LO Brzozów –
koszykówka dziewcz¹t Licealiada
19. VII miejsce - I LO Brzozów
– siatkówka dziewcz¹t Licealiada
20. IX miejsce - SP Brzozów 1
– szachy dru¿ynowe IMS
21. IX miejsce - Gimnazjum Brzo-
zów 1 – tenis sto³owy ch³opców
Gimnazjada
22. IX miejsce - Gimnazjum Przy-
sietnica – tenis sto³owy dziewcz¹t
Gimnazjada
23. IX miejsce - I LO Brzozów

– tenis sto³owy ch³opców Licealiada
24. X miejsce - SP Haczów – mini uniho-
kej ch³opców IMS
25. X miejsce - Gimnazjum Stara Wieœ
– unihokej dziewcz¹t Gimnazjada
26. X miejsce - I LO Brzozów – siatków-
ka ch³opców Licealiada.

Na zakoñczenie spotkania g³os
w dyskusji zabrali zaproszeni goœcie, któ-
rzy podziêkowali i pogratulowali wszyst-
kim wyró¿nionym, ¿ycz¹c dalszych suk-
cesów, wytrwa³oœci w pracy i udanych,
s³onecznych wakacji.

St. Pilszak wrêcza dyplomy
wyró¿nionym uczniom

Jerzy F. Adamski gratuluje
trzeciego miejsca w kat. SP

W kat. szko³y ponadgimnazjalne zwyciê¿y³o
I LO w Brzozowie
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HOROSKOP

KRZY¯ÓWKA

Litery z pó³ ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie - aforyzm Jerzego Leszczyñskiego.

1) Grzyb o kapeluszu
      pokrytym œlisk¹ skórk¹
4) Kawa³ek czegoœ
     smacznego
7) Towarzyszy soliœcie
9) „...wiêksza ni¿ zycie”
12) Têpa strona no¿a
13) W dawnej Polsce nazwa
       wojsk tatarskich
15) Np. odwiert
16) Sojusz, przymierze
18) Standaryzacja, typizacja
20) Eksport towarów
21) Odwiedzany czêsto
       przez babê

POZIOMO: PIONOWO:
2) Popielcowa przed
     Wielkanoc¹
3) Odleg³y obiekt niebieski
    wysy³aj¹cy silne
    promieniowanie
    radiowe; nibygwiazda
4) 100 kg ¿yta
5) Partia gry w tenisie
     lub siatkówce
6) Czerwony oznacza
     po¿ar
8) Wiêkszy od morza
10) Rytm bicia serca
11) Rozbójnik morski
14) ...Defoe
17) Papier wartoœciowy
18) Ostatnia faza Ksiê¿yca
19) Np. melioracyjny

BARAN (21 III – 20 IV)
W sierpniu poœwiêæ siê pracy. Mo¿esz dziêki temu zdobyæ

uznanie szefa i podwy¿kê. Bêdzie to miesi¹c romansów i nowych
znajomoœci. Uwa¿aj jednak! W ca³ym tym chaosie mo¿esz przegapiæ

mi³oœæ swojego ¿ycia.
BYK (21 IV – 21 V)
Sierpieñ nie sprzyja nowym pomys³om i niesprawdzonym

inwestycjom. Poczekaj z tym na nastêpny miesi¹c. Skup siê bardziej
na rodzinie i przyjacio³ach, gdy¿ ktoœ z nich mo¿e potrzebowaæ po-

mocy i wsparcia z Twojej strony.
BLIZNIÊTA (22 V – 21 VI)
W tym miesi¹cu nie bêdziesz narzeka³ na brak wolnego cza-

su. Nowe obowi¹zki pozwol¹ Ci rozwin¹æ skrzyd³a i poka¿esz na-
prawdê na co Ciê staæ. Staraj siê spêdzaæ du¿o czasu z rodzin¹ i przy-

jació³mi. Mo¿e warto te¿ odnowiæ stare znajomoœci?
RAK (22 VI – 23 VII)
W sercu poczujesz wiosnê i zaczniesz szukaæ swojej bratniej

duszy. Tak bardzo Ciê to zaabsorbuje, ¿e zapomnisz o ca³ym ”bo¿ym
œwiecie”. Dopiero pod koniec sierpnia powrócisz do rzeczywistoœci,
tylko czy wtedy nie bêdzie za póŸno? Mo¿e warto te¿ spróbowaæ
szczêœcia w grach liczbowych.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Pomimo wakacyjnej aury w Twoim sercu mo¿e zapanowaæ

ch³ód. Sierpieñ spêdzisz na kontemplacji i rozmyœlaniach o w³asnej
przysz³oœci. Zacznij rozgl¹daæ siê za bardziej op³acaln¹ prac¹ albo
pomyœl o studiach? Czekaj¹ Ciê równie¿ nie spodziewane wydatki.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
W tym miesi¹cu bêdziesz musia³ podj¹æ decyzje, które bêd¹
mia³y wp³yw na dalsze Twoje ¿ycie. Skonsultuj siê jednak

z bliskimi, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e jest jeszcze jedno wyjœcie. Staraj
siê jak najwiêcej odpoczywaæ i przebywaæ na ³onie natury.

WAGA (24 IX – 23 X)
Sierpieñ bêdzie miesi¹cem, w którym odkryjesz nowe pa-

sje. Mo¿e zajmiesz siê fotografi¹? Poznasz te¿ ludzi, którzy maja
bardzo nietypowe zainteresowania. Zacznie Ciê fascynowaæ parap-
sychologia i wszystko co niekonwencjonalne.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Dla skorpiona sierpieñ bêdzie miesi¹cem stagnacji i odpo-

czynku. Bêdziesz ma³otowarzyski i  zamyœlony. Pod koniec mie-
si¹ca jednak to siê zmieni, a Twój osobisty urok przyci¹gnie do
Ciebie wielu adoratorów.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W sierpniu poczujesz w pe³ni atmosferê wakacji. Bêdziesz

organizowa³ wyjazdy z przyjació³mi, ogniska i ca³onocne zabawy.
Niewykluczone, ze któregoœ piêknego wieczoru spotkasz mi³oœæ
swojego ¿ycia.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Ten miesi¹c bêdzie czasem dla domu i rodziny. Praca zej-
dzie na drugi plan. Nie zapomnij te¿ o starych znajomych

i przyjacio³ach. Pod koniec sierpnia mo¿e pojawiæ siê na horyzon-
cie ciekawa oferta pracy.

WODNIK (21 I – 19 II)
W pierwszej po³owie sierpnia otrzymasz zaskakuj¹co do-
bre wiadomoœci w zwi¹zku z Twoimi wczeœniejszymi in-

westycjami w zagraniczny kapita³. W sprawach sercowych ¿adnych
rewelacji, choæ chwilami serduszko mo¿e zabiæ mocniej.

RYBY (20 II – 20 III)
W interesach unikaj dwuznacznych sytuacji. Pamiêtaj rów-

nie¿, aby wszystkie zobowi¹zania finansowe sp³acaæ w wyznaczo-
nym terminie.  W drugiej po³owie sierpnia mo¿esz siê spodziewaæ
odwiedzin dawno nie widzianych znajomych. Mo¿liwe, ¿e wnios¹
w Twoje ¿ycie troszke zamieszania i chaosu.
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TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEÑ  WZAJEMNYCH

REKLAMA

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

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

UBEZPIECZENIA WZAJEMNE W POWIECIE
BRZOZOWSKIM

T  U  W
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Pangê solimy, doprawiamy pieprzem, obta-
czamy m¹k¹ wymieszan¹ ze skórk¹ z cytryny
i imbirem, nastêpnie wrzucamy w jajko, a potem
w wiórki kokosowe. Sma¿ymy do zez³ocenia wiórków.

Panga po królewsku

FIRMA HANDLOWA
   www.alta-brzozow.com.pl

¯yczymy smaczne-


