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POWIAT BRZOZOWSKI

Rolnicy z powiatu brzozowskiego w niedzielę 10 września br. dzięko-
wali za tegoroczny urodzaj i zebrane plony. Tradycyjne dożynki powiatowe, 
w tym roku obchodzone były w Haczowie. 

Uroczystości rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. prałata Ka-
zimierza Kaczora, w asyście księży proboszczów z parafii Brzozów, Wzdów, 
Jabłonica Polska i Malinówka. Ks. K. Kaczor, w swoim kazaniu wyraźnie 
podkreślał intencję, w której odprawiana była msza dożynkowa - Dzisiaj 
przyszliśmy podziękować Bogu, najczęściej jednak przychodzimy prosić. Dziś 
stajemy i mówimy: Ziemia wydała swój owoc - Bóg nasz nam pobłogosławi. 
Dziękujemy Stwórcy za dobrodziejstwo chleba, którym po trudach żniw na-
pełniły się nasze stodoły i spichlerze. W szczególności za dobro chleba trzeba 
okazać Panu wdzięczność i miłość. 

W trakcie mszy pobłogosławione zostały symbole tej wdzięczności 
rolników za zebrane plony w postaci wieńców dożynkowych, które delega-
cje z całego powiatu przywiozły na tę szczególną okoliczność. Zgromadzeni 
wierni połamali się nowym chlebem, złożonym jako dar z tegorocznych uro-
dzajów. 

Dalsza część uroczystości dożynkowych odbyła się na stadionie, 
dokąd zgromadzonych poprowadziła orkiestra dęta „Hejnał” z Haczo-
wa. Tradycyjnie dożynki rozpoczęło widowisko obrzędowe Graboszczan 
„Żeby chleba było do syta”. Gości przywitał Wójt Gminy Haczów Stani-
sław Jakiel, który przedstawił starostę i starościnę dożynek. - Starostowie 
tegorocznych dożynek to Małgorzata Wojtuń z Haczowa i Leon Ziemiański  
z Trześniowa. Starościna tegorocznych dożynek wraz z rodziną prowadzi go-
spodarstwo rolne o powierzchni 8 hektarów. Podstawowym działem produk-
cji jest chów krów i produkcja mleka. Małgorzata Wojtuń jest też wiceprze-
wodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie. Leon Ziemiański wraz  
z żoną i synem gospodaruje na 85 hektarach ziemi. Podstawowy dział produk-
cji to chów bydła mlecznego. Aktualnie posiada 30 krów dojnych i 20 jałówek 
cielnych. Starosta jest też prezesem OSP w Trześniowie. 

Następnie starosta i starościna przekazali chleb dożynkowy na ręce 
gospodarza powiatu 
Starosty Brzozow-
skiego Zygmunta Bła-
ża, który dziękując za 
ten dar powiedział: - 
Dożynki są nazywane 
także świętem chleba. 
I chleb właśnie od za-
rania dziejów należy 
do najważniejszych 
dla nas symboli. Czło-
wiek, tak jak praoj-
ciec Adam, w pocie  
i trudzie zbiera płody 
ziemi. Wytężoną, co-

dzienną pracą sprawia, 
że dary natury zamieniają się w powszedni chleb, za który dziękuje Bogu  
i którym dzieli się z bliźnimi. Taki jest sens i wymiar naszego człowieczeń-
stwa. I z tą właśnie myślą przybyliśmy dzisiaj, jak do Dobrej Gospodyni, do 
sanktuarium Matki Boskiej Haczowskiej. I podobnie jak powstały z ziarna 
bochen chleba jest symbolem życia, tak samo dożynki są dla nas świętem ra-
dości i wiary. Radość wiąże się z zakończeniem roku rolniczej pracy, a wiara 
z myślą, że chleba nam nie zabraknie. Ani teraz, ani w przyszłości. Dlatego 
cieszę się bardzo, że możemy wspólnie obchodzić święto plonów i weselić się 
na dożynkach. Pragnę więc z tego miejsca podziękować za całoroczny trud 
wszystkim rolnikom oraz związanym z rolnictwem pracownikom z terenu po-
wiatu brzozowskiego.

Trud i poświęcenie rolnika w swoich wystąpieniach docenili również 
Wicewojewoda Podkarpacki Robert Godek, Stanisław Majda z Podkarpackiej 
Izby Rolniczej i Teresa Rysz - Radna Sejmiku Wojewódzkiego. Realizację za-
planowanych przedsięwzięć w ostatnim roku i działalność reprezentowanych 

przez siebie instytucji podsumowali: Marek Ow-
siany - Kierownik brzozowskiego oddziału Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Kazimierz Wolański - Kierownik Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie. 

Szczególne zainteresowanie wzbudziła pre-
zentacja prawdziwych dzieł sztuki ludowej, jakimi 
okazało się 19 wieńców dożynkowych z wszyst-
kich sześciu gmin powiatu brzozowskiego (gm. 
Dydnia: Jabłonka, Krzywe, Obarzym; gm. Noz-
drzec: Hłudno, Izdebki, Izdebki – Rudawiec; gm. 
Brzozów: Grabownica, Przysietnica, Zmiennica; 
gm. Domaradz: Domaradz; gm. Haczów: 2 wieńce 
z Haczowa, SKR Haczów, Trześniów, Malinówka, 
Jabłonica Polska, Jasionów i Wzdów. Koła Gospo-
dyń Wiejskich, które wykonały te piękne wieńce 
dostały dyplomy uznania, które wręczył w asyście 
Wójta S. Jakiela Starosta Brzozowski Z. Błaż. 

Wszyscy, którzy tego dnia przybyli do Ha-
czowa, mieli okazję obejrzeć stoiska promocyjne. 
Ciekawe prezentacje przygotowali m.in.: Warsztat 
Terapii Zajęciowej z Haczowa i Starej Wsi, Pod-
karpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bogu-
chwale, Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych 
TUW, PZU S.A., Podkarpacka Izba Rolnicza, Woj-
ciech i Edward Mróz – Strażackie Hełmy Paradne, 
także ArtGos, Agencja Rynku Rolnego, Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie oraz liczne koła gospo-
dyń wiejskich, które częstowały swojskim jadłem. 

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. War-
sztat Terapii Zajęciowej w Haczowie zorganizował 
loterię fantową, a Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie - konkurs wiedzy o powiecie brzozowskim 
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowano 10 
kuponów, których autorzy zostali nagrodzeni upo-
minkami przekazanymi przez Starostę Zygmunta 
Błaża. Dla dzieci Starosta ufundował również bez-
płatne przejazdy po Haczowie i okolicy Strzyżow-
ską Kolejką Kołową. Gości dożynkowych swoją 
satyrą zabawiał znany poeta ludowy z Wary Józef 
Cupak.  

Dopisała pogoda i dobre humory, nie za-
wiodła również licznie przybyła społeczność gminy 
Haczów, a może nawet całego powiatu. Wszystko 
to sprawiło, że wesoła zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych.

Świętowali po raz szósty

Przekazanie chleba na ręce Starosty Brzozowskiego

Magdalena Pilawska

Chleb dożynkowy
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Po wakacjach Rada Powiatu Brzo-
zowskiego zebrała się 8 września br. pod-
czas XLII sesji zwyczajnej. Po przyjęciu 
porządku obrad i protokołu z poprzedniej 
sesji, radni powiatowi wysłuchali spra-
wozdań z wykonania uchwał i wniosków                      
z poprzedniej sesji, działalności Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyjnym. Na-
stępnie dyrektorzy powiatowych placó-
wek oświatowo-wychowawczych przed-
stawili radnym osiągnięcia dydaktycz-
no-organizacyjne w latach 2002-2006. 
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie 
przez Radę informacji z wykonania bu-
dżetu powiatu brzozowskiego za I półro-
cze 2006 r. 

W dalszej części obrad radni pod-
jęli 10 uchwał. Określili najniższe wyna-
grodzenie zasadnicze oraz wartość jed-
nego punktu będącego podstawą do usta-
lenia wynagrodzenia dla pracowników 
Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, 

jak też dla pracowników Rodzinnego 
Domu Dziecka w Brzozowie. Gminie 
Dydnia powierzono prowadzenie zada-
nia publicznego związanego z likwida-
cją osuwiska w miejscowości Niewistka. 
Zmieniono też uchwałę dotyczącą Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego na 
lata 2005-2007. Rada postanowiła rów-
nież o zmianach w tegorocznym budżecie 
powiatu oraz określiła tryb uchwalenia 
przyszłorocznego budżetu powiatu brzo-
zowskiego oraz szczegółowość materia-
łów informacyjnych objętych projektem 
tego budżetu. Ponadto radni ustalili za-
sady i tryb umarzania, odraczania i roz-
kładania na raty należności pieniężnych 
powiatu oraz jednostek organizacyjnych, 
do których nie stosuje się przepisów usta-
wy Ordynacja podatkowa oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych. Rada 
Powiatu podjęła także uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji z budżetu powiatu brzozowskie-
go na inne zadania zlecone nie określone  
w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie oraz sposób ich rozliczenia  
i kontroli wykonania zadań. Jako ostatnią 
uchwałę radni przyjęli określenie zasad 
zbywania majątku trwałego przez Szpital 
Specjalistyczny w Brzozowie Podkar-
packi Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. 
Markiewicza oraz zasad oddawania go  
w dzierżawę, najem, użytkowanie lub 
użyczenie.

W trakcie ostatniej części sesji, 
przeznaczonej na zapytania i wolne wnio-
ski Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż 
poinformował radnych o projektach, na 
które władze powiatu jeszcze w sierpniu 
pozyskały dofinansowanie z PFRON-u 
w wysokości 612 tys. zł. Na zakończe-
nie Starosta zaprosił radnych i gości                    
do uczestnictwa w tegorocznych VI Do-
żynkach Powiatowych, które obchodzono          
10 bm. w Haczowie.

Sesja po wakacyjnej przerwie
XLII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

(dk)

Magdalena Pilawska: Panie Dyrektorze, Szpital Specjalistyczny  
w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława 
Markiewicza przez ostatnie dwa lata zrealizował szereg zadań inwesty-
cyjnych, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i przyszło-
ści tej placówki.  

Antoni Kolbuch: Tak to prawda, Szpital 
Specjalistyczny POO w Brzozowie wymaga 
dostosowania do standardów określonych 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zarówno  
w zakresie wymiany zużytej aparatury me-
dycznej i doposażenia w nowoczesny sprzęt, 
jak też poprawy warunków lokalowych. Po-
trzeb inwestycyjnych jest wiele, jednak rea-
lizacja ograniczona jest możliwością ich sfi-
nansowania. 
M.P.: Co w takim razie można zaliczyć do 
najważniejszych, priorytetowych inwesty-
cji?
A.K.: W bieżącym roku do najważniej-

szych zadań realizowanych należy zaliczyć 
budowę bunkra do teleradioterapii z przeniesieniem agregatu prą-
dotwórczego. Ośrodek Radioterapii powinien posiadać co najmniej 
dwa aparaty, w tym jeden wysokoenergetyczny. Zakup akceleratora 
wysokoenergetycznego jest uzależniony od posiadania odpowiednie-
go pomieszczenia, stąd konieczność budowy nowego bunkra. Dru-
gim zadaniem jest budowa szybu windy szpitalnej dla Pawilonu A,  
w celu uzyskania możliwości utworzenia oddziału opieki paliatywnej oraz 
modernizacja istniejącego szybu z wymianą windy i budową łącznika. 
Zadanie to zlikwiduje bariery architektoniczne dla osób niepełnospraw-
nych, a także stanowić będzie komunikację dla transportu żywności do 
oddziałów szpitalnych i umożliwi bezpośredni dostęp do laboratorium. 
Kolejnym zadaniem jest modernizacja budynku kuchni wraz z budową 

łącznika z zespołem budynków szpitalnych. Realizacja 
tego zadania ma na celu uzyskanie wymaganych wa-
runków sanitarnych do produkcji żywności i transportu 
wewnętrznego do oddziałów szpitalnych. Jednocześnie 
odzyskamy znaczną część pomieszczeń parteru budyn-
ku z przeznaczeniem do zagospodarowania na zaplecze 
magazynowe i warsztatowo – socjalne dla pracowni-
ków Sekcji Obsługi i Konserwacji Urządzeń. Na pod-
stawie ekspertyzy budowlanej opracowano w latach 
poprzednich projekt zabezpieczenia budynku Zakładu 
Radioterapii i RTG. Zadanie to również realizowane 
jest  w roku bieżącym. 
M.P.: Z tego, co zauważyłam zmienia się również oto-
czenie szpitala.
A.K.: Bardzo dużym problemem są utrudnienia w ko-
munikacji zewnętrznej z uwagi na brak miejsc parkin-

Rozmowa z Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
 Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. Br. Markiewicza

Nowoczesna aparatura na Oddziale Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii

Antoni Kolbuch

POWIAT BRZOZOWSKI
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dokonano adaptacji pomieszczeń poprzez 
likwidację barier architektonicznych. 
Na to zadanie staraniem Starosty Brzo-
zowskiego otrzymano dofinansowanie 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

W wakacje wypoczywali tylko na-
uczyciele i uczniowie. Dla po-

zostałych pracowników oświaty był to 
czas wytężonej pracy. W ciągu minio-
nych miesięcy w administrowanych 
przez samorząd powiatowy szkołach 
zrealizowano szereg ważnych zadań: 
inwestycji, remontów oraz zakupów. 
Większość zakończono przed wrześ-
niem, tak aby wszystkie szkoły zosta-
ły należycie przygotowane na przyję-
cie uczniów. 

W tym roku wakacyjne przy-
gotowania i remonty dotyczyły prze-
de wszystkim Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Brzozo-
wie (SOSW) i Zespołu Szkół Bu-
dowlanych (ZSB). Nie oznacza to, że  
w przygotowaniach do roku szkol-
nego pominięto I Liceum Ogólno-
kształcące w Brzozowie (LO) i Ze-
spół Szkół Ekonomicznych (ZSE). 
Prace wykonywane w obu tych pla-
cówkach miały mniejszy zakres. 

SOSW po trwającej 2 lata 
przerwie spowodowanej przebudo-
wą wraca do swojego macierzyste-
go budynku przy ul. Tysiąclecia 27. 
Warto przypomnieć, że przebudowę 
zrealizowano przy dofinansowaniu 
środków unijnych w ramach ZPORR. 
W szkole podczas wakacji trwały 
ostatnie roboty wykończeniowe. Za 
wyasygnowaną z budżetu powiatu 
sumę 110 tys. zł wykonano remont dachu 
budynku, docieplenie ścian, elewację ze-
wnętrzną, zadaszenie tarasu i odwodnie-
nie budynku. Kosztem ponad 60 tys. zł 

Na progu nowego roku szkolnego

gowych na terenie Szpitala. Sytuacja ta doprowa-
dza do poważnych zagrożeń dla transportu medycz-
nego, w tym również dojazdu karetek pogotowia do 
Izby Przyjęć. W tym zakresie rozpoczęliśmy przygo-
towanie terenu na budowę miejsc parkingowych. 
Zadanie to wymaga dużych nakładów finansowych, 
dlatego liczymy na pomoc samorządów lokalnych   
w realizacji tego zadania.

M.P.: Warto również wspomnieć, że brzozowski szpital ma coraz lepszą apa-
raturę medyczną. 
A.K.: Tak, to prawda. Uważam, że bardzo ważnym zadaniem jest zakup urzą-
dzeń i aparatury medycznej, której planowana wartość na rok bieżący wynosi 
prawie 6 mln zł. Do największych pod względem wartości zakupów należy za-
liczyć: tomograf z rozbudową linii terapeutycznej dla ośrodka radioterapii na 
łączną kwotę 4 mln zł, wyposażenie oddziału opieki paliatywnej za kwotę 368 
tys. zł, aparatura medyczna i karetka dla zespołów ratownictwa medycznego 
na wartość ok. 280 tys. zł, aparatura medyczna dla Oddziału Intensywnej Te-
rapii oraz aparatura medyczna dla pozostałych jednostek organizacyjnych.
M.P.: Wymienione przez pana zakupy i inwestycje pochłaniają ogromne fun-
dusze. Skąd Szpital bierze na to pieniądze? 
A.K.: W realizacji szerokiego zakresu działań bardzo dużą pomoc finansową 
(dotacja 4.368 tys. zł) otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia w ramach Na-
rodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Chcę podkreślić 
ogromne wsparcie ze strony powiatu brzozowskiego, od którego otrzymaliśmy 
dotację w kwocie 1.150 tys. oraz 400 tys. zł. z budżetu powiatu. Pozostałe 
środki staramy się wygospodarować z własnego budżetu. Finansowanie tych 
wszystkich zadań oczywiście nie jest łatwe, lecz mając poparcie władz powia-
towych jest nam zdecydowanie łatwiej osiągać zamierzone cele.

M.P.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Magdalena Pilawska

Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  
w ramach tzw. obszaru C – likwi-
dacja barier architektonicznych  
w wysokości ok. 49,5 tys. zł. Resztę 
pokryły środki własne powiatu. To 
nie koniec pomocy PFRON. Dzię-
ki ponad 218 tys. zł uzyskanym  
z tego funduszu w ramach „Programu  
w dostępie do nauki dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej - Eduka-
cja” pozyskano sprzęt dla szkoły  
i prowadzonego przez nią internatu. 
W ramach realizacji obszaru A 
– „wyposażenie bazy dydaktycz-
nej szkoły” zostały zakupione do 

klas meble, komputery z oprogra-
mowaniem, pomoce dydaktyczne, 
szafy z narzędziami dla warsztatu 
szkolnego, sprzęt rehabilitacyjny  
i wanna do hydromasażu. Natomiast 
w ramach tzw. obszaru B – wyposa-
żenie infrastruktury socjalno-bytowej 
zakupiono dla internatu łóżka, meble, 
wyposażenie pokoi, zestaw kompu-
terowy oraz siłownię „Atlas”. To nie 
wszystko. Za 110 tys. zł zostanie za-
kupiony samochód do przewozu ucz-
niów niepełnosprawnych. 99 tys. zł  
z tej kwoty stanowi dofinansowanie  
z PFRON-u w ramach tzw. obszaru 
D - likwidacja barier transportowych. 
Pozostałe 11 tys. zł to środki włas-

ne powiatu. Samochód – mikrobus 
marki volkswagen dotrze do SOSW  

w najbliższym czasie. To już drugi samo-
chód do przewozu niepełnosprawnych 
uczniów, jaki szkoła pozyskała w ostat-
nich miesiącach. Należy przypomnieć, że 

Nowa karetka

SOSW pozyskał m.in. nowe meble do klas i komputery

Wanna do hydromasażu

POWIAT BRZOZOWSKI/ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
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niedawno mikrobus marki mercedes przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych przekazała dla 
SOSW holenderska fundacja „Zielone światło”. Za 
14 tys. zł otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej powstała w SOSW tzw. „sala doświadczania 
świata”.

Z kolei prawie 90 tys. zł kosztowała wy-
miana stolarki okiennej w budynku szkolnym oraz 
3 okien w łączniku ZSB w Brzozowie. Prace sfi-

nansowane zostały ze środków własnych powiatu.  
W szkole wykonano też trzy drobne roboty remon-
towe. Natomiast Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  
w Krakowie (OKE) opłaciła wyposażenie warsztatów 
ZSB do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe w zawodach: murarz, malarz-tapeciarz, 
posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych  
w budownictwie. Wartość doposażenia wyniosła 
w tym roku ok. 122,5 tys. zł. Z inicjatywy Staro-
sty Brzozowskiego doszło do podpisania umowy  
z PFRON-em na zakup 14-osobowego autobusu do 
przewozu młodzieży niepełnosprawnej ze wszystkich 
szkół średnich. Na pojazd przeznaczono 160 tys. zł, 
z czego 120 tys. zł to środki PFRON w ramach pro-

gramu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami”, a 40 tys. zł pochodzi  
z kasy powiatu brzozowskiego.

W I LO zostały pomalowane korytarze na dwóch kondygnacjach oraz 
4 sale lekcyjne. W trakcie realizacji jest też termomodernizacja budynku 
szkoły na etapie wymiany części stolarki okiennej. Na inwestycję tę prze-
znacza się 125 tys. zł, z czego 75 tys. to środki własne powiatu, a 50 tys. 
zostało przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z programu 
wyrównywania szans edukacyjnych. - Obecnie odbywa się przygotowanie 
do przeprowadzenia przetargu. Kwota ta powinna pokryć wymianę ok. 60% 
stolarki okiennnej w szkole – ocenia kierujący inwestycją Stanisław Pilszak 
ze starostwa w Brzozowie. Ponadto w liceum wykonuje się uszczelnienie 
dachu nad salą gimnastyczną. Zostaną też zrealizowane prace przygoto-
wawcze przed modernizacją szkolnego boiska (przeróbka bramy wjazdowej 
i studni, uporządkowanie studzienek ściekowych i udrożnienie kanalizacji). 
Koncepcja modernizacji boiska przy liceum przewiduje: odprowadzenie 
wody poprzez położenie płytek ściekowych, wyłożenie płytami jumbo skar-
py od strony przedszkola, przebudowę wjazdu na teren boiska, wykonanie 
ogrodzenia oraz położenie dywanika asfaltowego na płycie boiska. 

Należy też odnotować prace, które zakończono w liceum jeszcze 
przed wakacjami, czyli docieplenie stropu budynku oraz remont kotłowni 
centralnego ogrzewania. W pierwszych tygodniach roku szkolnego rozpo-
cznie się całościowy remont sanitariatów. – Nie chcąc podrażać kosztów 
zleciliśmy tę pracę warsztatom szkolnym ZSB. Roboty będą wykonywali ucz-
niowie wewnątrz, w cieple. Na koszty materiałowe, m.in. ceramikę, okna  
i farby Starostwo zabezpieczyło 30 tys. – dodaje St. Pilszak. 

W ZSE przy ul. W. Pańki zaplanowano jeszcze w tym roku do wymia-
ny pozostałą część stolarki okiennej. Problem stanowi wymiana nietypo-
wych, stylowych okien  na ścianie frontowej,  na parterze budynku. Zadanie 
to, na które są zapewnione środki własne, zostanie zrealizowane do końca 
br. Ponadto odbyło się też malowanie budynku przy Pl. Grunwaldzkim oraz 
klas i sekretariatu przy ul. W. Pańki. Ponadto w jednej sali położono parkiet 
oraz zakupiono dla szkoły po 108 stolików i krzeseł uczniowskich.

Żadnych robót nie wymagała siedziba Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Brzozowie. Jedynie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa za-
montowano tam 4 kraty okienne. W niedługim czasie baza lokalowa poradni 
poszerzy się o jedno pomieszczenie po SOSW.

Uzupełnieniem informacji dotyczącej przygotowań szkół administro-
wanych przez powiat brzozowski jest wiadomość, że 20 nauczycieli uzyska-
ło wyższe stopnie awansu zawodowego. 

Ośmiu nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest po-
wiat brzozowski uzyskało awanse zawodowe. O wyższy stopień zawodowy 
ubiegali się jeszcze w lipcu br. Wszyscy z wynikiem pozytywnym zdali egza-
min i awansowali na stopień nauczyciela mianowanego. Oficjalne przekazanie 
aktów mianowania, które wręczył Starosta Brzozowski Z. Błaż i złożenie ślubo-
wania miało miejsce 1 września br.  

Grono nauczycieli mianowanych zasilili: z Zespołu Szkół Budowlanych: 
Hubert Myćka - język angielski, Andrzej Foryt – historia, z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych: Joanna Knurek – j. angielski, Magdalena Sobaś – przedmioty 
zawodowe, Marta Krzyk – przedmioty zawodowe, z I Liceum Ogólnokształ-
cącego: Anna Cyparska – wychowanie fizyczne, zaś ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego: Elżbieta Rachwał i Monika Wnęk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych awansów.

Awanse wśród nauczycieli

Magdalena Pilawska

W ZSB wymieniono stolarkę okienną

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

UWAGA !!!
Zagubiono legitymacje szkolne na nazwiska:

Szmyd Justyna - kl. II ZSB, Rzepka Joanna - kl. II lp 2 ZSB
Struś Marek - kl. III a1 ZSB, Gosztyła Stanisław - I TB2 ZSB

Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:
Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax 43-431-65

Pamiątkowe zdjęcie z wręczenia aktów mianowania
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

Zasoby informacyjne Sali Informa-
cji Zawodowej  w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Brzozowie są systematycznie 
wzbogacane o najnowsze wydawnictwa: 
poradniki dla poszukujących pracy, infor-
matory dla osób planujących dalsze kształ-
cenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.  
Z myślą o bezrobotnych klientach  urzę-
du w ostatnim czasie dokonano zakupu 
nowych książek, informatorów i  porad-
ników dotyczących metod poszukiwania 
zatrudnienia.    

W chwili obecnej, oprócz dotych-
czas udostępnianych materiałów zawodo-
znawczych, do dyspozycji klientów odda-
jemy następujące opracowania:

Ogólnopolski informator o stu-
diach i szkołach policealnych na rok 
akademicki 2006/2007 
Informator zawiera szczegółowy wykaz 
uczelni wyższych publicznych i niepub-
licznych, wykaz kierunków kształcenia  
i informacje o zasadach rekrutacji. Infor-
mator zawiera także indeks kierunków 
kształcenia ułatwiający poszukiwanie 
zgodnie z preferencjami  kandydata na 
studia.   

Ogólnopolski informator o stu-
diach podyplomowych i MBI -  rok aka-
demicki 2006/2007
 W informatorze   zawarte sa szczegółowe 
informacje na temat możliwości kształ-
cenia w formie studiów podyplomowych 
na terenie całej Polski. Indeks kierunków 
kształcenia ułatwia sprawne i szybkie wy-
szukiwanie informacji.
„PRZEWODNIK PO ZAWODACH„ 
Wydawnictwo Perspektywy, Warszawa, 
2006

Zawiera opisy 300 najbardziej po-

pularnych i potrzebnych na rynku pracy 
zawodów. Każdy opis zawodu wzboga-
cony został informacjami przekazanymi 
przez osobę wykonującą prezentowany 
zawód. Dzięki temu czytelnicy mogą 

zapoznać sie z osobistymi odczuciami 
„wykonawcy” zawodu. Szczególnie in-
teresujące jest wprowadzenie krótkich 
quasi - testów preferencji zawodowych, 
pozwalających na ocenę oczekiwań  
i zainteresowań czytelnika. W opraco-
waniu tym zawarto również odniesie-
nie do obecnej sytuacji na rynku pracy 
i  prognozy zapotrzebowania na zatrud-
nianie specjalistów w danym zawodzie.     
ZAWÓD Z PASJĄ. NAUKA  - PRA-
CA – KARIERA. Autorzy: Paweł Heb-
da,  Jerzy Madejski, Wydawnictwo Park  
Sp. z o.o., Bielsko – Biała 2004 

Autorzy informatora udzielają 
wskazówek dotyczących oceny siebie   
w odniesieniu do różnych zawodów i  wy-

magań stawianych kandydatom do pracy.   
W książce  znajdują się opisy zawodów 
i wywiady ze znanymi osobami wyko-
nującymi pracę  w zawodzie. W wyka-
zie prezentowanych profesji znajdują się 
różnorodne zawody m. in. administrator 
sieci komputerowych, tłumacz, webma-
ster, wizażysta, projektant grafiki, kosme-
tolog, architekt, metalurg, fizjoterapeuta, 
copywriter, specjalista ds. public rela-
tions,  mechatronik, energetyk, konstruk-
tor lotniczy, audytor, księgowy, account 
menager, pilot wycieczek i wiele innych.   
W prezentowanych opisach zawodu au-
torzy podpowiadają, jakie predyspozycje 
są wymagane w zawodzie, jakie są dro-
gi kształcenia i gdzie można poszukiwać 
pracy po uzyskaniu uprawnień do pracy. 

Osoby korzystające z zasobów Sali 
Informacji Zawodowej chętnie korzystają 
także z najnowszych książek dotyczących 
sposobów pisania życiorysu zawodowego 
i listów motywacyjnych. Dużym zaintere-
sowaniem nadal cieszą sie książki na te-
mat sposobów prezentowania siebie pod-
czas rozmowy z przyszłym pracodawcą.   

Ponadto osoby bezrobotne mogą 
przeglądać czasopismo „Perspektywy”, 
w którym znajdują się liczne komentarze 
dotyczące aktualnej sytuacji na rynku edu-
kacyjnym oraz rynku pracy. 

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do korzystania z najnowszych 
zasobów informacyjnych zgromadzonych 
w Sali Informacji Zawodowej i Poradni-
ctwa Grupowego w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Brzozowie.

Wiesława Wojciechowska 
doradca zawodowy

Nowości w Sali Informacji Zawodowej

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 25.09.2006 r.

Sala Informacji Zawodowej

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

1. Robotnik produkcyjny
2. Operator maszyn do obróbki   
    drewna
3. Szwaczka
4. Konserwator maszyn
5. Fizjoterapeuta

6. Piekarz
7. Kucharz
8. Stolarz
9. Prawnik
10. Sprzedawca (prawo jazdy kat. B)
11. Technik geodeta

12. Instruktor nauki jazdy
13. Technik farmacji
14. Pracownik w dziale księgowości
15. Robotnik budowlany
16. Mechanik pojazdów  
      samochodowych



� Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

4 sierpnia br.  w Ośrodku Turystycznym „Czardworek” w Przysietnicy 
odbyło się podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje – żyj zdrowo i bezpiecz-
nie”, której organizatorami były: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-
na, „Czardworek” i Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie. 
W spotkaniu wzięły udział dzieci z terenu całej Polski, w wieku 8-12 lat, które 
przez dwa tygodnie aktywnie wypoczywały w „Czardworku” oraz zaproszeni 
goście: asp. Kazimierz Barański, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
– Tadeusz Pióro, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: 
Małgorzata Szpiech i Andrzej Myrta.

 W ostatni dzień 
przed wyjazdem dzieci 
wysłuchały wykładu, 
przygotowanego przez 
Dyrektora PSSE Tadeu-
sza Pióro, na temat „Jak 
żyć zdrowo”. Następnie 
odbyła się pogadanka na 
temat bezpieczeństwa 
i podstawowych zasad 
ruchu drogowego, pro-
wadzona przez asp. Ka-
zimierza Barańskiego. 
Prelekcję urozmaiciły 
inscenizacje: wypadku 

rowerowego i samochodowego oraz udzielania pierwszej pomocy, przy aktyw-
nym udziale dzieci.

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-414-59

„Bezpieczne Wakacje”

Na zakończenie został rozstrzygnięty 
konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje – Żyj 
Zdrowo i Bezpiecznie”. Komisja miała duży 
problem z wyłonieniem zwycięzcy, gdyż pra-
ce były wykonane z dużą  precyzją i fantazją.  
I miejsce zajęły: Patrycja Paradowska, Marysia 
Pietruska i Katarzyna Syc, a pozostali uczestnicy 
zostali wyróżnieni. 

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez: 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Muzeum 
Regionalne w Brzozowie, Hutę Szkła KAMa  
z Przysietnicy, Grażynę i Andrzeja Wojtowiczów 
(Gran-Pik) oraz Ryszardę Janas (Kleks).

 Daria Toczek

Bąblowica to pasożytnicza choroba, wy-
woływana przez bąblowca – tasiemca wień-
cogłowego (Echinococcus Multilocularis). 
E. multilocularis jest tasiemcem uzbrojonym 
o bardzo małych rozmiarach zbudowanym 
z główki oraz 3-5 członów. Pasożyt lokalizuje 
się w jelicie cienkim zwierząt mięsożernych, 
głównie lisów rudych, także jenotów, wilków, 
znacznie rzadziej psów i kotów.

W cyklu rozwojowym występuje dwóch 
żywicieli: ostateczny i pośredni. Żywiciel osta-
teczny (lis) wydala z kałem dojrzałe człony ma-
ciczne tasiemca zawierające od 200 do 600 jaj  
o średnicy 0,04 mm.

Jajami zarażają się żywiciele pośred-
ni, najczęściej gryzonie, takie jak nornik zwy-
czajny, nornica ruda, mysz leśna, mysz domo-
wa, szczur wodny, szczur piżmowy i nutria. 
Jeżeli gryzonia zje teraz lis, w jego organizmie 
larwa zamienia się w tasiemca i cykl się zamy-
ka.
Przypadkowym żywicielem pośrednim może 
być człowiek.

BĄBLOWICA

Program  DNI  OTWARTYCH:
- zwiedzanie Stacji 
- pokazy badań  w  laboratorium z uwzględnieniem twardości wody  

i pomiaru hałasu
- punkt pomiaru ciśnienia-badania spirometryczne
- racjonalne odżywianie /waga diabetologiczna/
- quizy, konkursy, krzyżówki  o tematyce oświatowo-zdrowotnej
- udzielanie bezpłatnych informacji o podstawowych kryteriach 

sanitarnych  i  funkcjonalnych związanych z projektowaniem obiektów 
lub opiniowaniem dokumentacji projektowej pod względem wymagań 
sanitarno-higienicznych oraz ogólnych wymogów w zakresie warunków 
pracy w tym NDN i NDS występujących na stanowiskach pracy 
czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Brzozowie  

wraz z pracownikami    
zaprasza

wszystkich  zainteresowanych  do wzięcia udziału
w  DNIACH   OTWARTYCH

organizowanych  w  Powiatowej  Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie

w dniu 23 października 2006 r. w godz. 9-17.

DNI  OTWARTE W INSPEKCJI SANITARNEJ

Inscenizacja wypadku rowerowego

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Nagrody za udział w konkursie wręczył T. Pióro
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Bąblowica wielojamowa (alweolarna echinokokoza, AE) 
u ludzi jest chorobą wywoływaną przez formę larwalną tasiem-
ca. W przebiegu tej choroby odzwierzęcej następuje wzrost 
postaci larwalnych pasożyta najczęściej w wątrobie (99% 
przypadków), rzadziej płucach i mózgu. Powstające przerzu-
ty do sąsiednich oraz odległych narządów w formie nacieków 
przypominają zmiany nowotworowe. Rozwój choroby jest 
przewlekły. Zmiany kliniczne AE pojawiają się dopiero po 10-
15 latach. Długotrwały okres wylęgania się choroby utrudnia 
więc lub uniemożliwia precyzyjne określenie źródła zarażenia, 
którym może być kontakt z lisem lub zanieczyszczone odcho-
dami owoce, warzywa i woda.

Diagnostyka AE u ludzi jest trudna. Z powodu specy-
fiki rozrostu form larwalnych rozwój pasożyta często bywa 
mylony z nowotworem. Leczenie obejmuje radykalny zabieg 

chirurgiczny usuwający zmianę (resekcja części wątroby), co 
najmniej dwuletnią chemioterapię przeciw pasożytniczą oraz 
badania kontrolne przez okres 10 lat.

Do zarażenia człowieka dochodzi wskutek przypadkowe-
go połknięcia jaj tasiemca podczas jedzenia niemytych jagód 
i owoców leśnych (poziomki, borówki, maliny itp.) do których 
mogą być przyczepione jaja bąblowca. Osoby w czasie bezpo-
średniego kontaktu z lisami lub ich kałem powinny używać rę-
kawic ochronnych i przestrzegać zasad higieny: nie jeść, nie pić 
i nie palić. Ludzie na terenach, gdzie bytują lisy powinni zacho-
wywać szczególną ostrożność – nie jeść owoców i warzyw bez 
mycia. Grupy wysokiego ryzyka to myśliwi, garbarze, leśnicy, 
zbieracze runa leśnego, rolnicy oraz lekarz weterynarii. 

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor  

Sanitarny w Brzozowie

WAKACYJNE ROZRACHUNKI...
Wakacje w tym roku były spokojniejsze  

w stosunku do minionych lat, nie znaczy to jed-
nak, że nie było bezmyślności, zapominania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa (o czym 
pisaliśmy w tej rubryce wielokrotnie), a miesz-
kańcy naszego powiatu nie stawali się ofiarami 
przestępstw lub wykroczeń. Być tak przecież nie 
mogło.  Do wybranych zdarzeń pozwalam sobie 
na krótkie odniesienie. 

28.06.2006 około 19:40 kilku pasażerów 
podczas jazdy podpaliło zapalniczką pokrowce 
na siedzeniu w autobusie PKS Connex. Pożar 
ugasił kierowca. Trzech sprawców zatrzymano, 
okazali się nimi 17-latek, 18-latek i 19-latek, 
mieszkańcy naszego powiatu. Wszyscy byli 
pod działaniem alkoholu, osadzono ich w po-
mieszczeniach dla osób zatrzymanych w KPP 
Brzozów. Straty PKS ocenił na kwotę ponad 20 
tys. zł. Dwa dni później Prokuratura Rejono-
wa w Brzozowie zastosowała środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru policyjnego wobec  
19- i 18-latka.  Na pierwszy wypadek drogowy 
także nie musieliśmy długo czekać, bowiem już 
1 lipca około godz. 22:45 w Przysietnicy 23-latek 
kierujący fiatem 126p z nieustalonej przyczyny zje-
chał na przeciwny pas ruchu gdzie uderzył suzuki 
vitara kierowany przez 45-latkę, a następnie czo-
łowo zderzył się z mercedesem kierowanym przez 
46-letniego obywatela Ukrainy Wołodymira D.  
W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł 21-
letni pasażer fiata, a obrażeń doznali kierowca oraz 
dwoje pasażerów mercedesa, obywatele Ukrainy. 
Łącznie w okresie wakacji na drogach powiatu 
doszło do 8 wypadków drogowych, w których zgi-
nęła 1 osoba, a dziesięć odniosło obrażenia ciała.  
W tym też okresie w Brzozowskiem zatrzymano 
42 nietrzeźwych kierowców. Na tej liście znajdu-

je się co najmniej jeden nieletni, który 26 sierpnia o godz. 22:40  w Wesołej, 
kierując motocyklem, będący w stanie nietrzeźwości (0,25 mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu), przewożąc pasażera, na łuku drogi z nieustalonych 
przyczyn zjechał do przydrożnego rowu, w wyniku czego kierujący doznał zła-
mania obojczyka.  

3 lipca dwóch osiemnastolatków w Humniskach skradło części od 
motoroweru yamaha. W pierwszej połowie lipca poprzez nieuwagę stra-
cili telefony komórkowe: mieszkaniec Haczowa i mieszkanka Siedlisk.  
A że złodzieje nie mają wakacji, przekonał się także sprzedawca w jednej 
ze stacji paliw, gdzie korzystając z jego chwilowej nieuwagi skradziono mu  
z kasy 800 zł. 7 lipca tuż przed południem, w Malinówce nn. sprawca pod 
nieobecność domowników odnalazł ukryty klucz do domu i po otwar-
ciu drzwi wejściowych z mieszkania skradł telefon komórkowy „Nokia”.  
W lipcu ponadto łupem złodziei padły dwa koła samochodowe,  deski modrze-
wiowe oraz elektronarzędzia.

3 sierpnia o godz. 14:15 na dworcu PKS w Brzozowie nn. spraw-
ca wykorzystując nieuwagę młodej kobiety podczas wsiadania do auto-
busu, skradł znajdujący się w podręcznej torebce portfel z dowodem oso-
bistym i pieniędzmi w kwocie 100 złotych. Nie był to poniedziałek, bo-
wiem tego dnia (dzień targowy) głównie podróżni zwracają uwagę na zło-
dziei kieszonkowych. Także nieuwaga sprzedawcy pozwoliła następnego 
dnia na kradzież cyfrowego aparatu fotograficznego w jednym ze sklepów  
w Brzozowie. I kolejny brak uwagi zdecydował, że w Krzemiennej 18-latce 
skradziono dwa telefony komórkowe, a w Brzozowie – rower górski pozo-
stawiony bez opieki i zabezpieczenia. Telefony komórkowe były także przed-
miotem nieuczciwych transakcji internetowych, gdzie poszkodowanymi byli 
mieszkańcy Brzozowa i Grabownicy. Pomimo wpłat dokonanych na konto 
sprzedających transakcja nie została zrealizowana.

Mijające wakacje nie niosły zagrożenia narkotykami, nie odnotowaliśmy 
zabójstw, zgwałceń i rozbojów, nie było także utonięć, a i liczba zdarzeń dro-
gowych była proporcjonalnie mniejsza do minionego roku. Staraliśmy się być 
tam, gdzie występowały lub mogły występować zagrożenia,  szybko reagować 
na zdarzenia. 
STAłE PUNKTY RADAROWEJ KONTROLI PRęDKOśCI...

Realizując polecenia Komendy Głównej Policji, na drogach powiatu 
wyznaczono stałe punkty kontroli szybkości kierujących. W każdej podbrzo-
zowskiej  gminie takich punktów jest kilka. Chciałbym przestrzec piratów dro-
gowych, gdyż poza kontrolą prędkości na tych punktach, na terenie powiatu  
w wybrane dni każdego tygodnia  pojawiać się będą także nieoznakowane ra-
diowozy policyjne z wideoradarami, rejestrujące wykroczenia przekraczających 
dopuszczalną prędkość na terenie całego powiatu. Warto o tym wiedzieć, zanim 
w domu odwiedzi kogoś policjant, pokaże  zdjęcie własnego pojazdu uwidacz-
niające czas, miejsce i przekroczoną prędkość, proponując mandat karny w od-
powiedniej wysokości oraz poinformuje o ilości punktów karnych. Policjant 
zaproponuje, w przypadku odmowy mandatu, następuje skierowanie wniosku 
o ukaranie przez Sąd Grodzki, właściwy miejscu popełnienia wykroczenia, np. 
gdy zdarzenie ma miejsce w naszym powiecie, kierujący odpowiadać będzie  
w Brzozowie, gdy np. w okolicach Tarnowa, rozpatruje to sąd w tym mieście.

nadkomisarz Jan Wolak

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ

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

tel. (0-13) 43-411-41, fax (0-13) 43-44-000
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

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

W okresie od 01.01.2006 r. do 30.08.2006 r. odnotowano 
391 zdarzeń w tym: 68 pożarów; w działaniach związanych z ga-
szeniem pożarów brało udział 152 zastępy straży pożarnej w skła-
dzie 731 ratowników PSP i OSP oraz 319 miejscowych zagrożeń;  
w działaniach związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń bra-
ło udział 363 zastępy w składzie 1150 ratowników. 
Alarmów fałszywych – 4.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

10.08.2006 r. miał miejsce pożar budynku gospodarczego  
w miejscowości Dydnia. O godz. 01.33 Powiatowe Stano-
wisko Kierowania w Brzozowie otrzymało informację o 
pożarze. Dyżurny na miejsce pożaru zadysponował 1 zastęp 

z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w 
Brzozowie oraz 6 samochodów gaśniczych z jednostek OSP: Dyd-
nia, Niebocko, Witryłów, Jabłonka. W chwili przybycia na miejsce 
zdarzenia straży pożarnej  palił się budynek gospodarczy (stodoła)  
o konstrukcji drewnianej. Jako pierwsza na miejsce pożaru przy-
była jednostka OSP Dydnia. Podano dwa prądy wody; jeden  
w obronie budynku mieszkalnego, drugi w natarciu na palacą się 
stodołę. W chwili przybycia zastępu z JRG na miejsce przybyły 
również OSP Niebocko, Jabłonka, Witryłów. Kontynuowano pro-
wadzone działania i dodatkowo podano prąd wody w natarciu. 
Po zlokalizowaniu pożaru i opanowaniu sytuacji, przystąpiono 
do dogaszania i częściowej rozbiórki konstrukcji dachu. Z budyn-
ku usunięto tlące się materiały strzępiaste. Po zakończeniu akcji 
miejsce pożaru przekazano właścicielowi. 

16.08.2006 r. miał miejsce wypadek śmiertelny  
w wykopie w miejscowości  Jabłonica Polska. O godz. 
16.31 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Brzozowie 

otrzymało informację o zdarzeniu. Dyżurny na miejsce zdarzenia 
zadysponował 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Ko-
mendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 4 zastępy z jednostek 

OSP: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka, Zmiennica. 
W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej  
właściciel znajdował się w wykopie i przy pomocy łopaty 
odkopywał zasypanego. Po rozpoznaniu sytuacji ratowni-
cy zabezpieczyli miejsce zdarzenia poprzez odeskowanie 
ścian wykopu, uniemożliwiajace dalsze obsunięcia się ziemi  
i przystąpili do odkopywania zasypanego. Po ok. 30 minu-
tach działań ratownicy dotarli do poszkodowanego, które-
go przekazano zespołowi karetki pogotowia. Po nieudanej 
próbie reanimacji przez personel medyczny, zwłoki prze-
kazano rodzinie. Po dokonaniu czynności przez policję 
i prokuratora, miejsce działań ratownicy zabezpieczyli  
i przekazali rodzinie poszkodowanego. 

29.08.2006 r. miał miejsce wypadek drogowy  
w miejscowości Domaradz. O godz. 16.03 do 
Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzo-

zowie zgłoszono informację o wypadku drogowym. Dy-
żurny na miejsce wypadku zadysponował 1 zastęp z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP  
w Brzozowie. Sytuacja zastana w chwili przybycia na miej-
sce zdarzenia straży pożarnej to: kolizja dwóch pojazdów na 
łuku drogi. Trzy osoby biorące udział w zdarzeniu znajdują się  
w karetce pogotowia. Samochód Ford znajduje się poza jezd-
nią, natomiast drugi samochód marki Iveco zajmuje jeden 
pas ruchu. Działania  po przybyciu zastępu JRG Brzozów 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu  
dopływu prądu w sam. Ford. Z drogi usunięto pozostałości 
powypadkowe, zneutralizowano rozlane płyny eksploatacyj-
ne pojazdów. 

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

DZIAłANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE  
W OKRESIE OD 01. 01. 2006 r.  DO 30. 08. 2006 r.

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

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

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ma na celu zapewnienie możliwości 
szybkiego ustalenia miejsca pobytu zwierząt oraz dostępu do informacji na temat ich 
przemieszczeń.
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w odniesieniu do świń) składa się  
z następujących elementów: 
- prawidłowego oznakowania świń
- księgi rejestracji 
- skomputeryzowanej bazy danych 
Posiadacz świń, zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji  

Identyfikacja i rejestracja świń

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE/PRZEWODNIK  ROLNIKA

i rejestracji zwierząt 
(Dz.U. Nr 91 poz.872 z późn. zm.) zobo-
wiązany jest zgłaszać m.in.:
• siedzibę stada („Zgłoszenie siedziby  

stada”),
• rejestrację zwierzęcia („Zgłoszenie 

świń do rejestru”),
•  zwiększenie lub zmniejszenie liczeb-

ności stada („Zgłoszenie zmiany stanu 
stada świń”),

•  ubój zwierzęcia gospodarskiego 
(„Zgłoszenie uboju świń w rzeźni).

Zgłoszenie siedziby stada i miejsca 
unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych

Posiadacz świń, po uzyskaniu 
numeru producenta, jest obowiązany 
zgłosić do biura powiatowego ARiMR 
siedzibę stada, w celu nadania jej nume-
ru nie później niż w dniu wprowadzenia 
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pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do sie-
dziby stada. Zgłoszenie dokonuje się na formu-
larzu udostępnionym przez ARiMR 
(„Zgłoszenie siedziby stada”).

Kierownik biura powiatowego ARiMR 
wydaje posiadaczowi zwierzęcia gospodarskie-
go oraz podmiotowi prowadzącemu zakład unie-
szkodliwiania zwłok zwierzęcych zaświadcze-
nie o nadanym numerze w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia.
Należy zauważyć, że posiadacze jednej świni, 
przeznaczonej na użytek własny, nie są obowią-
zani do rejestrowania siedziby stada, a co za tym 
idzie prowadzenia księgi rejestracji, zgłaszania 
zwierzęcia do rejestru oraz jego oznakowania.
Oznakowanie

Posiadacz świni urodzonej w gospodar-
stwie ma obowiązek oznakować ją kolczykiem 
lub tatuażem. Jeśli wybranym sposobem ozna-
kowania jest zakolczykowanie to przed urodze-
niem się świni w siedzibie stada należy zamówić 
kolczyki z numerem siedziby stada. Kolczyki za-
mawia się od wybranego dostawcy z prowadzo-
nej przez ARiMR listy dostawców kolczyków.

Zamówienie składa się bezpośrednio  
u dostawcy albo za pośrednictwem biura powia-
towego ARIMR. Posiadacz zwierząt otrzymuje 
kolczyki pocztą od wybranego przez siebie do-
stawcy. Opłatę wnosi się przy odbiorze kolczy-
ków.

W przypadku sprowadzenia świń do Pol-
ski z kraju trzeciego (niebędącego członkiem 
Unii Europejskiej) posiadacz ma obowiązek 
oznakować ją kolczykiem lub tatuażem z nume-
rem siedziby stada. W przypadku uszkodzenia 
lub zagubienia przez zwierzę kolczyka, koniecz-
ne jest niezwłoczne złożenie przez posiadacza 
wniosku o wydanie jego duplikatu.

Wniosek składa się w biurze powiatowym 
Agencji, na formularzu udostępnionym przez 
ARiMR. Duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt 
zamawia za pośrednictwem Biura Powiatowego  
u dostawcy wybranego z listy dostawców pro-
wadzonej przez ARiMR.
Zgłoszenie świń do rejestru oraz innych zda-
rzeń dotyczących zwierzęcia

Posiadacz świni, w celu zarejestrowania 
nowourodzonego zwierzęcia, jest obowiązany 
wypełnić i złożyć formularz „Zgłoszenie świń 
do rejestru” w biurze powiatowym ARiMR, nie 
później jednak, niż przed dniem opuszczenia 
przez zwierzę gospodarskie siedziby stada.

PRZEWODNIK  ROLNIKA
W przypadku przywiezienia do Polski świń, z innego kraju członkow-

skiego UE, należy wypełnić formularz „Zgłoszenie świń do rejestru”, w którym 
należy wpisać m.in. numer identyfikacyjny zwierzęcia, zaznaczyć „KUPNO  
Z PAŃSTWA UE” i wpisać kod kraju, z którego zwierzę zostało sprowadzone. 
Posiadacz świni jest zobowiązany zgłosić do biura powiatowego ARiMR wwóz 
świni na terytorium Polski w terminie 7 dni od dnia wwozu do kraju (chyba, że 
miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia a ubój nastąpi w terminie 30 
dni).

Do „Zgłoszenia świń do rejestru” należy dołączyć dokument potwierdza-
jący pochodzenie z innego kraju członkowskiego UE.

W przypadku sprowadzenia świni do Polski z kraju trzeciego, (czyli nie- 
będącego członkiem Unii Europejskiej) posiadacz ma obowiązek zarejestrować 
zwierzę w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli gra-
nicznej, nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę gospodar-
stwa przeznaczenia (chyba, że miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia  
a ubój nastąpi w terminie 30 dni). Zarejestrowanie zwierzęcia polega na dostar-
czeniu do Biura Powiatowego ARiMR wypełnionego formularza „Zgłoszenia 

Stosownie do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 
kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 521) przypomina się wszystkim producentom 
rolnym i doradcom rolnośrodowiskowym, że:

Kolejny nabór wniosków rolnośrodowiskowych odbędzie się w 2008 roku 
i będzie dotyczył działań dostępnych w nowym programie rolnośrodowidkowym 
w ramach PROW 2007-2013.
1. Okres obowiązywania PROW 2004-2006 kończy się w roku bieżącym, 

w związku z tym zmiany polegające na dodaniu nowego pakietu, do już 
złożonego wniosku można składać w terminie do 30 listopada br. w ramach 
PROW 2004-2006, z terminem rozpoczęcia realizacji nowego pakietu od  
1 marca 2007 roku. Zmiany złożone po tym terminie nie będą uwzględniane  
w naliczeniu płatności.

2. Zmiany, o których mowa w pkt.1 nie dotyczą wniosków rolnośrodowiskowych 
z pakietem rolnictwo ekologiczne złożonych od 1 września 2004 roku do  
1 października 2004 roku, gdyż stosownie do wyjaśnień MRiRW dodanie 
pakietu może mieć miejsce do terminu składania wniosku o trzecią płatność.

3. Rolniku pamiętaj, jeżeli jesteś beneficjentem renty strukturalnej i nabyłeś  
w drodze dziedziczenia lub w jakikolwiek inny sposób grunty rolne lub nabyłeś 
prawo do emerytury lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
pamiętaj, że należy zgłosić ten fakt do Kierownika Biura Powiatowego ARIMR  
w terminie 14 dni od  zaistnienia tego zdarzenia. 

4. Rolniku pamiętaj, jeżeli jesteś beneficjentem programu wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych płatność w czwartym i piątym roku wypłaty tej płatności 
dokonuje się, jeżeli producent rolny:

- zrealizował przedsięwzięcia zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa 
niskotowarowego, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty 
płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w trzecim roku realizacji planu, 
oraz

- złożył kierownikowi biura powiatowego Agencji, właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania producenta rolnego, oświadczenie o zrealizowaniu 
przedsięwzięć zgodnie  z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego.

5. Rolniku pamiętaj, w przypadku otrzymania „Wezwania ….” w ramach 
programu „Płatności bezpośrednich do gruntów rolnych” w ciągu 7 dni od 
daty jego obioru zgłoś się osobiście w biurze powiatowym w celu uzupełnienia 
braków we wniosku lub prześlij pocztą korektę wniosku, dotyczącą uzupełnienia 
braków we wniosku. Na formularzu korekty Wnioskodawca powinien podać nr 
sprawy obszarowej. 

6. Rolniku pamiętaj, producenci rolni korzystający z dopłat bezpośrednich  
i ONW w przypadku przeniesienia własności gospodarstwa rolnego w wyniku 
umowy darowizny, sprzedaży zobowiązani są zgłosić ten fakt do ARIMR  
w terminie 14 dni od dnia przekazania gospodarstwa.

Biuro Powiatowe ARIMR  
w Brzozowie przypomina
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PRZEWODNIK  ROLNIKA/INFORMACJE  Z  POWIATU
świni do rejestru” z zaznaczonym polem „PRZYWÓZ Z PAŃ-
STWA NIEBĘDĄCEGO CZŁONKIEM UE” i wpisanym ko-
dem kraju, z którego zwierzę zostało sprowadzone. Do „Zgło-
szenia świni do rejestru” należy dokument potwierdzający po-
chodzenie z państwa trzeciego.

W przypadku zakupu świni należy w terminie 30 dni od 
dnia zakupu zwierzęcia dostarczyć do biura powiatowego ARi-
MR wypełniony formularz „Zgłoszenie zmiany stanu stada”  
z zaznaczeniem „KUPNO”. Konieczne jest wskazanie numeru 
identyfikacyjnego zwierzęcia, numeru siedziby stada, z której 
zwierzę zostało zakupione i daty zakupu („Data zdarzenia”). 
Zamieszczone dane należy potwierdzić podpisem.

W przypadku sprzedaży świni do innej siedziby stada, 
należy w terminie 30 dni dostarczyć do biura powiatowego 
ARIMR wypełniony formularz „Zmiana stanu stada świń” z za-
znaczeniem zdarzenia „SPRZEDAŻ”. Konieczne jest również 
wskazanie numeru siedziby stada, do której zwierzę zostało za-
kupione i daty zakupu „Data zdarzenia”).

W przypadku wywozu świni poza granice Polski należy 
dostarczyć do biura powiatowego ARiMR również w terminie 

30 dni wypełniony formularz „Zgłoszenie zmiany stanu stada”. 
W przypadku wywozu świni do kraju członkowskiego UE na-
leży zaznaczyć „SPRZEDAŻ DO PAŃSTWA UE” natomiast 
w przypadku wywozu świni do kraju członkowskiego UE na-
leży zaznaczyć „SPRZEDAŻ DO PAŃSTWA UE” natomiast 
w przypadku wywozu świni do kraju trzeciego (niebędącego 
członkiem UE), należy zaznaczyć „WYWÓZ DO PAŃSTWA 
NIEBĘDĄCEGO CZŁONKIEM UE”. Zarówno w jednym jak  
i w drugim przypadku należy wpisać kod kraju, do którego zwie-
rzę zostało wywiezione.

W przypadku padnięcia świni należy w terminie 30 dni 
dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR  wypełniony formu-
larz „Zmiany stanu stada świń” z zaznaczeniem pola „PADNIĘ-
CIE”.
Księga rejestracji

Księga rejestracji musi być prowadzona przez każdego 
posiadacza świni oddzielnie dla każdej siedziby stada. Dane 
zwierzęcia, zawarte w księdze rejestracji, przechowuje się przez 
okres 3 lat od dnia ubicia zwierzęcia. 

ARiMR w Brzozowie

Dwudziestolecie Muzeum Pożarni-
ctwa w Starej Wsi było okazją do zorga-
nizowania przez dyrekcję i pracowników 
Muzeum Regionalnego w Brzozowie 
uroczystej sesji popularno-naukowej, po-
łączonej ze zwiedzaniem staromiejskiej 
placówki. 

W pierwszej części spotkania  
o społecznych potrzebach dokumento-
wania przeszłości w ochotniczym ruchu 
strażackim opowiedział dr Władysław Ta-
basz przedstawiciel Komisji Historycznej 
ZG ZOSP RP w Warszawie. Przybliżył 
on ważne funkcje, jakie w świetle badań 
historycznych i socjologicznych spełniają 
kroniki pisane przez członków ochotni-
czych straży pożarnych. 

Następnie referat nt. odnowy drew-
nianego dworu w Trześniowie po pożarze 
w 1996 r. przedstawił Zdzisław Gil z Mu-
zeum Podkarpackiego w Krośnie. 

Dr Beata Kaznowska z Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie omówiła 
przemiany w ochotniczych strażach po-
żarnych w regionie brzozowskim w XX 
w. na przykładzie OSP w Humniskach,  
a Dyrektor muzeum dr Mariusz Kaznow-
ski przypomniał historię powstania Mu-
zeum Pożarnictwa w Starej Wsi ze szcze-
gólnym podkreśleniem zasług jego twórcy  
i społecznego opiekuna Stanisława Dyd-
ka. W swojej wypowiedzi dokładnie 
przedstawił początki staromiejskiej pla-
cówki muzealnej. - Formalnie muzeum 
powstało 18 maja 1986 r. na podstawie 
uchwały walnego zebrania OSP w Starej 
Wsi nr 1/1986 z 16 lutego 1986 r. Stała się 
tym samym 26. placówką w kraju groma-

dzącą muzealia z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej i dziejów ruchu strażackie-
go. Jej otwarcia dokonali prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego ZOSP w Brzozowie 
Henryk Dudek oraz zastępca przewodni-
czącego Miejskiej Rady Narodowej Mak-
symilian Dąbrowski. Ośrodek został po-
święcony bez rozgłosu późnym wieczorem 
8 maja 1989 r. przez bp. Stefana Moskwę 
w obecności dziekana brzozowskiego ks. 
Henryka Osiki, rektora starowiejskiego 
kolegium jezuitów o. Fryderyka Młynar-
czyka i proboszcza parafii starowiejskiej 
o. Antoniego Masiera.

M. Kaznowski przypomniał rów-
nież, jak wiele pracy w rozwój muzeum 
pożarnictwa włożył Stanisław Dydek. 

- Stanisław Dydek od początku istnienia 
placówki nawiązał ścisła współpracę  
z Muzeum Regionalnym PTTK w Brzozo-
wie, Centralnym Muzeum Pożarnictwa  
w Mysłowicach, Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, Muzeum Pożarni-

ctwa w Alwerni oraz prywatnymi sympa-
tykami idei strażackich. Owocem kontak-
tów stały się liczne nabytki, początkowo 
w postaci dokumentacji aktowej, potem 
także fotografii, przedmiotów gospodar-
stwa domowego oraz eksponatów straża-
ckich. Operatywność i autentyczna pasja 
dh. prezesa doprowadziła do tego, że lista 
ofiarodawców starowiejskiego muzeum 
urosła do imponujących rozmiarów. (…)

Zwiększający się zasób muzealny 
wymagał adaptacji na cele wystawien-
nicze kolejnych pomieszczeń remizy. 
Dzięki remontom w latach 1994-1995  
i wsparciu finansowemu samorządu miej-
skiego, ZW ZOSP RP w Krośnie i centrali 
PZU prezes doprowadził do przejęcia na 
bazę lokalową kolejnych pięciu pomiesz-
czeń. 

Niewątpliwie o zasługach twór-
cy starowiejskiego muzeum pożarnictwa 
świadczą jego liczne odznaczenia, tytuły 
honorowe i inne wyróżnienia z Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
na czele. Jednakże swoistym pomnikiem 
jego efektywnej i efektownej działal-
ności i pasji pozostaje właśnie miejsce  
w remizie OSP w Starej Wsi, które on sam 
nazwał miejscem spotkania z przeszłością  
i prawdziwą skarbnicą wiedzy pożarni-
czej Podkarpacia.

Następnie goście okolicznościowe-
go spotkania mieli okazję do zwiedzenia 
Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi oraz 
do złożenia kwiatów na grobie Stanisława 
Dydka.  

20 lat 1986-2006
Muzeum Pożarnictwa

w Starej Wsi

Magdalena Pilawska

dr Władysław Tabasz
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Po raz ósmy na terenie powiatu brzozowskiego zostały zorganizowane 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. O Puchar Starosty Brzo-

zowskiego walczyło 21 drużyn, wyłonionych w eliminacjach gminnych. 
Tegoroczne zawody zostały rozegrane 6 sierpnia na stadionie sportowym  
w Izdebkach. Ekipy rywalizowały w czterech grupach: 6 drużyn w grupie  
A (męskie drużyny pożarnicze), 4 drużyny w grupie C (kobiece drużyny po-
żarnicze), 5 młodzieżowych drużyn pożarniczych  dziewcząt (12-16 lat) oraz 
6 młodzieżowych drużyn pożarniczych  chłopców (12-16 lat). 

Zawody rozpoczął uroczysty przemarsz drużyn na stadion przy 
akompaniamencie orkiestry dętej OSP z Nozdrzca. Po przywitaniu zebra-
nych przez Wójta Gminy Nozdrzec – Antoniego Gromalę, Starosta Brzo-
zowski wręczył listy gratulacyjne i upominki rzeczowe Prezesom jedno-
stek OSP z Jabłonicy Polskiej  
i Starej Wsi, których zespoły zwy-
ciężyły w rywalizacji gminnej  
w trzech spośród czterech ka-
tegorii. Widzowie z ogromnym 
zainteresowaniem śledzili zma-
gania swoich faworytów. Zawo-
dy zostały rozegrane w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenie bojowe  
i sztafeta pożarnicza z przeszkoda-
mi, zaś oceniane były przez komi-

sję sędziowską powołaną 
przez Komendanta Powia-
towego PSP w Brzozowie 
pod przewodnictwem st. 
kpt. Marka Ziobro. Wśród 
dziewcząt, kolejny rok  
z rzędu, zwyciężyły druhny  
z OSP w Dydni (1000,8 
pkt.). Tuż za nimi, z wy-
nikiem o 0,2 pkt gorszym, 
uplasowy się 

dziewczęta z OSP 
w Jabłonicy Polskiej. Trzecie miejsce zajęły ich koleżanki z OSP  
w Jasienicy Rosielnej zdobywając 989,5 pkt. Na następnych loka-
tach znalazły się kolejno zespoły OSP z: Izdebek (986,6 pkt.) i Sta-
rej Wsi (950,5 pkt.). W gronie młodzieżowych drużyn pożarniczych 
chłopców ekipa OSP w Zmiennicy (1034,75 pkt.) zaledwie o 0,08 
punktu wyprzedziła drużynę OSP z Malinówki.  Trzecie miejsce za-
jęli chłopcy z OSP w Warze (1031,2 pkt.), czwarte - OSP w Dydni 
(998,5 pkt.), piąte - OSP w Domaradzu (994,7 pkt.), szóste – OSP 
w Orzechówce (988 pkt.). 

W grupie kobiecych drużyn pożarniczych, podobnie jak 
przed rokiem,  najlepsze okazały się druhny z OSP w Jabłonicy 
Polskiej zdobywając 129,1 pkt. Drugą lokatę zdobyły panie z OSP 
w Wydrnej (132,92 pkt.), zaś kolejne miejsca zajęły: OSP w Sta-
rej Wsi (133,6 pkt.) i OSP z Wary (140,4 pkt.). W zaciętej rywali-
zacji panów – o Puchar Starosty – zwyciężyła reprezentacja OSP  
w Jabłonicy Polskiej (105,15 pkt.). Drugie miejsce wywalczyła eki-
pa OSP ze Starej Wsi (111,94 pkt.), zaś trzecie – OSP z Nozdrzca 
(118,28 pkt.). Na kolejnych lokatach uplasowały się drużyny OSP z: Golco-
wej (128,94 pkt.), Wydrnej (137,36 pkt) i Orzechówki, która z braku regula-
minowego stroju nie została dopuszczona do zawodów. 

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, które ufundowało Starostwo Powia-

Puchar Starosty dla 
OSP Jabłonica Polska

towe w Brzozowie i Związek Gmin Brzozow-
skich, wręczał Starosta Brzozowski w asyście 
wójtów gmin i władz ZOSP. Zawody zostały 
zorganizowane przez: Starostę Brzozowskie-
go, Związek Gmin Brzozowskich, Zarząd Po-
wiatowy ZOSP RP w Brzozowie oraz Wójta 
Gminy Nozdrzec przy współpracy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie i Zarządu Gminnego ZOSP RP  
w Nozdrzcu. Głównym sponsorem imprezy 
było Starostwo Powiatowe w Brzozowie. 
Rozgrywki powiatowe swoją obecnością 

zaszczycili: bryg. Bogdan Kuliga – Zastępca Pod-
karpackiego Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Stanisław 
Łobodziński – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP 
w Brzozowie a zarazem Przewodniczący Rady 
Powiatu Brzozowskiego, Zygmunt Błaż - Staro-
sta Brzozowski, Janusz Draguła – Wicestarosta, 
Sekretarz Powiatu Brzozowskiego – Ewa Tabisz,  
st. bryg. Stanisław Pająk – Komendant Powiato-

wej Straży Pożarnej w 
Brzozowie oraz mł. insp. 
Edward Ząbek – Powia-
towy Komendant Policji  
w Brzozowie, także 
Zdzisław Wojdanow-
ski - Burmistrz Brzo-
zowa, Tadeusz Sperber 
– Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzozowie, 
Antoni Gromala – Wójt 
Gminy Nozdrzec wraz 
z Romanem Wojtarowi-
czem – Przewodniczą-
cym Rady Gminy Noz-
drzec, Adam Komórek 
– Wójt Gminy Doma-
radz, Jerzy F. Adamski 
– Wójt Gminy Dyd-

nia, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów oraz 
prezesi zarządów gminnych i jednostek OSP  
z terenu powiatu. 

Anna Władyka

Sztafeta pożarnicza dziewcząt

Ćwiczenie bojowe mężczyzn

W grupie kobiecych drużyn pożarniczych  
zwyciężyła Jabłonica Polska

Puchary zwycięzcom wręczył  
Starosta Brzozowski
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sierpnia br. odbyła się Konferen-
cja Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalnego Sołtysów Powiatu Brzo-
zowskiego. Spotkanie rozpoczął Prezes 
Stowarzyszenia Tadeusz Wójcik, który 
powitał przybyłych sołtysów i zaproszo-
nych gości: Posła na Sejm Mariana Da-
szyka, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Sołtysów Stanisława 
Lawerę, także  Starostę Brzozowskiego 
Zygmunta Błaża i Wicestarostę Janusza 
Dragułę oraz Kierownika Zarządu Dróg 
Powiatowych w Brzozowie Kazimierza 
Tympalskiego, Komendanta Powiato-
wego Policji w Brzozowie Edwarda 
Ząbka i Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Brzozowie 
Stanisława Pająka.

Spotkanie o charakterze informa-
cyjnym, miało na celu podsumowanie 
działalności Stowarzyszenia Sołtysów 
i poszczególnych Rad Sołeckich. Było 
również okazją do omówienia bieżącej 
sytuacji w miejscowościach powiatu  
i analizy działalności jednostek powiato-
wych, służb i straży. 

Jak podkreślił Starosta Z. Błaż 
jednym z większych osiągnięć powiatu 
w ostatnich latach była modernizacja 
szpitala i realizacja szeregu zadań inwe-
stycyjnych, które mają zasadnicze zna-
czenie dla funkcjonowania i przyszłości 
tej placówki. Pozyskano środki finanso-

we na zakup nowego sprzętu dla ośrodka 
onkologicznego, w tym tak bardzo waż-
nego jak akcelerator i tomograf kompu-
terowy. Zakupiono również dwie nowe 
karetki oraz utworzono Podstację Pogo-

akcesyjnych, funduszy strukturalnych, 
budżetu państwa, funduszy na usuwa-
nie skutków powodzi i Kontraktu Wo-

jewódzkiego - mówił Janusz Draguła. 
Efekty tych starań przyniosły widoczne 
rezultaty i znaczące polepszenie bezpie-
czeństwa oraz komfortu komunikacji  
i transportu na drogach powiatowych. 
W ciągu ostatnich 4 lat zmodernizowa-
no ponad 56 km dróg. Środki pozyskane 
z zewnątrz to aż 6,5 mln zł. J. Draguła 
podkreślał, że tak duże dofinansowanie 

do remontu dróg uzyskało zaledwie kilka 
powiatów w całym województwie pod-
karpackim. 

Obecni na konferencji mieli rów-
nież okazję wysłuchać informacji na te-
mat stanu bezpieczeństwa w powiecie  
i szeroko rozumianej ochrony przeciwpo-
żarowej, które przedstawili kolejno Ko-
mendant E. Ząbek i Komendant S. Pająk.

Duże zainteresowanie wzbudzi-
ła wypowiedź Prezesa Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Podkarpackiego 
Stanisława Lawery, który przedstawił 
propozycje zmian w ustawie o samorzą-
dzie gminnym, m.in. wprowadzenie obo-
wiązkowego przyznawania diet i zwrotu 
kosztów podróży służbowej, a także bra-
nia udziału w sesjach z prawem składa-
nia wniosków. Na zakończenie spotkania 
wystąpił Poseł na Sejm Marian Daszyk, 
który omówił sytuację polityczną Polski, 
zamierzenia legislacyjne Sejmu i zapo-
znał się z problemami nurtującymi miesz-
kańców wsi powiatu brzozowskiego. 

towia Ratunkowego w Nozdrzcu. Wszyst-
ko to bardzo pozytywnie wpłynęło na za-
bezpieczenie medyczne powiatu. Starosta 
omówił również szereg prac 
remontowych, jakie wykonano  
w szkołach, dla których or-
ganem prowadzącym jest po-
wiat. Zmodernizowano Ośro-
dek Szkolno - Wychowawczy, 
gdzie wymieniono stropy, okna  
i drzwi, ułożono panele podłogo-
we i parkiety. Przeprowadzono 
remont instalacji wodno-kanali-
zacyjnej, wybudowano nowe sa-
nitariaty oraz zmodernizowano 
gruntownie system grzewczy. 

Na budynku warszta-
tów Zespołu Szkół Budowlanych po-
łożono nowy dach, utworzono pra-
cownie do egzaminów zawodowych,  
a w sali gimnastycznej wymieniono par-
kiet na wysokiej jakości panele. W Ze-
spole Szkół Ekonomicznych, oprócz bie-
żących prac remontowych, odnowiono 
również elewację budynku. Natomiast  
w I Liceum Ogólnokształcącym zmo-

dernizowano instalację grzewczą i ocie-
plono górny strop budynku. Zarówno  
w ILO, jak i ZSB i ZSE rozpocznie się  
w najbliższym czasie wymiana okien

Ważnym tematem, który został 
omówiony w trakcie spotkania były re-
monty i modernizacja dróg powiato-

wych. Analizy tego zagadnienia 
dokonał Wicestrosta Brzozow-
ski Janusz Draguła. - Pod admi-
nistracją powiatu brzozowskie-
go pozostaje 51 odcinków dróg  
o łącznej długości 247 km. Część 
z tych dróg znajdowała się  
w bardzo złym stanie technicz-
nym, dlatego też ich naprawa 
stała się głównym celem działal-
ności samorządu powiatowego.  
W tej sytuacji ogromnie waż-
ne były uwieńczone powodze-

niem starania władz powiatu  
o zdobycie znaczącego dofinansowania 
ze środków zewnętrznych na przebudo-
wy i modernizacje dróg. Przeważają-
ca część środków na te inwestycje, bo 
aż 75%, pochodziła z funduszy przed-

Konferencja  Stowarzyszenia   
Społeczno-Kulturalnego  

Sołtysów  Powiatu  Brzozowskiego

(inf. własna)

W spotkaniu sołtysów wzięły udział władze powiatowe

Konferencja odbyła się w sali myśliwskiej Alta II
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Daria Toczek: Jakie to uczucie zostać wy-
różnionym spośród 400 innych kandyda-
tów?
Jan Pilch: Bardzo przyjemne i miłe, ale 
również motywujące do jeszcze lepszej 
działalności na rzecz wsi. Jest to wyróżnie-
nie mnie, a przede wszystkim mojego sołe-
ctwa Wesoła w Gminie Nozdrzec spośród 
40.000 Sołectw w Polsce.
D.T.: Kandydatury sołtysów zgłaszane były 
przez mieszkańców wsi, władze gminne oraz 
stowarzyszenia pozarządowe. Kto Pana 
zgłosił?
J.P.: Mnie zgłosił Wójt Gminy Noz-
drzec Antoni Gromala. Jest to operatywny  
i obiektywny człowiek, który potrafi doce-
nić kreatywność innych. 
D.T.: Za jakie osiągnięcia został Pan zgłoszony do konkursu?
J.P.: Sołtysem jestem już 16 lat i to był jeden z powodów. Oprócz tego Wójt 
wziął pod uwagę również wszelkie inwestycje, w których miałem większy 
lub mniejszy udział, ale zawsze wykorzystywałem wszystkie możliwe spo-
soby pomocy w ich realizacji. Było to m.in.: zakończenie budowy Domu 
Ludowego, oświetlenie terenu przykościelnego, remont i modernizacja dróg 
do Magierowa, Barszczówek i Wielkiej Góry, gazyfikacja i telefonizacja wsi, 
czy wreszcie ubezpieczenie wzajemne rolników. 
D.T.: Na czym polega to ostatnie?
J.P.: Jest to wzajemna pomoc społeczna – asekuracja finansowa w razie utra-
ty zwierząt. Za 50 numerów jest odpowiedzialnych dwóch rzeczoznawców, 
którzy zbierają ustaloną kwotę pieniężną. Wpłacana jest ona na lokatę. Jeśli 
w którymś z tych gospodarstw padnie zwierzę, to właściciel dostaje za to od-
szkodowanie. Muszę tu nadmienić, że wszystkie inwestycje, które zainicjo-
wałem, udało się zrealizować dzięki współpracy Rady Sołeckiej oraz miesz-
kańców wsi, którym jestem wdzięczny za pomoc i wkład w każdy projekt. 
Dziękuję mieszkańcom wsi, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, 
organizacjom zarejestrowanym i niezarejestrowanym, które w jakikolwiek 
sposób pomogły w realizacji wszystkich przedsięwzięć.

D.T.: Od niedawna mieszkańcy Wesołej cieszą się  
z odremontowanej drogi. To też Pana zasługa? 
J.P.: Mój wkład w modernizację tej drogi był 
stosunkowo niewielki. Główne zasługi ma tutaj 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Oczywiście  
w miarę możliwości przypominałem jak bardzo 
ważne jest dla nas naprawienie drogi. W naszej 
wiosce mieszka wiele wykształconych i inteligen-
tnych osób, które znalazły pracę w większych miej-
scowościach, np. w Brzozowie, czy Rzeszowie. 
Zły dojazd, kompletnie zniszczony asfalt, powo-
dował, że czas dojazdu do pracy wydłużał się na-
wet o 30 minut. Mieszkańców bardzo to irytowało, 
zaczęli się wyprowadzać bliżej miejsc pracy. Ale 
teraz sytuacja się zmieniła. Dzięki pomocy powiatu 
mamy nową drogę, a mieszkańcy są bardzo zado-
woleni. Nowa nawierzchnia nie tylko ułatwiła ży-
cie osobom pracującym poza wioską, ale również 
gospodarzom i oczywiście dzieciom, które mogą 
bezpiecznie docierać do szkoły. I tu szczególne po-
dziękowania kieruję dla Pana Starosty, który dba  
o wszystkie bez wyjątku miejscowości powiatu. 
D.T.: Wiem, że pracuje Pan zawodowo. Czy co-
dzienne obowiązki nie kolidują ze sprawowaniem 
funkcji sołtysa?
J.P.: Nie. Mieszkam w Wesołej od 1974 r. Wte-
dy też objąłem funkcję Kierownika Przychodni 
dla Zwierząt. Praca ta spowodowała, że musiałem 
przynajmniej kilka razy w roku odwiedzić każdego 
gospodarza. I dzięki temu mogłem poznać wszyst-
kie problemy mikrogospodarcze i zdobyć zaufa-
nie mieszkańców Wesołej. Nigdy nie traktowałem 
pracy jako obowiązku, zawsze była ona dla mnie 
służeniem ludziom, bez względu na to, czy to był 
środek nocy, niedziela czy inne święto. Tak dobra 
znajomość lokalnych problemów pozwala mi na 
aktywne i przydatne działanie na rzecz rozwoju 
wsi.

Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz 
podziękować Wszystkim, a szczególnie mieszkań-
com Wesołej za każdy dobry gest, czyn i wsparcie 
na rzecz sołectwa Wesoła.

Wywiad  z  Janem  Pilchem  -  Sołtysem  wsi Wesoła

Sołtys Roku to konkurs organizowany przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Kandydatury zgłaszane są przez mieszkańców wsi, władze gminne oraz stowarzysze-
nia pozarządowe, jak np.: koła gospodyń wiejskich i straż pożarną. Sołtysi są oceniani nie tylko 
pod względem wielkości inwestycji dokonanych w sołectwach, ale również ich postawy moralnej  
i życiowej oraz aktywizacji mieszkańców wsi do prac społecznych. 

Wśród 12 laureatów IV edycji konkursu, której podsumowanie odbyło sie w kwietniu 2006 
r., znalazł się Sołtys wsi Wesoła Jan Pilch.

Jan Pilch

SOŁTYS ROKU 2005

Daria Toczek

EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU ELEKTRONIKI
Jabłonica Polska 169

36-213 Haczów, tel. 0 506 437 839, 0 600 854 361

Odbieramy do utylizacji:
- sprzęt komputerowy
- sprzęt biurowy
- sprzęt teleinformatyczny

- sprzęt telekomunikacyjny
- sprzęt agd i audio-video
- sprzęt medyczny
- przyrządy do nadzoru i kontroli

www.ecoe.com.pl
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Polski Związek Wędkarski Koło „Brzana”  
w Nozdrzcu zostało założone w 1992 r. Obejmuje 
swym zasięgiem gminę Nozdrzec, zrzesza 86 człon-
ków. Stale współpracuje z Państwową Strażą Rybacką   
w Rzeszowie, samorządem gminnym, szkołami  
z terenu gminy. 

PZW „Brzana” organizuje rekreacyjnie w cią-
gu roku dla dzieci i członków koła cztery spotkania. 
Na wiosnę odbywają się zawody spławikowe, w le-
cie z okazji Dnia Dziecka, jesienią zawody gruntowe 
i o Puchar Prezesa. Zawody cieszą się dużą popular-
nością wśród dzieci, z okazji Dnia Dziecka bierze 
w nich udział nawet ok. 100 osób. Na wakacjach 
przyjeżdżają tu łowić osoby nie tylko z okolic, ale 
również ze Śląska, Częstochowy, Krakowa, z całej 
Polski. Jest to duża atrakcja i niewątpliwa promocja 
zarówno gminy, jak i powiatu.   

Głównym inicjatorem spotkań wędkarskich 
jest Prezes Koła „Brzana” Marek Owsiany i Wójt 
Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, który współpra-
cuje z Kołem i bardzo często pomaga związkowi 
poprzez przekazywanie funduszy na organizację 

„Sięgnij po bat”
imprez oraz zakup nagród dla zwycięzców 
zawodów. Duży wkład w rozwój Koła ma 
również Zdzisław Socha, właściciel żwi-
rowni, który nieodpłatnie udostępnia stawy 
do wędkowania.   

Członkowie Koła prowadzą działal-
ność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. 
Przekazują zasady bezpiecznego zachowa-
nia się nad zbiornikami wodnymi, zapo-
znają dzieci z tajnikami wędkarstwa oraz 
z zagadnieniami z zakresu ochrony środo-
wiska. Taki styl wypoczynku i edukacji jest 
doskonałą formą przeciwdziałania różnym 
patologiom społecznym, jak również zago-
spodarowania wolnego czasu. 

3 września br. na stawach ryb-
nych w Siedliskach odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa 
Koła „Brzana” w Nozdrzcu. Zawodnicy łowili klasyczną metodą spła-
wikową, czyli tzw. bata. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Za-
rządu Koła: Prezes – Marek Owsiany, Skarbnik – Bronisław Starzak, 
Sekretarz Lesław Gierula, członkowie Koła oraz zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, właściciel firmy „Iwoniczanka”  
z Rzeszowa Grzegorz Bocheński, a także koledzy wędkarze z innych kół .

W zawodach wzięło udział 24 wędkarzy z Koła „Brzana” w Noz-
drzcu. Po czterogodzinnej rywalizacji zwycięzcą został Jan Trzciań-
ski, który złowił karpia o masie 3,34 kg. Zdobył on jednocześnie puchar  
i statuetkę za złowienie największego okazu. Dyplomy uznania za wzorową 
pracę i zaangażowanie przyznano: Bronisławowi Starzakowi, Mirosławowi 
Tomońskiemu i Zdzisławowi Socha. 

Nagrody ufundowali i wręczyli: Prezes Koła Marek Owsiany i Wójt 
Antoni Gromala. Spotkanie zakończyło się degustacją pieczonych na grillu 
ziemniaków i kiełbasek. 

Anna Kałamucka

Dyplom uznania otrzymał Bronisław Starzak

INFORMACJE  Z  POWIATU

13 września Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwie mone-
ty przedstawiające zabytkowy, drewniany kościół wpisany na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Na rewersie monety 20-złotowej, której nakład wynosi 64 tys. sztuk,  
w centralnej części znajduje się stylizowany wizerunek kościoła na tle brązo-
wego stylizowanego drewna. Z lewej i prawej strony półkolem napis: KOŚ-
CIÓŁ W HACZOWIE. Na monecie 2-złotowej (1 mln sztuk) w centralnej 
części w owalu znajduje się stylizowany wizerunek kościoła, a powyżej nie-
go półkolem napis: KOŚCIÓŁ W HACZOWIE. Monety wyemitowane zo-
stały w nowej serii „Zabytki Kultury Materialnej w Polsce”. – Haczów jest  
w towarzystwie Częstochowy, Wieliczki i Malborka. W srebrnej 20-złotówce 
z wizerunkiem kościoła w Haczowie zastosowano po raz pierwszy technikę 
połączenia srebra z drewnem – powiedziała Leokadia Wanatowicz, dyrektor 
Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie. 

Narodowy Bank Polski wydaje kolekcjonerskie serie monet już ponad 40 
lat. Aktualnie prezes NBP Leszek Balcerowicz powołał komisję składającą się  
z wybitnych historyków pod kierunkiem prof. H. Samsonowicza. To oni wybie-
rają perełki kultury, sztuki, nauki, historii, materialnych zabytków naszego kraju  
i to między innymi podkarpacka świątynia z Haczowa została wyróżniona  
w taki sposób przez NBP. - Dla nas taka moneta ma bardzo wielkie znaczenie. 
Jest to jeszcze jedna forma promocji tej prastarej świątyni, miejscowości oraz 

całego regionu – dodał ks. Prałat Kazimierz 
Kaczor, proboszcz parafii Haczów. 

W dniu promocji, w drewnianym, zabyt-
kowym kościele ks. prałat Kazimierz Kaczor 
odprawił mszę świętą w intencji pracowników 
NBP. Na miejscu można było też wymienić 
monety 2-złotowe oraz zakupić i zapisać się na 
srebrną 20-złotówkę. 

Kościół na monetach

(aj)

Z lewej L. Wanatowicz, z prawej ks. Prałat K. Kaczor

Zwycięzca zawodów  
- Jan Trzciański

Zawody wędkarskie w Siedliskach
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Pod takim tytułem w sierpniu w Sali wy-
staw czasowych Muzeum Regionalnego im. Ada-
ma Fastnachta w Brzozowie prezentowana była 
wystawa malarstwa Pawła Rebizak – uczestnika 
Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny  
w Izdebkach.

Na zakończenie wystawy 30 sierpnia br. od-
było się spotkanie z zaproszonymi gośćmi mające 
na celu promocję twórczości Pawła.

Uczestnicy spotkania zostali powitani przez 
Mariusza Kaznowskiego – Dyrektora muzeum, któ-
ry scharakteryzował malarstwo Pawła. Następnie 

Beata Jastrzębska – Kierownik ŚDS przedstawiła 
działalność Domu. Okolicznościowe przemówie-
nia, w których przejawiały się słowa uznania, gra-
tulacje i życzenia dalszej owocnej pracy, wygłosili: 
ksiądz Infułat Julian Pudło i Wójt Gminy Nozdrzec 
– Antoni Gromala.

Swój talent malarski Paweł Rebizak rozwi-
ja i doskonali w pracowni plastycznej ŚDS. Jest 
to miejsce, gdzie każdy chory może znaleźć ja-

kieś zajęcie dla siebie, coś, co go zaktywizuje i również ułatwi powrót do 
życia, a nawet pracy. Są więc zajęcia w pracowni krawieckiej -to przede 
wszystkim miejsce szycia i haftu, w pracowni plastycznej uczestnicy zapo-
znają się z różnymi technikami plastycz-
nymi, pobudzają wyobraźnię i twór-
czość, zajęcia w pracowni rękodzieła 
artystycznego stwarzają możliwość eks-
presji manualnej, wyrabiają poczucie 
estetyki, uwrażliwiają na piękno formy  
i kształtu. W pracowni stolarskiej, 
uczestnicy zapoznają się z podstawowy-
mi materiałami stolarskimi i narzędziami 
do obróbki drewna. Szeroko prowadzona 
jest również terapia ruchem (kinezyte-
rapia), której celem jest poprawa pracy 
narządów wewnętrznych, umocnienie 
układu mięśniowego, odprężenie nerwo-
we oraz  ułatwianie kontaktu z ludźmi. 

Są cotygodniowe zebrania i dyżury przy robieniu kawy i przygotowy-
waniu posiłków, zmywaniu. Dzięki temu można zjeść w ośrodku dobry obiad. 
Można też uzyskać wsparcie w różnych trudnych chwilach. To wspaniałe  
i ważne, że są takie miejsca, gdzie można się spotkać, wypić kawę, poroz-
mawiać, coś zrobić, pobyć w towarzystwie dobrych i życzliwych osób. ŚDS 
stwarza osobom niepełnosprawnym szansę, możliwość i miejsce do rozwoju, 
realizacji siebie, doświadczania pełni człowieczeństwa i godności.

Uczestnictwo w ŚDS-ie to dla osób niepełnosprawnych możliwość 
wyrażania siebie poprzez różne formy aktywności: śpiew, taniec, rysunek, 
prace ręczne, prace graficzne, kulinarne i wiele innych, w których czują się 
dobrze, swobodnie, bezpiecznie i twórczo. Dzięki zajęciom prowadzonym 
przez doświadczonych terapeutów w oparciu o autorskie programy, nasi pod-
opieczni z każdym dniem stają się bardziej samodzielni, otwarci i kreatywni. 
Natomiast terapia społeczna oraz aktywizacja zawodowa pozwalają osobom 
uczęszczającym na nasze warsztaty wyzwolić się ze swojej niepełnospraw-
ności oraz uciec od monotonii czterech ścian w zaczarowany świat, jaki nie-
sie ze sobą każdy kolejny dzień spędzony wspólnie z przyjaciółmi.

Życie niepojęte wszelkimi kolorami malowane

Beata Jastrzębska
Kierownik ŚDS w Izdebkach

P. Rebizak w towarzystwie B. Jastrzębskiej  
i M. Kaznowskiego

Obrazy Pawła Rebizaka

W Haczowie po raz czwarty odbył się Wojewódzki Bieg Przełajo-
wy Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Biegnijmy po lepsze jutro”.  
Imprezę zorganizowało Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym w Haczowie wraz z miejscowym Warsztatem 
Terapii Zajęciowej. Patronat  nad zawodami przyjęli parlamentarzyści i wła-
dze samorządowe.

Na stadion LKS-u w Haczowie przyjechało kilkudziesięciu niepeł-
nosprawnych sportowców reprezentujących warsztaty terapii zajęciowej  
w Potoku, Jaśle, Haczowie, Starej Wsi, Mielcu, Rzeszowie, Lesku i Kroś-
nie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu  oraz wspólna drużyna 
ośrodków pomocy społecznej w Rymanowie. Głównym punktem zawodów 
były biegi kobiet i mężczyzn. Bieg na dystansie 300 m był połączony z rzutami 
piłką do celów. Biegano na czas, a za rzuty niecelne dodawano karne sekundy. 
Jako cele posłużyły tarcze biathlonowe, wypożyczone przez współpracujący 
z WTZ w Haczowie Klub Narciarski „Górnik” Iwonicz Zdrój. Ostatecznie 
wśród pań zwyciężyła Bożena Ziajka (Rymanów), a na kolejnych miejscach 
uplasowały się: 2. Anna Ogrodnik (Haczów), 3. Weronika Miezgiel (Stara 
Wieś), 4. Elżbieta Trygar, 5. Anna Wydrzyńska, 6. Wioletta Szala (wszyst-
kie Rymanów). Wśród mężczyzn pierwsza szóstka wyglądała następująco:  

1. Daniel Półtorak (Jasło), 2. Sławomir Dębiec 
(Haczów), 3. Arkadiusz Szala (Rymanów), 4. To-
masz Owczarski (Jasło), 5. Czesław Michałek (Le-
sko), 6. Janusz Ślemp (Haczów). 

W drugiej części zawodów rozegrano tur-
niej szóstek piłkarskich. Zwyciężyła w nim druży-
na Rymanowa, która w finałowym meczu pokona-
ła ekipę z Leska. Trzecie miejsce zajęli piłkarze z 
Haczowa. Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano 
Annę Myca (Mielec), a królową strzelców została 
Bożena Ziajka (Rymanów). – Poprzez rywalizację 
sportową chcemy nauczyć tego, że raz się wygrywa, 

W sporcie jak w życiu
- wygrywa lepszy

INFORMACJE  Z  POWIATU

Turniej piłkarski
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Dożynki Gminne  
w Jabłonce

„Plon niesiemy plon, w gospodarza dom…”

INFORMACJE  Z  POWIATU

Przy pięknej niedzielnej  pogodzie, 
27 sierpnia br. tym razem we wsi 
Jabłonka odbyły się Dożynki 

Gminy Dydnia. Jak co roku dziękczy-
nienie za plony poprzedziła uroczysta 
msza święta koncelebrowana przez 
księży z parafii naszej gminy pod prze-
wodnictwem Dziekana ks. prałata Ada-
ma Drewniaka. Ks. Dziekan w homilii 
wskazał, że wybór Jezusa i Jego Ewan-
gelii winno przenikać całe życie czło-
wieka, jego modlitwę, ciężką pracę, od-
poczynek. Podkreślił wartość pracy na 
roli  i znaczenie ziemi dla  rolnika.

Chleb przyniesiony w darach  
z tegorocznego zboża został  poświęco-
ny pod koniec Eucharystii. Zgodnie już 
z tradycją został podzielony pomiędzy 
zgromadzonych na uroczystości nie tyl-
ko mieszkańców Jabłonki, ale i wszyst-
kich przybyłych mieszkańców gminy. 
Obrzęd dzielenia się chlebem rozpoczął 
Ks. Dziekan wraz z kapłanami ks. Pro-
boszczem Romanem Cieślą, ks. Wła-
dysławem Hajdukiem, ks. Marianem 

Drozdem, przy udziale Wójta Gminy 
Dydnia Jerzego F. Adamskiego, soł-
tysa wsi Jabłonka  Stanisława Pałysa,  
i Przewodniczącego Rady Gminy  
Piotra Szula.

Po dziękczynnej Euchary-
stii nastąpiło oficjalne otwarcie 
Święta Plonów, które rozpoczęło 
się od wciągnięcia na maszt Flagi 
Państwowej i odśpiewania Hymnu 
Narodowego. Następnie dożynki 
otworzył Wójt Gminy Dydnia Jerzy 
F. Adamski, witając przybyłych na 
uroczystości mieszkańców naszej 
gminy i zaproszonych gości z za-
przyjaźnionych gmin na Słowacji: 
Elżbietę Svecovą, Antona Lamanca, 
Frantiszka Palko.

Dożynki mają bogatą swoją 
symbolikę jest to chleb, są to wieńce, 
śpiewy a przede wszystkim  ludzie 
jak starostowie dożynek, a nimi zo-
stali:  Aleksandra Pytlak i Kazimierz 
Sokołowski.

Aleksandra Pytlak starościna 
dożynek wraz  z mężem Ja-
nem gospodarzy 6 hektaro-
wym areałem ziemi. Wspól-
nie wychowują  pięcioro 
dzieci. W gospodarstwie  
Aleksandry i  Jana stoi koń, 
dwie krowy oraz tuczniki. 
Pani Aleksandra oprócz pra-
cy w gospodarstwie aktyw-
nie działa w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Jabłonce. Jest 
osobą znaną, lubianą  i powa-
żaną co ważne optymistycz-
nie podchodzącą do życia. 

Kazimierz Sokołowski 

starosta dożynek wraz z żoną Elżbietą gospo-
darzą na 12 hektarach ziemi. Ponadto pracu-
je w Małopolskim Centrum Biotechniki. Na 
swoich gruntach uprawia zboże, z czego część 
przeznaczona jest na paszę. W gospodarstwie 
Państwa Sokołowskich hodowane jest 5 krów  
i tuczniki. Wspólnie z żoną wychowują pięcio-
ro dzieci. Pan Kazimierz jest osobą niezmiernie 
skromną, przez wszystkich szanowany, znany 
nie tylko w swojej miejscowości ale z racji wy-
konywanego zawodu w gminnie i powiecie. 

Jak nakazuje tradycja Starostowie wrę-
czyli Wójtowi Gminy Dydnia  Jerzemu F. 
Adamskiemu okolicznościowy chleb z tego-
rocznych zbiorów po czym Starosta Dożynek 
Kazimierz Sokołowski dziękował wszystkim 
rolnikom za ich trud włożony w tegoroczny 
zbiór plonów, za udzieloną pomoc Urzędu 
Gminy,  w szczególny sposób  dziękował Panu 
Bogu za sprzyjającą pogodę i zdrowie potrzeb-
ne wszystkim rolnikom.

Po części oficjalnej na scenie zaprezen-
towała się Kapela Ludowa „ Przepióreczka”  
z Niebocka, która rozpoczęła część artystyczną 
Święta Plonów. 

Na tegoroczne Dożynki do Jabłonki 
przyjechały przedstawicielki 12 Kół Gospodyń 
Wiejskich z całej gminy. Były to koła z Dydni, 
Grabówki, Jabłonki, Końskiego, Krzemiennej, 
Krzywego, Niebocka, Obarzyma, Temeszowa, 
Witryłowa, Wydrnej. Po raz pierwszy w dożyn-

„Plon, niesiemy plon...”

Kapela ludowa „Przepióreczka” z Niebocka

raz przegrywa, jak w życiu. Bo 
przygotowanie do życia w spo-
łeczeństwie jest dla nas najważ-
niejszym celem, oprócz oczywi-
ście integracji uczestników i re-
habilitacji poprzez sport. U nas,  
w przeciwieństwie do po-
dobnych imprez, nie wszyscy 
otrzymują nagrody, a tylko 
najlepsi, ale też ze swej stro-
ny zadbaliśmy o wyrównanie 
szans poprzez połączenie biegu  
z precyzją rzutową – powie-
dział pomysłodawca i organiza-
tor zawodów Rafał Gużkowski 
– kierownik WTZ w Haczowie. Najlepsi sportowcy i drużyny otrzymali nagro-
dy ufundowane przez parlamentarzystów: eurodeputowanego Mieczysława Ja-
nowskiego, senatora Stanisława Piotrowicza oraz posła Mariana Daszyka, który 
osobiście obserwował zawody. Nagrody finansowe ufundował też klub „Górnik” 

Iwonicz Zdrój. Ponadto list do uczestników 
wystosował poseł Marek Kuchciński. Trady-
cją imprezy stało się, że Starosta Brzozow-
ski wręcza swój puchar dla wyróżniającego 
się ośrodka pracy z niepełnosprawnymi. W 
tym roku Puchar Starosty Brzozowskiego 
przypadł w udziale Domowi Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci w Iwoniczu, prowadzone-
mu przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. 
Podczas uroczystego zamknięcia zawodów 
siostry i ich podopieczni odebrały nagrodę  
z rąk Starosty Zygmunta Błaża. Swoją nagro-
dę dla najlepszej drużyny piłkarskiej wręczył 
również Wójt Haczowa Stanisław Jakiel. Na 
zakończenie wszystkich uczestników i orga-
nizatorów imprezy pożegnała Urszula Madej 
przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
w Haczowie. (dk)

Zwyciezcy wraz z M. Daszykiem, Z. Błażem  
i opiekunami drużyn
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Jeszcze nie tak dawno tradycją i świętością na-
szych ojców było robienie znaku krzyża nad uformo-
wanym ciastem chlebowym przed włożeniem go do 
odpowiednio nagrzanego pieca chlebowego. Pamię-
tamy również, że przed spożyciem matka znaczyła 
końcem ostrza noża ten sam znak na chlebie, a po-
tem przytulając go do piersi kroiła pierwszą pachnącą 
kromkę, na którą niejednokrotnie czekali spragnieni 
domownicy.

Dziś czasy się nieco zmieniły, piece chlebowe 
ustąpiły miejsca nowoczesnym kuchenkom gazowym 
bądź elektrycznym, a zrobienie zaczynu chlebowego 
należy już tylko do czynności doświadczonej gospo-
dyni domowej.

Dlatego tak ważną sprawą dla społeczności 
wiejskiej jest zachowanie pamięci o żniwach, które 
w naszych rejonach z roku na rok stają się uboższe 
i mniejsze. Często 
spotyka się widok 
bezużytecznie leżą-
cego pola, jeszcze 
nie tak dawno ob-
siewanego zbożem 
i koszonego. Tylko 
kwiaty polne, chwa-
sty i rosnące drzew-
ka brzozowe są do-
wodem na to, że ta 
ziemia skropiona 
ludzkim potem przy-
nosiła kiedyś plony  
i dawała chleb. 
Wrażliwy na ten stan 
rzeczy rolnik, niemogący już podołać ciężkiej pracy 
na polu, stara się przynajmniej te zagony kosić, by nie 
dopuszczać do dalszego zachwaszczenia. 

Aby zachować pamięć i przekazywać trady-
cję młodemu pokoleniu, kobiety ze SKW Rudawiec 
wytężoną pracą społeczną po raz kolejny w swojej 
kadencji zorganizowały 20 sierpnia br. dożynki wiej-
skie.

Misternie pleciony wieniec w kształcie koła przez doświadczone  
w tej pracy -  Wiesławę Obłój, Annę Łukaszczyk, Halinę Ścibor, Beatę 
Bonar i Janinę Wronę – w swojej prostocie i naturalnym pięknie zebrał 
najdorodniejsze kłosy pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia. Środek wypełnio-
ny sierpniowymi kwiatami, kulminacyjne miejsce zajęły mieczyki. Między 
kłosami zboża nie zabrakło elementu typowo religijnego, jakim jest róża-
niec, a wszystko to na chwałę Bogu za ziemskie dary.

Uroczyście, z wielkim dostojeństwem wieniec został wprowadzony 
do kościoła z procesją w asyście księdza, służby ołtarzowej, zaproszonych 
gości i mieszkańców Rudawca. W podziękowaniu dla pracy rolnika, sza-
cunku dla zboża, wieńca i pięknej tradycji były recytowane wiersze, wśród 
których jeden pt. „Wieniec dożynkowy” dedykujemy Czytelnikom o zbli-
żonych poglądach do naszych.

Wieniec dożynkowy jest tradycją ojców
Kłosy ozdobione tysiącami wąsów
Ziarno z kroplą rosy, jarzębiny pąsy
Złocista pszenica wieniec pięknie łączy. 

 Żółte kiście owsa, słońcem grzany jęczmień
 I żyto mieniące kolorami tęczy
 Tyle pracy ludzkiej, radości i serca
 Wieniec dożynkowy w pięknie swoim mieści.

Nadzieja i praca oraz hojność ziemi
Dała zboże, owoce, które tu niesiemy
Ten dostatek plonów i dorodnych warzyw
Zapłatę za uprawę ziemi i znojnych dni naszych. 

 Wieniec dożynkowy, misternie pleciony
 Ludzkimi dłońmi, sercem ozłocony
Znakiem Bożej hojności, sytości, obfitości
Nie daj nigdy zagościć brakowi żywności.

We mszy świętej dożynkowej czynny udział wzięły kobiety niosąc 
dary owoców i plonów ziemi oraz czytając przypadające na tę niedzielę 
czytanie mszalne. Mszę świętą odprawił ksiądz Roman Sekowski, który 
jednocześnie przyjął podziękowania od wdzięcznych mieszkańców Ru-
dawca za dwuletnią pracę w parafii Izdebki. 

Danuta Czaja Przewodnicząca SKW Rudawiec

Dożynki wiejskie w Rudawcu

Całość pozbierał i sformułował 
ks. Robert Świtalski.

SKW po raz kolejny zorganizowało dożynki w Rudawcu
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kach gminnych udział wzięło Koło Gospodyń z Ulucza przywożąc 
również piękny dożynkowy wieniec. Wszystkie Panie zaprezentowa-
ły ciekawe kompozycje wieńców, gdzie 
misternie uwite kłosy zbóż tworzyły in-
teresujące motywy religijne i uniwersal-
ne łączone z owocami i płodami ziemi. 

Jak co roku w naszej Gminie 
Dydnia z inicjatywy Wójta została prze-
prowadzona  II edycja konkursu „Dom  
w kwiatach”. Konkurs przebiegał w III 
kategoriach: detal ogrodowy, ogród, 
balkon. I miejsce w kat. „ Ogród” otrzy-
mała  Józefa Myćka z Niebocka. I miej-
sce w kat. „Balkon” otrzymała Jadwiga 
Kraczkowska z Krzywego. I miejsce  
w kat. „Detal ogrodowy” otrzymała 
Wanda Stadnik z Niewistki.

Na uwagę zasługują również przy-
znane wyróżnienia dla: Krystyny Kocaj z Dydni, Doroty Seman  
z Końskiego, Krystyny Toczek z Krzywego, Bogusławy Krzywonos 
z Krzywego, Alicji Bury z Dydni i  Ryszarda Toczek z Krzywego.

Ogłoszono również wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu na 
„Bezpieczne Gospodarstwo rolne w 2006 roku” współorganizowane-
go przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia i  Podkarpackiego Ośrod-
ka Rolniczego oraz Państwową Inspekcję Pracy. Do udziału w tym 

konkursie zgłosiło się 12 gospodarstw rolnych. Po przepro-
wadzonej analizie  zgodnie z regulaminem wyłoniono lau-

reatów, a wśród nich byli mieszkań-
cy naszej gminy: Pocałuń Elżbieta  
z  Dydni,  Cioban Marek z Niewistki, 
Głud Wiesław z Grabówki,  Kuchar-
ska Barbara z Grabówki,  Chorążak 
Edward z Dydni,  Kraczkowska Ja-
dwiga z Krzywego, Żaczek Ryszar-
da z Niebocka. Fundatorem nagród 
był Urząd Gminy w Dydni.

Po ogłoszeniu tych jakże 
ważnych wieści ponownie zagrała 
wszystkim Kapela Ludowa „Prze-
pióreczka” z Niebocka, a następnie 
dziarsko na przemian tańczyli i śpie-

wali Zespoły Pieśni i Tańca ze Słowacji 
„Raslawiczanik” i nasz Zespół „Kalina” 

z Niebocka. Zespół Słowacki przedstawił narodowe tańce 
słowackie,  jak  też układy regionalne. Zespół z Niebocka 
„Kalina” zatańczył poloneza, krakowiaka, ciekawe były 
układy tańców rzeszowskich i przeworskich.  Było bardzo 
kolorowo, barwnie i wesoło.

Wieńce dożynkowe
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2 września br. w Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Nozdrzcu odbyła się akcja 
„Biała sobota”. Jej organizatorami byli: Urząd Gminy w Nozdrzu oraz Szpital Specja-
listyczny w Brzozowie. Tego dnia, lekarze specjaliści z różnych dziedzin medycznych 
udzielali konsultacji lekarskich i robili bezpłatne badania mieszkańcom gminy Noz-

drzec. 
 Inicjatywa zorganizowania akcji należała do 

Wójta Antoniego Gromali. – Pomysł ten podyktowany 
był chęcią dotarcia do ludzi. W gminie Nozdrzec jest 
stosunkowo trudny dostęp do specjalistów, a bardzo 
ważne jest, aby docierali oni do takich miejscowości 
jak nasza. Dzisiaj, w ramach swojego prywatnego cza-
su są do naszej dyspozycji: laryngolog, rehabilitant, 
pediatra, internista, chirurg, ginekolog oraz okulista. 
Dzisiejsza frekwencja pokazuje, że zapotrzebowanie na 
specjalistów w naszej gminie jest bardzo duże – mówi 
A. Gromala.

Współorganizatora imprezy – Szpital Spe-
cjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek 
Onkologiczny im. Ks. Br. Markiewicza - reprezen-
tował dr Andrzej Piotrowski Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa, który służył pomocą z dziedziny 
ginekologii. W akcji wzięli również udział: Robert 
Najsarek (okulista), Bogusław Strzałko (chirurg), 

Damian Kazalski (który specjalizuje się w dziedzi-
nie radioterapii), Joanna Pawlikowska (internist-

ka), Bogdan Bukrej (internista, pediatra), Przemysław Galej (pediatra), Igor Wójciak 
(laryngolog), Jarosław Sawka (rehabilitant) oraz Wojciech Mogilany (ginekolog),  
a także personel miejscowego pogotowia ratunkowego. 

Potrzebę organizowania tego typu spotkań podkreślili pacjenci. - Takie akcje są bar-
dzo potrzebne. O „Białej sobocie” dowiedziałam się w kościele i postanowiłam skorzystać 
z pomocy okulisty. Uważam, że takie przedsięwzięcia powinny być częściej realizowane  
i myślę, że tego samego zdania jest większość ludzi – podkreśla pani Anna. - Takie konsulta-
cje medyczne są niezastąpione. Ludzie się skarżą na różne dolegliwości i jeżdżą daleko, aby 

się leczyć, a przecież można skorzystać  
z fachowej pomocy w naszym ośrodku. 
Jest on zawsze dostępny dla pacjenta. 
Myślę, że dzisiejsza frekwencja mimo 
wszystko powinna być większa – doda-
je pani Małgorzata, mieszkanka gminy 
Nozdrzec. 

Podstacja Pogotowia Ratun-
kowego w Nozdrzcu funkcjonuje od 
kwietnia br. Została utworzona dzięki 
prężnej współpracy Starostwa Powia-
towego w Brzozowie, Urzędu Gminy  
w Nozdrzcu i Szpitala Specjalistyczne-
go w Brzozowie.

Biała sobota w Nozdrzcu

Anna Władyka

Ochotnicza Straż Pożarna z Krzywego brała 
udział w Międzynarodowych Zawodach Ochotni-
czych Straży Pożarnych na Słowacji. Zawody od-
były się 2 i 3 września 2006 roku w partnerskiej 
dla Gminy Dynia Gminie Raslavice. W zawodach udział wzięły następujące 
jednostki: RADSLAVICE – Czeska Republika, Lipniky, Osikov, Sverzov, 
Bzenov, Raslawice – wszystkie ze Słowacji, OSP Krzywe – Polska. 

Zawody rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do 21.00, a Ochotnicze 
Straże Pożarne rywalizowały w 13 konkurencjach, w tym dwie były tajne  
i dowiadywano się o nich tuż przed rywalizacją.  

Naczelnik OSP Krzywe Józef Toczek powiedział: - Po raz pierwszy 
uczestniczymy w tego typu zawodach. Tu strata kilku sekund na bojówce nie 
przekreśla niczego, bo konkurencji  jest tak dużo i zarazem różnych, że od-
robienie jednego niepowodzenia nie stanowi problemu. Ćwiczenie bojowe  
w naszej Gminie Dydnia, czy w zawodach powiatowych wykonywane są  
w czasie ok. 45-50 sekund. Zawody są pełne, tj. są  konkurencje typowo 
sprawnościowe, z udzielania pierwszej pomocy,  biegu na orientację. Nawet 
konkurencje bojowe to nie tylko typowa „bojówka”, ale także napełnianie 
zbiornika z wodą na czas jak i jego opróżnianie. Doświadczenia, jakie tutaj 
zebraliśmy posłużą nam do wykorzystania ich w naszych zawodach gmin-
nych. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tego typu zawodach i to 
jeszcze w obsadzie międzynarodowej. Jako naczelnik OSP Krzywe chciałbym 
podziękować druhom z Raslavic za użyczenie ich sprzętu bo z naszą pom-
pą PO5 nie mielibyśmy najmniejszych szans w bojówce, Dyrektorowi GOK  
w Dydni Jackowi Adamskiemu  za zorganizowanie wyjazdu oraz pokazanie 
ciekawych i pięknych zabytkowych miejsc na Słowacji, druhom z OSP Krzy-
we za wzorowe reprezentowanie nie tylko Gminy Dydnia, ale i całego kraju  
w tych zawodach, a także  druhom z OSP Miejsce Piastowe za pomoc.

Pierwsze miejsce wywalczyła OSP  Sverzov 
– Słowacja, kolejne: 2. Osikov – Słowacja, 3. Rasla-
vice – Słowacja, 4. Radslavice – Republika Czeska,  
5. OSP Krzywe – Polska, 6. Lipniky – Słowacja, 
7. Bzenov - Słowacja.         

Rafaello

Międzynarodowe zmagania  
OSP na Słowacji

OSP Krzywe

Pomocą okulistyczną  
służył R. Najsarek
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Organizatorem akcji był Wójt Gminy Noz-
drzec oraz Dyrekcja Szpitala w Brzozowie
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13 sierpnia 2006 roku na estra-
dzie w parku miejskim w Brzozowie 
odbył się X Przegląd Orkiestr Dę-
tych Związku Gmin Brzozowskich.  
W przeglądzie udział wzięły trzy orkie-
stry dęte oraz gościnnie rzeszowski zespół instrumentów dętych „Da Camera”.

Przegląd rozpoczął przemarsz wszystkich orkiestr z brzozowskiego rynku do par-
ku  miejskiego, gdzie na estradzie orkiestry zaprezentowały swoje programy. Prezentacje 
rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra z Jaćmierza – dyrygent Grzegorz Maliwiecki. Orkie-
stra ta wystąpiła gościnnie, gdyż na przegląd nie przyjechały orkiestry z Dydni, Nozdrzca 
i Domaradza. Młodzi muzycy z Jaćmierza wykonali następujące utwory: „Klementyna”, 
„Holiday in Rio”, „Samba for band”, „Czarny Alibaba”, „Bramy raju” i „Hej sokoły”. 

Haczów reprezentowała najdłu-
żej działająca na terenie ZGB orkie-
stra „Hejnał”, której dyrygentem jest 
Władysław Boczar. Zaprezentowa-
ła repertuar składający się wyłącznie  
z marszów. 

Brzozów reprezentowała znana 
już na estradach polskich znakomita 
orkiestra OSP działająca przy Brzozow-
skim Domu Kultury „Fire Band” pod 

batutą Tadeusza Podulki. Wykonała wspa-
niale urozmaicony repertuar: „Młody 
Adameus”, „Eskapada klarnetowa” – solo 
na klarnecie – Szymon Kielar, „Oryginal 
Dixieland Concerto” – soliści: Krzysztof 
Łobodziński – klarnet, Sebastian Michal-
ski – trąbka, Maciej Kosztyła – saksofon 
tenorowy, Krzysztof Piątek – puzon i Ja-
nusz Felbel – tuba, wiązanka walców Straussa, wiązanka utworów z repertuarem zespołu 
„Skaldowie” i na zakończenie swojej prezentacji utwór „Buena Sera”.

Prezentacje zakończył występujący gościnnie w Brzozowie znakomity rzeszowski 
zespół instrumentów dętych „Da Camera”. Występy wszystkich orkiestr zostały bardzo 

gorąco przyjęte przez licznie zgroma-
dzoną w parku brzozowską publiczność. 
Wszystkie orkiestry otrzymały pamiąt-
kowe statuetki oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Związek Gmin Brzo-
zowskich, które wręczali Przewodni-
czący Zarządu ZGB Zdzisław Wojda-
nowski, Przewodniczący Zgromadzenia 
ZGB Tadeusz Sperber oraz Przewod-
niczący Rady Kultury Marian Kula. 
Imprezę prowadziła Urszula Woroniec. 
Organizatorem przeglądu był Brzozow-
ski Dom Kultury i Związek Gmin Brzo-
zowskich.

Imprezę tą wspomogli wspaniali 
sponsorzy: zakład usługowy „BRO-
INST” pana Bronisława Michalskiego  
z Trześniowa, firma handlowo – usłu-
gowa „KRAG” pana Krystiana Michal-
skiego z Trześniowa, Firma Lasek S.C., 
ZBJ Dudycz, składnica art. rolno-prze-
mysłowych Skiba, przedsiębiorstwo 
handlowo - usługowe „ETON” Jerze-
go Zająca, Huta Szkła Gospodarczego 
„KAM-a”, kawiarnia „Ratuszowa” Woj-
ciecha Ostrowskiego.

Przegląd, który wcześniej odby-
wał się w Nozdrzcu został od tego roku 
przeniesiony do Brzozowa. Frekwencja 
na imprezie świadczy o kolejnej udanej 
imprezie, zorganizowanej przez Brzo-
zowski Dom Kultury. 

X Przegląd Orkiestr Dętych  
Związku Gmin Brzozowskich

30  lipca 2006  na  estradzie  w  Parku  Miejskim  w  Brzozowie  już  
po  raz  X  odbył  się  zorganizowany  przez  Brzozowski  Dom  Kultury   
w  ramach  Wakacyjnych  Imprez  dla  młodzieży   X  Piknik Rokowy.   

W  koncercie wystąpiły  działające  przy  Brzozowskim  Domu  Kultury  
zespoły:  Teraz my, Hall  of  the  blind,  Zemsta  Chone – Kera,  Dilema  oraz  

gościnnie  rzeszowska  formacja  Brown, 
która  zagrała  na  brzozowskiej  scenie   
w  następującym  składzie: gitary: Paweł  
Rączy i  Marcin Litwa, gitara  basowa 
Marcin  Barański, bębny – Łukasz  Rączy, 
vocal – Marcin  Sułek.  Wykonali dla licz-
nie zgromadzonej  w  parku  publiczności  
utwory  z  płyty, która  ukazała  się  pod  
koniec  2005  roku. Podczas  koncertu  
bębniarz  kapeli  poprosił  o  rękę  wybran-
kę  swego  serca,  która przy  olbrzymim  
aplauzie  brzozowskiej  publiczności,  bar-
dzo  wzruszona  przyjęła  oświadczyny. 

Dla  brzozowskich  zespołów  kon-
cert  miał  charakter  plebiscytu. Głosami  
publiczności  zwyciężyła  Zemsta Chone  
-  Kera,  która  reprezentowała  nie  tak  
dawno  Podkarpacie  w Węgorzewie  na  
ogólnopolskiej  imprezie  Union  of  rock.  

Grali  tam  z  30  kapelami  rockowymi  z  ca-
łej  Polski. Wystąpili  w  następującym  składzie:  
Arkadiusz Śnieżek  -  gitara, voc.  Jacek  Janas  
-  gitara, klawisze, voc, Grzegorz  Laser  -  gitara,  
Przemysław Tercha -  bębny,  Łukasz Tercha  -  gi-
tara  basowa,  voc. Znakomicie  zaprezentowała  
się  po  dłuższej  przerwie  związanej z  wyjazdem  
za  granicę  Mateusza  Zdziebki  Dilema. Zagrali  
znany  już  co  prawda  program,  ale  jak  to  za-
brzmiało i  do  tego  vocal  Marty. Usłyszymy  już  
chyba  niedługo  dużo  dobrego  o tej  kapeli.

Dilema  to:  Marta Podulka  - voc; gitary 

X  PIKNIK  ROCKOWY

Wojciech Szuba

Zemsta Chone-Kera

Oświadczyny (fot. BDK)
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„Fire Band” pod batutą T. Podulki

Młodzieżowa orkiestra z Jaćmierza

(fot. BDK)
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5-lecie istnienia obchodzi sekcja ju-jitsu oraz Uczniowski Klub Sportowy 
„Górnik” działający przy zespole szkół w Humniskach. Z tej okazji 7 bm. odbyło się 
uroczyste spotkanie, podczas którego podsumowano sportowe i organizacyjne doko-
nania i uhonorowano osoby zaangażowane w działalność klubu.

Laikom termin ju-jitsu wiąże się z dalekowschodnią, japońską sztuką walki.  
A cóż dopiero mówić o odmianie duo system, w której sportowcy z Humnisk święcą 
międzynarodowe sukcesy. Fachowcy określają to jako dwójkowy układ „kata”. Dla 
postronnego obserwatora zaś wygląda to jak seria dynamicznych ćwiczeń w wykona-
niu dwóch zawodników, z zachowaniem pewnych, stałych elementów walki: chwy-
tów, obchwytów, uderzeń i kopnięć oraz ataków bronią (nóż, pałka). Przypomina to 
krótką, symulowaną walkę. Rzecz jasna wszystko jest starannie wyćwiczone podczas 
żmudnych treningów, a sędziowie oceniają szybkość, dynamikę i precyzję wykony-
wanych układów (ataków), z których każdy trwa raptem kilka sekund. I tak zawod-
nicy przygotowują po 5 układów w czterech ściśle określonych grupach: chwyty, ob-
chwyty, uderzenia i kopnięcia oraz atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia (noża 
– 3 ataki i pałki – 2 ataki). Oczywiście stosuje się atrapy tych narzędzi. Łącznie więc 
para przygotowując się do startu musi przygotować 20 układów. Natomiast podczas 
samych zawodów wykonywanych jest łącznie 12 ataków, tj. kolejno po 3 w każdej 

grupie. O tym, które układy 
mają wykonywać zawodnicy, 
decyduje sędzia znajdujący się 
na macie. Po jego komendzie, 
np. „Atak cztery” zawodnicy 
błyskawicznie muszą wyko-
nać żądany układ. Po trzech 
atakach w pierwszej grupie 
- chwytów, zawodnicy przy-
klękają, a sędziowie punkto-
wi wydają werdykt. Ocenia 
pięciu sędziów w skali od 0 
do 10 punktów. Skrajne noty 
są odrzucane, a suma daje wy-

nik za układy w danej grupie. 
Później na matę wchodzi para 

przeciwników i wszystko odbywa się podobnie. Następnie sytuacja powtarza się  
w drugiej grupie, tj. obchwytów i tak na przemian aż do ukończenia układów  
w czwartej grupie. O ostatecznym wyniku decyduje wyższa suma punktów zdoby-
tych przez parę za układy we wszystkich czterech grupach. Wynik idealny mógłby 
wynieść więc nawet 120 punktów (4 razy 30 punktów za każdą grupę). Ale praktycz-
nie jest to niemożliwe.

I właśnie w kategorii duo system zawodnicy ju-jitsu z Humnisk osią-
gają spektakularne sukcesy. Jest to efekt pięcioletniej żmudnej pracy  
i samozaparcia trenera Andrzeja Kędry i sportowców Pawła Michalskiego i Łu-
kasza Sieńczaka. Obecny rok wieńczy ich dotychczasową współpracę. W 2006 r. 
zdołali oni zająć: III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Senio-

rów w Jaworznie, I miejsce w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski w Sosnowcu,  
IX miejsce w Turnieju „French Open” 
Seniorów we Francji, V miejsce na Mi-
strzostwach Europy Młodzieżowców  
w Bielsku-Białej oraz V miejsce w Pucha-
rze Europy Seniorów w Niemczech. „To 
rezultat ogromnego wysiłku i poświęcenia. 
Tak ambitna postawa i samodyscyplina w 
codziennych treningach wzbudzają podziw  
i są przykładem dla innych młodych ludzi” 
– napisał Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż w swoim liście gratulacyjnym. Li-
sty te dla trenera, obu zawodników wraz  
z nagrodą finansową Starosty Brzozow-
skiego wręczył Wicestarosta Brzozowski 
Janusz Draguła. Nie wiadomo, jak poto-
czy się dalsza kariera sportowców, któ-
rzy skończyli w tym roku szkołę średnią 
i wkrótce podejmą studia: P. Michalski na 
Politechnice Krakowskiej, a Ł. Sieńczak  
w krośnienskiej PWSZ. Jak powiedział 
trener Kędra, w najbliższych planach jest 
jeszcze udział w gali budo w Rzeszowie, 
międzynarodowe starty w Szwecji i Niem-
czech oraz ewentualnie – po pomyślnym 
przejściu przez kwalifikacje - w listopado-
wych Mistrzostwach Świata w Holandii. 
Goście mogli obejrzeć sfilmowane wystę-
py Pawła i Łukasza na zawodach w Pary-
żu, Niemczech oraz w sali w Humniskach. 

Jak jedna wielka rodzina

Paweł Michalski i Łukasz Sieńczak wraz  
z Wicestarostą Brzozowskim

-  Artur Hocyk i  Bartek  Oleniacz, Mirek 
Hocyk -  gitara  basowa  i  bębny  -  Ma-
teusz  Zdziebko. Pozostałe  zespoły  wy-
stąpiły  w  składach;  Teraz  my:  Łukasz  
Florek – gitara, voc,  Krzysztof  Kielar 
– bębny,  Daniel  Gdula  -  gitara  basowa,   
Hall of the  blind:  Tomasz  Skrętkowski 
– bębny,  Wojtek  Draguła  -  git. voc,  Bar-
tek  Oleniacz – gitara,  Piotrek  Jaskółka  
-  gitara  basowa. Koncert  prowadziła  Ur-
szula Woroniec.

Piknik  Rockowy  to  kolejna   im-

preza  Brzozowskiego  Domu  Kultury 
ciesząca  się  bardzo  dużym  zainte-
resowaniem  nie  tylko  brzozowskiej  
publiczności  i  będzie  kontynuowana  
w  latach  następnych.

Patronem  medialnym  Pikniku  
było  Radio  Bieszczady. 

Organizatorzy  składają  serdecz-
ne  podziękowania  sponsorowi  impre-
zy Wojciechowi  Ostrowskiemu  z  ka-
wiarni  Ratuszowa.

Wojciech Szuba

Zespół Brown (fot. BDK)

Trener A. Kędra i Prezes UKS 
„Górnik”  J. Tympalski

INFORMACJE  Z  POWIATU
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Trener w tym czasie wyjaśniał gościom pzepisy ju-jitsu w  odmianie duo 
system.

 Spotkanie, choć siłą rzeczy zdominowane przez tematykę ju-jit-
su, było też okazją do złożenia gratulacji i życzeń dla całego klubu „Gór-
nik”. Na ręce prezesa Jerzego Tympalskiego, który wspólnie z trenerem 
Kędrą   był gospodarzem spotkania, złożyli je Wicestarosta J. Draguła,  
w imieniu Burmistrza Brzozowa Stefan Szarek z UM w Brzozowie, oraz 
szef struktur powiatowych LZS Bronisław Przyczynek. – Najważniejsze 
dla mnie jest to, że są w klubie tacy ludzie, którzy potrafią przekonać mło-
dzież, że poprzez sport można spełniać marzenia i osiągać sukcesy. I nawet 
jeśli się mieszka w najmniejszej miejscowości, to można z niej wypłynąć na 
szerokie wody. Tym bardziej, że nasza działalność spotyka się z przychyl-
nością dyrekcji szkoły – powiedział prezes J. Tympalski. UKS „Górnik” 
Humniska oprócz sekcji ju-jitsu, prowadzi sekcję łuczniczą, która także 
może się pochwalić poważnymi osiągnięciami, m.in. występami w druży-
nowej I lidze seniorów oraz sekcję szachową. Łącznie w klubie trenuje pół 
setki zawodników.

Funkcjonowanie klubu nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie 
sponsorów i władz samorządowych. Dlatego z okazji 5-lecia J. Tym-
palski i A. Kędra uhonorowali przyjaciół klubu pamiątkową paterą  
z dedykacją. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Andrzej Bieńczak (Eleo 
Budmax), Janusz Draguła (były Burmistrz Gminy Brzozów), Halina Koś-
cińska (Wiadomości Brzozowskie), Zdzisław Wojdanowski (Burmistrz 
Brzozowa), Józef Laskoś i Małgorzata Woźniak (byli dyrektorzy szko-
ły), Bronisław Przyczynek (LZS), Andrzej Hendrzak (Nowe Podkarpa-
cie), Janusz Tomoń (zakład rehabilitacji „Eskulap”), Andrzej Wójtowicz 
(Liwocz Gran-Pik), Andrzej Pietryka (Polikat S.A.), Waldemar Irzyk 
(Grabo), Wojciech Ostrowski, Józef Telesz, Jan Dudycz (ZBJ), Wiesław 
Jórasz (produkcja mebli Lasek), Mieczysław Pająk (Grupa Pekao S.A.).  
Z kolei A. Kędra jako opiekun sekcji wręczył osobom, które przyczyni-
ły się do rozwoju ju-jitsu w Humniskach, opatrzone dedykacjami pa-
miątkowe, drewniane plakiety z zawodów Pucharu Europy w Meinin-

gen. Przekazał też trzy listy z podziękowaniami, 
podpisane przez prezesa Polskiego Związku Ju-
Jitsu Stefana Andrzeja Badeńskiego i wicepreze-
sa ds. sportowych Mariana Jasińskiego, a skiero-
wane do Haliny Kościńskiej, Andrzeja Hendrzaka  

i Mariana Strusia (byłego dziennikarza Nowin) za pro-
pagowanie tego sportu w prasie i telewizji. Natomiast 
obaj zawodnicy otrzymali sportowe torby opatrzone 
swoimi nazwiskami oraz napisem „Team of Poland”. 
- Do wszystkich sukcesów na pewno przyczynia się 
przyjazna atmosfera i wzajemna życzliwość, jaka  
u nas panuje. Nasze kontakty nie kończą się po wyj-
ściu z sali. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina – po-
wiedział A. Kędra. Następnie goście wpisali się do 
Księgi Pamiątkowej klubu, a całe spotkanie zakoń-
czyło okolicznościowe przyjęcie.

Nauczyciel wycho-
wania fizycznego to oso-
ba, której zadaniem jest 
kształtowanie sprawności 
fizycznej i psychomoto-
rycznej oraz rozwijanie 
strefy poznawczej i emo-

cjonalnej - motywacyjnej poprzez aktyw-
ność ruchową. Podmiotem pracy nauczy-
ciela jest człowiek bardzo młody, który 
ulega wielu przemianom biologicznym  
i osobowościowym. Toteż w swojej pracy 
nauczyciel musi dobrze dopasować treść, 
metody pracy, a także swoje zachowanie, 
sposób komunikacji, do poszczególnych 
okresów rozwojowych uczniów, do ich 
psychiki, zainteresowań, zdolności ru-
chowych, itp. 

Aby w pełni realizować się w za-
wodzie nauczyciela należy nie tylko prze-
kazywać wychowankom treść programu, 
ale umieć z nimi współpracować, roz-
mawiać, bawić się (a przez to wychowy-
wać). Dzieci oprócz nauczania ich potrze-
bują bliskości, poczucia bezpieczeństwa, 
partnerstwa. Relacja uczeń - nauczyciel  
i nauczyciel - uczeń muszą być oparte na 

partnerstwie i współdziałaniu. 
Bardzo ważny jest sposób mówie-

nia, zwracania się do uczniów. Ćwicze-
nia fizyczne i sposób nauczania czynno-
ści ruchowych muszą być przepuszczone 
przez filtr osobowości wychowanka. 
Wtedy jest możliwość zrozumienia  
i pełnego włączenia się do działań. Uczeń 
oczekuje wsparcia i pomocy, a nie tylko 
instrukcji, kontroli i oceny. W czasie 
oceniania uczeń liczy, oczekuje i cieszy 
się, gdy nauczyciel ocenia jego wysiłek, 
wkład pracy, postawę i zaangażowanie.

Przy ocenianiu uczniów nie moż-
na kierować się stałymi kryteriami, trze-
ba oceniać każdego ucznia według jego 
możliwości. Szczególnie dla dziewcząt 
ważnym czynnikiem jest elastyczna stro-
na zajęć i osoby nauczyciela. Nauczyciel 
zadbany, sprawny, szczupły, odpowied-
nio ubrany jest obiektem naśladowania, 
inspiruje uczennice do pracy nad swą 
sylwetką i kondycją. Uczniowie również 
bardzo liczą na partnerskie traktowanie. 
Potrzebują uśmiechu, spokoju, dlatego 
nauczyciel wychowania fizycznego po-
winien umieć poświęcić swoim uczniom 

trochę uwagi i porozmawiać.
Uczniowie często szukają w na-

uczycielu przyjaciela, a największym 
uznaniem w ich oczach cieszy się na-
uczyciel, który bierze z nimi udział  
w zabawach, grach i ćwiczeniach, czę-
sto się uśmiecha, nie krzyczy, a zarazem 
wymaga na tyle, na ile stać daną osobę. 
Nauczyciel nie może wymuszać na ucz-
niach wykonywania trudnych ćwiczeń 
fizycznych. Jednak nie może ograniczać 
uczniów, hamować ich aktywność.

Nauczyciel otwarty na drugiego 
człowieka, sprawny fizycznie, wysporto-
wany, szanujący indywidualność każdego 
ucznia, ich prawo do błędu, potrafiący 
wybaczać, wyrozumiały, serdeczny dla 
ludzi - oto ideał, do którego nauczyciele 
wychowania fizycznego powinni dążyć.

Rola nauczyciela wychowania fizycznego  
w kształtowaniu osobowości ucznia

Magdalena Kaczkowska

Pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu

INFORMACJE  Z  POWIATU

Na podstawie: Bronikowski M. „Nowy nauczyciel 
wychowania fizycznego” , Harewski G. „ Rola na-
uczyciela wf we współczesnej szkole”-Wychowanie 
fizyczne i Zdrowotne, Koszczyc T.: Rola i zadania 
nauczyciela wychowania fizycznego w świetle 
wprowadzanej reformy systemu edukacji
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WAGA (24 IX – 23 X)
Zrobisz duży krok do przodu w sprawach zawodowych, np. 
zakończysz rozpoczęte przedsięwzięcie, uzyskasz dyplom.  
W praktyczny sposób zrealizujesz swoje ambicje. Twoje talenty 

i zdolności zostaną zauważone i wykorzystane. Nowa sytuacja może też 
oznaczać zmiany w życiu domowym. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Na początku miesiąca trzeba się będzie bardzo sprężyć  
i uporządkować sprawy domowe. Bliższa rodzina wymagać będzie 
poświęceń, ale od tej dalszej możesz oczekiwać pomocy i wsparcia. 

Warto też zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. 
STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Będziesz miał mało czasu dla siebie i sporo różnych obowiązków,  
o których trzeba pamiętać. Czasem możesz mieć wrażenie, że twoje 
życie stało się listą spraw do załatwienia. Między tobą a partnerem 

mało romantyzmu, ale za to przekonasz się, że możesz na niego liczyć i potrafi 
zadbać o rodzinę.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Lato pożegnasz uśmiechnięty, zrelaksowany i piękniejszy... Spróbuj 
jak najdłużej zachować dobrą formę. Opracuj sobie własny program 
dbania o urodę - odrobina systematycznego wysiłku wystarczy, 

byś na dłużej zachował ten błysk w oku. Zajęta sobą i domem możesz nie 
zauważyć, że partner tęskni za większą czułością. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Twoje plany i marzenia zderzą się z twardą rzeczywistością. 
Niektóre z nich trzeba będzie zmienić i dostosować do realiów,  
a niektóre na razie odłożyć na później. Większość spraw potoczy 

się gładko do przodu, ale musisz naprawdę dobrze się na nich skoncentrować 
i systematycznie pracować. 

RYBY (20 II – 20 III) 
Najważniejsza będzie II dekada miesiąca: przyszłość zależeć będzie 
od tego, ile z siebie dasz i co postanowisz. Możesz spodziewać się 
pochwał i dobrych relacji w pracy. Zaczniesz plotkować i zajmować 

się cudzymi sprawami. Spędzisz ten czas bardzo towarzysko, biorąc udział  
w różnych uroczystościach. W miłości chcesz, aby wszystko kręciło się wokół 
Ciebie. 
 

HOROSKOP
BARAN (21 III – 20 IV)
Zabłyśniesz, przekonasz się o własnej atrakcyjności, co doda ci 
pewności siebie. Dzięki temu postanowisz zrealizować marzenia. 
Stwierdzisz: „Nie mam nic do stracenia!”, i np. zrobisz prawo 

jazdy albo zawalczysz o kogoś, kto wciąż wydaje się nieosiągalny. Jesteś 
warty wszystkiego, co najlepsze - musisz tylko wyciągnąć rękę i wspiąć się 
na palce...

BYK (21 IV – 21 V)
Wreszcie udowodnisz sobie i innym, że jeśli naprawdę 
czegoś chcesz, to osiągniesz to. A więc może zapiszesz się 

na studia lub zaczniesz doskonalić język obcy? Partner stanie po twojej 
stronie, skoro tylko upewni się, że nie zamierzasz z nim rywalizować.  

BLIŹNIęTA (22 V – 21 VI)
W pracy, niestety, konieczny będzie kompromis, gdyż szef będzie 
miał wobec ciebie duże wymagania. Trzeba będzie skupić się na 

szczegółach, do których nie masz głowy. W drugiej połowie miesiąca złapiesz 
oddech - przypomnisz sobie lato, oderwiesz się od codzienności. Życie 
towarzyskie nabierze blasku. 

RAK (22 VI – 23 VII)
Wreszcie odetchniesz pełną piersią, gdyż spadnie ci z barków jakaś 
ważna sprawa. Przestaniesz obawiać się przyszłości. Przekonasz się, 

jak wiele zawdzięczasz własnej pracy. Zobaczysz rezultaty wcześniejszych 
wysiłków. Poczujesz spełnienie i satysfakcję. Koło ciebie znajdzie się ktoś, kto 
będzie cię wspierał. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
Czeka cię pracowity, ale pomyślny miesiąc. Konieczna będzie 
systematyczność i dokładność. W pracy na razie powstrzymaj 

ambicje. To, czym przyjdzie ci się zajmować, wyda się nieatrakcyjne, ale to 
niezbędny etap na drodze do sukcesu. Czeka cię za to powodzenie w miłości.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
W pracy udana będzie zwłaszcza I dekada, kiedy to możesz 
osiągnąć coś, z czego długo będziesz czerpać korzyści. Przyjmuj 
więc propozycje, podpisuj umowy, nawet jeśli masz wątpliwości, 
czy podołasz nowym wyzwaniom. Wiedz, że oprócz własnej 

głowy i dwojga rąk możesz liczyć na innych ludzi oraz szczęśliwe zbiegi 
okoliczności.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO PIONOWO
3) zwolennik papieża
7) wymierzany nieso-
lidnym podatnikom
9) ubiór kosmonauty
10) omyłka w wypo-
wiedzeniu, przejęzy-
czenie
12) twierdzenie 
sprzeczne z ogólnym 
przekonaniem
13) wysokie wojskowe 
buty
15) nawierzchnia szosy
18) człowiek skłonny 
do poświęceń
19) trzydniowy na 
twarzy
20) auto z byłej NRD

1) trwa 24 godziny
2) najpiękniejsza
3) ogół czasopism
4) projektant afiszy
5) jednostka leśnej 
szkółki
6) statek powietrzny 
lżejszy od powietrza
8) leczenie za pomocą 
masażu
10) wykonuje analizy 
lekarskie
11) drobiazg przywie-
ziony z wycieczki
14) rusztowanie  
w kopalni
16) powodzenie, 
szczęście, fuks
17) pasterski do wier-
nych 

ROZRYWKA
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TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

T U W

REKLAMA

Znajomy rolnik zapytał mnie, w czym naprawdę 
tkwi różnica między komercyjnymi wzajemnymi form-
ami ubezpieczeń, bo on chce się kompleksowo ubez-
pieczyć, przy okazji nie nabijając kabzy towarzystwu 
ubezpieczeniowemu. Pomyślałam wtedy, że wciąż trze-
ba w Polsce przypominać istotę ubezpieczeń wzajem-
nych, bowiem wiedza o działalności towarzystw wza-
jemnościowych reaktywowanych przed dziesięcioma 
laty jest niewielka.

Na rynku ubezpieczeń działają dwie formy or-
ganizacji ubezpieczeniowych: komercyjne i wzajem-
ne. Ubezpieczyciele komercyjni nastawieni są na zysk  
i zbierają go do swoich kieszeni pod postacią dywi-
dendy. Przeciwieństwem dla nich są towarzystwa ubez-
pieczeń wzajemnych, których członkowie zrzeszają się 
dla zapewnienia sobie lub osobom trzecim świadczeń 
w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, np. klęski 
powodzi czy pożaru. Tutaj zysk zwany nadwyżką wra-
ca do ubezpieczonych w różnych postaciach, chociaż-
by jako obniżenie składki w kolejnych latach. Jeżeli  
w ciągu pięciu czy dziesięciu lat pozostajemy w for-
mule wzajemności ubezpieczeniowej i nie zdarzają się 
w tym czasie niekorzystne zdarzenia losowe, wówczas 
w naszym domowym budżecie znacząco obniżymy 
wydatki na ubezpieczenie. Nadwyżkę można również 
przeznaczyć na inne cele, przeważnie o charakterze 
społecznym, chociażby na budowę remizy strażackiej, 
zakup sprzętu przeciwpożarowgo, itp. Jednym słowem 
działalność ubezpieczeniowa o charakterze wzajemnoś-

ciowym nie jest obliczona na wytwarzanie zysku dla akcjonariuszy, jak ma to miejsce  
w towarzystwach-komercyjnych, lecz na zaspokajanie potrzeb członków TUW, czyli.osób 
się w nim ubezpieczających. Różne grupy zawodowe, nic tylko rolnicy, tworzą związki 
wzajemności członkowskiej. Zakładają je lekarze,, pielęgniarki, położne, komornicy, die-
cezje katolickie.

- To są towarzystwa w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Świadczą 
o pewnej samodzielności tych grup zawodowych, które same decydują, co się stanie, jeśli 
wynik finansowy ich związku wzajemności członkowskiej będzie ujemny, ale również co 
robić z nadwyżką. Przez ostatnich dziesięć lal przyzwyczailiśmy się, że każdy jest kowa-
lem własnego losu i że wcale nie musimy zawierać umów tylko z jedną firma ubezpie-
czeniową. Musimy jednocześnie przypominać sobie, co to są towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych i ponownie „oswajać” z tą ideą społeczeństwo polskie.

Nie mają takich dylematów mieszkańcy rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, 
Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Tam towarzystwa wzajemnościowe działały już od 
XIX wieku. Również na ziemiach polskich w tym czasie ubezpieczenia wzajemne rozwi-
jały się bardzo intensywnie. Wystarczy wspomnieć Krakowskie Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych. „Florianka”, założone w 1890 r. Wtedy wzajemność ubezpieczeniowa 
najpierw dotyczyła łudzi z jednego regionu lub pokrewnych zawodów, narażonych na 
jedno ryzyko. Po wojnie, w wyniku zmian ustrojowych, wprowadzono zakaz tworzenia 
towarzystw ubezpieczeń i dopiero w 1990 r. na mocy ustawy reaktywowano je, mając 
nadzieję, ze będą przydatne zwłaszcza w ubezpieczeniach grup zawodowych. „Tania” 
ochrona ubezpieczeniowa znalazła swoje miejsce na rynku ubezpieczeń i wciąż dyna-
micznie się rozwija, a tuwy nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w tej branży.

Zakłady Ubezpieczeń Wzajemnych działają w formule „non profit”, muszą być 
samowystarczalne, chociaż wyznają inną filozofię ubezpieczeniową niż towarzystwa 
komercyjne. Zwolennicy ubezpieczeń wzajemnych nie ukrywają, że rynek ten nie jest 
łatwy dla tuw-ów. Podkreślają tylko, że w dobrym momencie trafili w niszę rynkową,  
a teraz pozostaje tylko stopniowo rozszerzać swoja działalność na obszarze całego kraju  
i w różnych środowiskach zawodowych i lokalnych. Duże znaczenie ma upowszechnie-
nie idei wzajemnościowej poprzez odwoływanie się do takich cech społeczeństwa oby-
watelskiego, jak zapobiegliwość i zbiorowa zaradność. W krajach znacznie bogatszych 
od nas ubezpieczenia wzajemnościowe sprawdzają się znakomicie.
NASZ NOWY, AKTUALNY ADRES
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ‘”TUW”, ul. Mickiewicza 10, (budynek 
telekomunikacji)

BYĆ  KOWALEM  WłASNEGO  LOSU
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REKLAMA

Składniki:
3 polędwiczki wieprzowe
3 kolorowe papryczki
1 por
3 dkg grzybków mun
1 puszka kiełków soi
1 puszka pędów bambusa
2 kostki rosołowe

WIEPRZOWINA  EGZOTYCZNA

Polędwiczki pokroić w paski, wrzucić 
na rozgrzany tłuszcz i dusić ok.15min. 
Dodać pokrojonego pora, grzybki, kieł-
ki i pędy bambusa. Dusić ok. 10 min.
Podawać z dzikim ryżem.

Restauracja ALTA poleca

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
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