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Nagrody zwycięzcom wręczał m. in.  
Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż

Młodym tancerzom pogratulowała również 
Sekretarz Powiatu - Ewa Tabisz

Uczestnicy turnieju dali niesamowity 
popis zręczności...

... wdzięku ...

... i finezji

Pary taneczne płynęły po parkiecie...

Tańce latynoamerykańskie  
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Laureaci z dumą stanęli na podium
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POWIAT BRZOZOWSKI

7 października br. w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Haczowie odbył się VIII 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego  
o Puchar Wójta Gminy Haczów oraz Mi-
strzostwa Okręgu Podkarpackiego PTT. 
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie, Starostwo Powiato-
we w Brzozowie oraz Stowarzy-
szenie Miłośników Sportowego 
Tańca Towarzyskiego w Krośnie 
tradycyjnie zorganizowali piękne 
widowisko nad którym patronat ho-
norowy objął Starosta Brzozowski 
– Zygmunt Błaż.

W turnieju wzięła udział rekordo-
wa liczba 103 par z 14 klubów tanecz-
nych: „Samba” Tarnobrzeg, „Klasa” 
Tarnów, „Magic-Dance” Lublin, „Gra-
cja” Krosno, „Rock Step” Radom, „Me-
rengue” Stalowa Wola, „Impuls” Bił-
goraj, „Aksel” Rzeszów, „Złota Para” 
Dębica, „Podkarpacie” Jasło, „Estan” 
Przemyśl, „Gasiek” Rzeszów, „KTT 
Dżet” Rzeszów-Boguchwała, „Pri-
ma Dance” Przemyśl.

Imprezę prowadził Adam Berko-
wicz  z Jasła, obsługę muzyczną zapewnił kie-
rownik artystyczny Andrzej Orszulak z Krosna, 
zaś nad całością czuwała Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie 
– Maria Rygiel. Tancerzy oceniała 7-osobowa 
komisja w składzie: Wojciech  Wójtowicz  (sę-
dzia główny), Janina  Jakubowska, Andrzej 
Golonka, Galina Smirnowa, Zbigniew Zasada, 
Ryszard Piasta, Antoni Żaliński. W skład komi-
sji skrutacyjnej weszli: Mieczysław Kowalski  
z Krosna i  Izabela Wójtowicz.

Wspaniała oprawa oraz gorący doping 
publiczności zagrzewał zawodników do wysiłku. 
Zebranych zachwycała finezja i profesjonalizm 
tancerzy. 

W „Mistrzostwach Okręgu Podkarpackie-
go PTT” najlepsi w poszczególnych kategoriach 
okazali się:
8-9 lat, klasa „Open”, styl kombinacja: Patryk To-
ropolski, Sylwia Machowska –„Gracja” Krosno
10-11 lat, klasa „Open”, styl standard: Wojtek Ja-
kubek, Anna Burz  – „Aksel” Rzeszów
10-11 lat, klasa „Open”, styl latin: Wojtek Jaku-
bek, Anna Burz – „Aksel” Rzeszów
12-13 lat, klasa „Open”, styl standard: Paweł Zy-
zański, Milena Maciejewska „Gracja” Krosno
12-13 lat, klasa „Open”, styl latin: Hubert Kloc, 
Paulina Toropolska – „Gracja” Krosno
16– 18 lat, klasa „Open”, styl standard: Piotr Gę-
barowski, Kamila Buczek – „Gracja” Krosno
16– 18 lat, klasa „Open”, styl latin: Piotr Gęba-

rowski, Kamila Buczek – „Gracja” Krosno
14 – 15 lat, klasa „Open”, styl standard: Sebastian Peszko, Maria Patrylak – 

„Gracja” Krosno
14 – 15 lat, klasa „Open”, styl latin: Kajetan Ką-
dziela, Dominika Szala – „Gracja” Krosno
pow. 15 lat, klasa „Open”, styl standard: Dariusz 
Ćwik, Kinga Machnik –„Klasa” Tarnów

pow. 15 lat, klasa „Open”, styl latin: Paweł  Miąsik, 
Magda Kogut – „Aksel” Rzeszów

W rywalizacji „O Puchar Wójta Gminy Haczów” zwycię-
stwo wytańczyli sobie: 

12-13 lat, klasa „D”, styl kombinacja: Wojciech Bień, We-
ronika Karbowniczek - „Samba” Tarnobrzeg

14-15 lat, klasa „C”, styl standard: Kamil Szepiczak, Ga-
briela Czelny – „Gracja” Krosno

14-15 lat, klasa „C”, styl latin: Kamil Szepiczak, Ga-
briela Czelny – „Gracja” Krosno

14-15 lat, klasa „B”, styl standard: Mariusz Ko-
walski, Julia Częczek – „Gracja” Krosno

14-15 lat, klasa „B”, styl latin: Sebastian Pesz-
ko, Maria Patrylak – „Gracja” Krosno

pow. 15 lat, klasa „B”, styl standard: Mi-
chał Maj, Paulina Rząd – „Samba” 

Tarnobrzeg
pow. 15 lat, klasa „B”, styl latin: Pa-

weł Miąsik, Magda Kogut – „Aksel” Rzeszów
8-9 lat, klasa „F”, styl kombinacja: Sebastian Orszulak, Daria Longawa – „Gra-
cja” Krosno
 Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Urząd Gminy Haczów 
i Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Upominki wręczane 
były przez: Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża, Sekretarz Powiatu Ewę 
Tabisz, Naczelnika Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powia-
towego w Brzozowie Stanisława Pilszaka, Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego PTT w Rzeszowie Wojciecha Wójtowicza, Wójta Gminy Haczów 
Stanisława Jakiela oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w 
Haczowie Marię Rygiel. 
                 W trakcie turnieju wystąpiła gościnnie Formacja Tańca Towarzyskiego 
„Gracja” z Krosna - aktualni Mistrzowie Polski w tańcach  latynoamerykań-
skich. Piękną dekorację wykonała Renata Czerwińska z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Patronat medialny nad turniejem sprawo-
wał tygodnik  „Nowe Podkarpacie”.

W czasie imprezy Dyrektor GOKiW w Haczowie, za pośrednictwem 
konfenansjera A. Berkowicza, podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli w organizacji przedsięwzięcia. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności zostały złożone na ręce: Janiny Badeńskiej - Prezesa Stowarzyszenia Mi-
łośników Sportowego Tańca Towarzyskiego w Krośnie (która także zapewniła 
opiekę medyczną w czasie turnieju), Zygmunta Węgrzyna i Wacława Szubera 
- Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Haczowie, Bogdana Nycza - Dyrektora 
Przedszkola Samorządowego w Haczowie oraz Andrzeja Orszulaka za profe-
sjonalną i fachową opiekę nad turniejem. Została też podkreślona ogromna rola 
sponsorów, którym serdecznie podziękowano za wsparcie.

Taniec towarzyski jest coraz popularniejszą dyscypliną. Pary taneczne 
w tegorocznym turnieju dały fantastyczny popis, który na długo pozostanie  
w naszej pamięci. Miejmy nadzieję, że za rok znów będziemy mogli podziwiać 
takie widowisko.

Wytańczyli sobie zwycięstwo

Maria Rygiel
Anna Władyka
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Brzozowska Gazeta Powiatowa: Panie Sta-
rosto, jaka była mijająca kadencja? 
Zygmunt Błaż: Na pewno trudna, ale jedno-
cześnie bardzo owocna. Udało się nam roz-
wiązać najważniejsze problemy, przed który-
mi stanęliśmy cztery lata temu.
BGP: To znaczy jakie? 
Z.B.: Myślę tu o poprawie stanu opieki me-
dycznej, bezpieczeństwa mieszkańców, bazy 
oświatowej, no i o drogach, o czym bliżej 
może powiedzieć mój zastępca. Istotne zna-
czenie miało też, że realizację naszych za-
miarów rozpoczynaliśmy, posiadając budżet 
mocno obciążony zobowiązaniami. Stąd od 
początku nastawiliśmy się na zdobycie jak 
największego wsparcia finansowego i nie tyl-
ko z zewnątrz.
BGP: Pomówmy zatem, o tym, co dla każde-
go człowieka najcenniejsze, o zdrowiu.
Z.B.: Istotnie. Cieszy nas wszystkich fakt, 
że w ciągu ostatnich lat brzozowski szpital 
nie tylko stanął na nogi, uzyskując stabiliza-
cję ekonomiczną, ale w zasadniczym stopniu 
unowocześnił i rozbudował swoją bazę. Do 
tych sukcesów w dużej mierze przyczyniła 
się efektywna współpraca z Dyrekcją szpita-
la. Dzięki temu, że placówka znalazła się na 
krajowej liście ośrodków onkologicznych, do 
Brzozowa trafił od dawna oczekiwany nowo-
czesny akcelerator, co diametralnie zmieniło 
obraz terapii. Sukcesem także zakończyły się 
nasze starania o pozyskanie nowego tomo-
grafu komputerowego. Dzięki pomocy Mi-
nisterstwa Zdrowia w szpitalu przebudowa-
no oddział pomocy doraźnej, rozbudowano  
i doposażono oddział intensywnej terapii oraz 
blok operacyjny. Zakupiono też wiele innej 
niezbędnej aparatury medycznej. Ponadto  
w szpitalu wykonano wiele koniecznych ro-
bót budowlanych: rozdział kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej, wymianę wind, adaptację 
pomieszczeń i łazienek dla osób niepełno-

Kadencja na mecie
Zygmunt Błaż 
Starosta Brzozowski:

sprawnych. Powstaje też bunkier pod drugi akcelerator. Za-
kupiono też dwie karetki pogotowia, a w Nozdrzcu powstała 
stacja pogotowia ratunkowego. 
BGP: Skoro mowa o pomocy doraźnej, to należy tu wspo-
mnieć o utworzeniu Powiatowego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w komendzie straży pożarnej.
Z.B.: Tak. Ale przy okazji powiedzmy też o zakupie dwóch nowoczesnych wo-
zów – samochodów ratowniczo-gaśniczych, przystosowanych do ratownictwa 
chemicznego oraz hydraulicznego zestawu gaśniczego dla brzozowskiej Komendy 
Powiatowej PSP. Jeśli chodzi o inne służby, to biorąc pod uwagę statystyki poli-
cyjne, powiat brzozowski ponownie jest terenem o najniższym poziomie przestęp-
czości w województwie podkarpackim. Zwraca też uwagę aktywna działalność  
i zdobywanie kolejnych certyfikatów i uprawnień przez Powiatową Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Brzozowie. 
BGP: Z szeroko pojętymi sprawami bezpieczeństwa wiąże się również polityka 
socjalna.
Z.B.: Polityka to za duże słowo, niemniej jednak staraliśmy się w granicach na-
szych możliwości myśleć o mieszkańcach potrzebujących pomocy. Zdobywali-
śmy środki na odbudowę infrastruktury powiatowej w ramach likwidacji skutków 
powodzi. Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył ok. 16,5 mln zł na aktywne for-
my przeciwdziałania bezrobociu, którymi objęto ponad 4 300 osób. W ramach 
europejskiego funduszu EFS zostało bądź jest w trakcie realizacji 6 programów 
wsparcia. Jeśli zaś chodzi o pomoc społeczną, to dzięki gruntownym remontom  
w zdecydowany sposób podniesiono standard życia w Domu Pomocy Społecznej 
w Brzozowie. Jako starosta w ciągu minionych lat pośredniczyłem też w pozyski-
waniu pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W ramach tej pomocy zakupiliśmy 10 samochodów, przystosowanych do przewo-
zu osób niepełnosprawnych, które zostały przekazane dla placówek oświatowych 
i związanych z pomocą społeczną.
D.K.: No właśnie, placówki oświatowe.
Z.B.: Edukację publiczną zawsze traktowaliśmy priorytetowo. Dzięki środkom 
ZPORR i innym zakończyliśmy przebudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Brzozowie. Inwestycje w tej placówce kosztowały łącznie blisko 
1,3 mln zł. Wydatnie, bo kosztem ponad 900 tys. zł, została rozbudowana baza dy-
daktyczna i techniczna Zespołu Szkół Budowlanych. Gruntowne remonty rozpo-
częto też w I Liceum Ogólnokształcącym (termomodernizacja) oraz Zespole Szkół 

Rada Powiatu Brzozowskiego zebrała się 5 października 
br. na obradach XLIV sesji zwyczajnej. Obradom przewodniczył 
Stanisław Łobodziński. Po przyjęciu porządku obrad oraz pro-
tokołów z poprzednich sesji radni wysłuchali przedstawionego 
przez Sekretarza Powiatu Ewę Tabisz sprawozdania z wykona-
nia uchwał i wniosków z poprzednich sesji oraz odczytanego 
przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża sprawozdania 
z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnym 
punktem było poinformowanie radnych o działalności powiato-
wych służb, inspekcji i straży.  Przedstawili je kolejno Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Stanisław Pająk, 
Komendant Powiatowy Policji Edward Ząbek, Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego Edward Olejko, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Tadeusz Pióro oraz Powiatowy 
Lekarz Weterynarii Andrzej Chrzanowski. Po przedstawieniu 
raportów szefowie służb i inspekcji odpowiadali na szegółowe 
pytania radnych.

W kolejnym punkcie obrad znalazło się przyjęcie sześciu 
uchwał. Ich projekty zostały dokładnie omówione podczas po-
siedzeń komisji stałych Rady. Dlatego wszystkie uchwały przy-
jęto jednogłośnie. Rada Powiatu zatwierdziła zmiany w Statu-

cie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz określiła 
zasady dokonywania zakupu i przyjmowania darowizny apara-
tury i sprzętu medycznego przez tę placówkę. Radni dokonali 
zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wielkości środ-
ków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2006 r. 
Wyrazili też zgodę na ustanowienie hipoteki w związku z zabez-
pieczeniem inwestycji realizowanych w szpitalu. Rada ustaliła 
również tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu po-
wiatu brzozowskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku 
na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu 
rozliczania tych dotacji oraz kontroli wykonywania zadań. Jako 
ostatnią przyjęto uchwałę dokonującą zmian w tegorocznym bu-
dżecie powiatu. Radni nie zglosili żadnych interpelacji, zapytań 
i wolnych wniosków.

Ponieważ była to prawdopodobnie przedostatnia już  
w trakcie obecnej kadencji sesja, po jej zakończeniu na pamiąt-
kowej fotografii uwieczniono skład Rady Powiatu wraz z Pania-
mi Skarbnik i Sekretarz Powiatu.
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Kadencja na mecie

Opr. dk

BGP: Panie Starosto, jaka jest łączna długość dróg powiatowych?
Janusz Draguła: Pod administracją powiatu brzozowskiego pozostaje 51 od-

cinków dróg o łącznej długości 247 km. Najwięcej, bo 
214 km, to drogi o nawierzchni bitumicznej. 
BGP: A ile z nich udało się zmodernizować w ciągu 
obecnej kadencji?
J.D.: W latach 2003–2006 modernizacje i remonty zo-
stały łącznie przeprowadzone na ok. 60 km (dokładnie 
59.781 mb) dróg powiatowych o nawierzchni bitumicz-
nej. 
BGP: Ile kosztowały te inwestycje?
J.D.: Możemy tu mówić o  kwocie 10,6 mln zł. 
BGP: Skąd powiat miał na tyle pieniędzy?

J.D.: Pochodziły one głównie z zewnętrznych źródeł. Aktywność w ich poszu-
kiwanie, nasze zaangażowanie oraz dobrze sporządzane wnioski sprawiły, że 
dofinansowanie ponad trzy razy przewyższyło nasz wkład własny, który wyniósł 
nieco ponad 3,3 mln zł. Dodam, że jeśli chodzi o ilość złożonych wniosków do 
ZPORR, to znaleźliśmy się na trzecim miejscu w województwie po powiatach 
rzeszowskim i strzyżowskim. Natomiast gdy chodzi o liczbę wniosków pozy-
tywnie rozpatrzonych, powiat brzozowski znalazł się na miejscu drugim. 
BGP: Skąd udało się pozyskać najwięcej?
J.D.: Głównie ze źródeł unijnych, najwięcej ze ZPORR, ale także z progra-
mów SAPARD i PHARE, jak również z rezerwy budżetowej państwa, środków 
ministerialnych, środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz kon-
traktu wojewódzkiego. W niektórych projektach partycypowały też samorządy 
gminne.
BGP: Które ze zrealizowanych inwestycji uznałby Pan za priorytetowe?
J.D.: Na pewno te współfinansowane ze środków ZPORR. Myślę tu o drogach: 
Iskrzynia – Trześniów, Haczów – Besko, Jabłonica Polska – Zmiennica – Jasio-
nów oraz Barycz – Nozdrzec. Dzięki temu diametralnie poprawiły się warunki 
transportu w zachodniej i północnej części powiatu. Droga z Jabłonicy do Ja-
sionowa została odbudowana w całości. A jeśli weźmiemy pod uwagę zakoń-
czoną niedawno modernizację drogi Brzozów – Zmiennica, to śmiało można 
powiedzieć, że Brzozów i zachodnia część powiatu posiada bez porównania 
lepsze niż jeszcze kilka lat temu połączenia z Krosnem, Rymanowem oraz dro-
gą krajową nr 9 prowadzącą do przejścia granicznego w Barwinku. Podobnie na 
północy powiatu – tam skróciło się połączenie w kierunku Rzeszowa, Dynowa 
i Przemyśla. Poważnymi inwestycjami były też modernizacje nawierzchni na 
drogach Brzozów – Wara i Domaradz – Przysietnica.
BGP: A co z pozostałymi drogami? 
J.D.: Nie zostawiliśmy ich. Podczas całej kadencji prace modernizacyjne były 
prowadzone na prawie 30 drogach, przede wszystkim na drogach łączących 
gminy, stanowiących bardziej uczęszczane ciągi komunikacyjne. I muszę po-
wiedzieć, że zadanie to udało się w zasadzie wykonać. Trudno nawet porówny-
wać obraz dróg w momencie przejęcia ich przez powiat a obecnie. Zmienił się 
zdecydowanie na lepsze. I mieszkańcy to zauważają. 
BGP: Podobnie jak stan chodników?
J.D.: Tak. I to nie tylko w Brzozowie, gdzie nowy chodnik prowadzi aż do leś-
niczówki na Podlesiu czy na ul. Bema w stronę Starej Wsi, ale także w gminach: 
Jasienicy Rosielnej i Haczowie. Przy drogach powiatowych powstało prawie  
4 km chodników za ponad 0,5 mln zł. Duża w tym zasługa także samorządów 
gminnych. Gminy partycypowały zresztą także w modernizacji dróg i odbudowie 
mostów. Za tę współpracę należą się podziękowania samorządom gminnym.

BGP: Kilka razy nasz powiat atakowały ulewne 
deszcze i powodzie, powodując osuwanie się zie-
mi. Również na drogach.
J.D.: To szerszy problem. Dotyczy on 13 osu-
wisk przy 9 drogach. Część osuwisk istniała już 
wcześniej, lecz niewiele w tej sprawie robiono.  
A ostatnie podtopienia tylko jeszcze pogorszyły 
ten stan. Postaraliśmy się o kompleksowe zała-
twienie tej sprawy, zabiegając o ministerialne 
środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
W tym roku w ramach projektu „Osłona przeciw-
osuwiskowa” są likwidowane 4 osuwiska przy 
drodze Brzozów – Zmiennica (2 osuwiska) oraz 
w Krzywem i Niewistce. Inwestycje te kosztują 
913 tys. zł, z czego 600 tys. to środki bezzwrot-
ne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,  
a 166 tys. zł pochodzi z budżetu państwa. Udział 
własny powiatu w kosztach wynosi niespełna 
20%. Szczególnie istotne znaczenie ma likwida-
cja - po kilkudziesięciu latach - największego osu-
wiska – w Brzozowie przy drodze do Zmiennicy. 
Jeśli chodzi o likwidację pozostałych osuwisk, 
powiat otrzymał promesę na kwotę blisko 1,7 mln 
zł (80% kosztów). Zadania te będą realizowane 
w 2007 r. Przy okazji likwidacji skutków powo-
dzi należy wspomnieć o remontach 21 mostów, 
które przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych  
w Brzozowie.
BGP: Zarząd zajmuje się przede wszystkim bie-
żącym utrzymaniem dróg?
J.D.: To jego podstawowa działalność. Bieżące 
utrzymanie dróg przekroczyło 2,5 mln. Złożyły 
się na niego remonty bieżące (blisko 1,7 mln zł), 
utrzymanie zimowe (0,25 mln zł) oraz zakup 
sprzętu (0,6 mln zł).  Pobocza i rowy utrzymu-
jemy dzięki zakupowi za kwotę 250 tys. zł ciąg-
nika Lamborghini wraz z ramieniem hydraulicz-
nym i głowicami do koszenia traw i krzewów, 
pogłębiania rowów i frezowania poboczy.
BGP: Jak podsumowałby Pan to, co działo 
się na drogach powiatowych w latach w ciągu 
obecnej kadencji?
J.D.: Patrząc na sumę wydatków, sięgającą rzędu 
15 mln zł widać, jaka to ogromna kwota. Udało 
się nam zrobić bardzo wiele. Zrealizować ważne 
inwestycje, zadbać o komfort jazdy i utrzymanie 
dróg w powiecie. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje pozyskanie bardzo znaczących środ-
ków finansowych spoza budżetu powiatu. Środki 
wydatkowane na inwestycje drogowe aż w 70 
% pochodziły ze źródeł zewnętrznych. Zmoder-
nizowaliśmy niemal 60 km dróg, a biorąc pod 
uwagę poprzednią kadencję, kiedy odnowiono 
45 km, oznacza to fakt, że nową nawierzchnię 
w minionych latach otrzymała połowa naszych 
dróg. I jest to widoczny wkład władz samorządo-
wych powiatu na rzecz jego mieszkańców. 

Powiat brzozowski drogami stoi
Janusz Draguła 
Wicestarosta Brzozowski:

Opr. dk

Ekonomicznych (elewacja, wymiana okien). Po-
nadto w najbliższych dniach otrzymamy 360 tys. zł  
z Ministerstwa Edukacji na wykonanie prac remon-
towo-modernizacyjnych w I LO. Łącznie inwesty-
cje w dziedzinie edukacji publicznej pochłonęły 
ponad 3 mln zł, z czego nasz udział własny wyniósł 
1,5 mln zł. A to oznacza, że co druga złotówka 
pochodziła ze źródeł zewnętrznych. Świadczy to  
o dużej skuteczności naszych starań. Oświata zresz-
tą nie jest tu wyjątkiem. W innych dziedzinach pro-

porcje te wyglądają jeszcze korzystniej, jak np. w przypadku inwestycji w 
szpitalu, a przede wszystkim w przypadku modernizacji dróg powiatowych.
BGP: W ten sposób powróciliśmy do punktu wyjścia. Co chciałby Pan po-
wiedzieć Czytelnikom BGP na zakończenie naszej rozmowy? 
Z.B.: Przede wszystkim pragnę podziękować za sprawną i owocną pracę 
Radzie Powiatu, Zarządowi, moim najbliższym współpracownikom: Panu 
Wicestaroście, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Panom Dyrektorom, Komen-
dantom i Kierownikom powiatowych jednostek, służb, straży, inspekcji,  
a także Państwu Naczelnikom wydziałów oraz wszystkim Pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
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POWIAT BRZOZOWSKI

Po wielu latach oczekiwań, dzięki skutecznym staraniom władz powia-
towych, zabezpieczenia doczekały się dwa osuwiska w ciągu drogi powiatowej 

Brzozów-Zmiennica. 
Zadanie to realizowa-

ne jest w ramach Projektu 
„Osłona przeciwosuwisko-
wa”. Zostało  podzielone na 
dwa etapy. Pierwszy etap, 
obejmujący 80 % kosztów 
zadania, już trwa i polega 
na gruntownym zabezpie-
czeniu osuwiska. Jego za-
kończenie przewidywane 
jest na koniec listopada br. 
Drugi etap, w trakcie któ-
rego zostanie odtworzona 
nawierzchnia odcinka dro-

gi Brzozów-Zmiennica, będzie realizowany na wiosnę przyszłego roku. Trzeba 
podkreślić, że wykonanie tego zadania wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Rea-
lizacja obu etapów zamyka się kwotą 681 339 zł.  80 % całej sumy to środki po-
zyskane z zewnątrz (Europejski Bank Inwestycyjny i budżet państwa), natomiast 
pozostałe 20 % stanowi wkład własny powiatu. 

Jak podkreśla Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła:  - Likwidacja 
tych dwóch osuwisk i naprawa nawierzchni odcinka drogi Brzozów-Zmiennica 

Powiat  likwiduje  osuwiska to ostatni etap w modernizacji ok. trzynastoki-
lometrowego odcinka drogi łączącej Brzozów 
z Jabłonicą Polską i z drogą krajową Nr 9 Ra-
dom-Barwinek. 

W trakcie realizacji jest również likwi-
dacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej 
Dydnia-Krzywe-Końskie oraz stabilizacja osu-
wiska wraz z naprawą drogi Niewistka przez 
wieś. Wartość pierwszego zadania to 154 647 
zł, a drugiego 228 435 zł. W obu przypadkach 
80% to dofinansowanie z Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego i budżetu państwa, a 20% 
wkład własny powiatu. 

W przyszłym roku planowane jest za-
bezpieczenie kolejnych pięciu osuwisk na 
terenie powiatu brzozowskiego w ciągach 
następujących dróg powiatowych: Barycz-
Izdebki, Brzozów-Wara, Izdebki-Obarzym, 
Blizne-Golcowa oraz Krzemienna-Witryłów-
Jurowce. 

Na sfinansowanie tych zadań po-
wiat otrzymał promesę na łączną kwotę 
1 693 680,00 zł z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Pozostała kwota 
(20%) pochodzić będzie z budżetu powiatu.

Magdalena Pilawska

BGP: Jak Pan ocenia działalność Rady Powiatu w Brzozowie  
z perspektywy mijającej kadencji?
Stanisław Łobodziński: Za największy sukces uważam przede 

wszystkim skonsolidowanie Rady Powia-
tu ponad podziałami. Radni koncentrowa-
li się przede wszystkim na rozwiązywaniu 
istotnych dla mieszkańców powiatu prob-
lemów. Angażowali się w sprawy powia-
tu nie tylko podczas dyżurów, ale w co-
dziennej pracy, uczestnicząc w bieżącej 
działalności samorządowej, np. ocenie 
stanu dróg, działalności szpitala, edukacji 
publicznej czy bezpieczeństwa. Ponieważ 

wszelkie problemy były dogłębnie analizowane podczas posie-
dzeń komisji, dlatego Rada podejmując uchwały przemawiała 
już jednym głosem. Nigdy też nie było problemów ze strony 
radnych, jeśli okoliczności wymagały podjęcia szybkiej decy-
zji. Dotyczyło to zwłaszcza wyrażenia zgody na prowadzenie 
i zabezpieczenie zadań inwestycyjnych. Mogę powiedzieć, że 
działalność Rady zawsze na pierwszym planie stawiała dobro 
powiatu i jego mieszkańców.
BGP: Czy to samo może Pan powiedzieć o współpracy z Zarzą-
dem Powiatu w Brzozowie i Starostą Brzozowskim? 
S.Ł.: Nie należę do osób, które chwalą wszystko dookoła. Ale 
muszę przyznać, że współpraca ta układała się wzorowo. Mate-
riały na sesje były zawsze należycie przygotowane, a projekty 
uchwał konkretne i przemyślane. Dzięki zapobiegliwości i sta-
ranności Starosty, Wicestarosty, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz 
wszystko było zapięte na ostatni guzik. Dlatego po akceptacji 
Zarządu podejmowane przez nas uchwały stawały się już tyl-
ko formalnością. Warto tu przy okazji podkreślić wytrwałość  
i skuteczność, z jaką obaj starostowie zabiegali o pozyskiwanie 

środków ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu zdołano zrealizo-
wać bardzo wiele ważnych dla powiatu inwestycji. Cieszę się, że 
jako Rada mogliśmy też się do tego przyczynić. 
BGP: Co chciałby Pan powiedzieć na zakończenie swojej ka-
dencji?
S.Ł.: Pragnę przede wszystkim szczerze podziękować wszystkim 
Paniom i Panom Radnym za bardzo dobrą i owocną współpracę 
na rzecz naszej małej powiatowej ojczyzny. Za zaangażowanie  
i wysiłek włożony w prace komisji, za zrealizowanie wszystkich 
celów, jakie Rada sobie wytyczyła. Czas ten na pewno nie został 
zmarnowany. Serdecznie dziękuję także Zarządowi Powiatu, 
Panom Starostom, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz. Mogę chyba 
śmiało powiedzieć, że mamy wszyscy poczucie dobrze spełnio-
nego obowiązku.

Mam poczucie  
dobrze spełnionego obowiązku

Stanisław Łobodziński  
Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego: 

not. dk

Osuwisko przy drodze powiatowej Brzozów-Zmiennica

Od lewej:
w pierwszym rzędzie siedzą: Zygmunt Błaż, Jadwiga Dżoń, Barbara 
Karasińska-Wcisło, Grażyna Gładysz, Stanisław Łobodziński
w drugim rzędzie: Józef Laskoś, Marek Owsiany, Leszek Niemiec,  
Janusz Draguła, Jacek Adamski, Wincenty Smoleń, Stanisław Chrobak
w trzecim rzędzie: Bronisław Przyczynek, Jarosław Dąbrowski, Stani-
sław Supel, Stefan Bodzioch, Stanisław Ekiert, Mieczysław Barć, Mie-
czysław Pająk. 

Rada Powiatu w Brzozowie
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Danuta Słaba 
Krzysztof Urbanek

X Jubileuszowy Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych Wetlina 2006  organi-
zowany przez Szkolne Koła PTSM przy Zespole Szkół Budowlanych  

i Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie (Marian Soczek, Krzysztof Ur-
banek, Danuta Słaba) już za nami. 

W rajdzie uczestniczyły następujące szkoły: Zespół Szkół Ekonomicz-
nych  w Brzozowie, Zespół Szkół Budowlanych  w Brzozowie, I Liceum 
Ogólnokształcące w Brzozowie, Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu, Lice-
um Ogólnokształcące w Lesku, Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku, Zespół Szkół Nr 
4 w Sanoku, Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy, Zespół Szkół w Jedliczu. 

Po bieszczadzkich szlakach wędrujemy już od 10 lat.  Przez ten czas 
w naszych  rajdach wzięło udział 
ponad 1200 uczniów z powiatu 
brzozowskiego oraz piętnastu szkół 
woj. podkarpackiego. Zwiedziliśmy 
najciekawsze zakątki Bieszczadów: 
Tarnicę, Szeroki Wierch, Pasmo 
Smereka, Połoniny Wetlińskiej,  
Połoniny  Caryńskiej, rejon Małej  
i Wielkiej  Rawki, pasmo Chrysz-
czatej oraz pasmo Graniczne z Ra-
bią Skałą. Poznawaliśmy historię, 
kulturę i walory krajoznawczo-tury-
styczne tych rejonów. Przemierzyli-
śmy szlaki turystyczne Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego podziwia-
jąc piękne widoki. Braliśmy czynny udział w Akcji „Czyste Góry” zbierając 
śmieci na szlakach turystycznych. Zdobywane na szlakach wiadomości były 
przydatne w konkursach rajdowych. W czasie tegorocznego rajdu przepro-
wadziliśmy 4 konkursy: konkurs krajoznawczo-turystyczny, konkurs wiedzy 
ekologicznej, konkurs wiedzy o PTSM, konkurs piosenki turystycznej,
W wyniku eliminacji poszczególne miejsca zajęli:

W konkursie ekologicznym: I miejsce – Urszula Nycz – ZS Nr 1 Sa-
nok, II miejsce – Ewelina Malec – ZSB Brzozów, III miejsce – Patryk Szcze-
ciak – LO Brzozów.

W konkursie krajoznawczym: I miejsce – Anna Drożdżal – ZSB 
Brzozów, II miejsce – Joanna Paradysz – LO Brzozów, III miejsce – Małgo-
rzata Pankiewicz  - LO Lesko.         

W konkursie wiedzy o PTSM: 
I miejsce – Justyna Ździarska - ZSE 
Brzozów, II miejsce – Maria Mróz – LO 
Jedlicze, III miejsce – Małgorzata Leś-
niak – ZSB Brzozów.

W konkursie piosenki tury-
stycznej: I miejsce -  grupa z LO z Le-
ska, II miejsce – grupa z ZSB z Brzo-
zowa.

Podczas rajdu młodzież również 
brała udział w akcji sprzątania gór. Po-
szczególne grupy rywalizowały ze sobą, 
kto nazbiera więcej śmieci. W tej kon-
kurencji przyznano także nagrody. I miejsce – LO Jedlicze i ZS Nr 1 Sanok, II 
miejsce - ZSE Brzozów, III miejsce – ZS Jedlicze.

X Jubileuszowy Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych Wetlina 2006 był dla 
nas, organizatorów, szczególnym wyzwaniem, bo zamykał dziesięcioletni 
okres pracy. Chcieliśmy szczególnie uroczyście ugościć uczestników rajdu, 
stworzyć sympatyczną atmosferę i pozostawić niezapomniane wrażenia. 

Przygotowania rozpoczęły się jak zwykle z wielomiesięcznym wy-
przedzeniem: opracowywanie trasy, rezerwacja noclegów, poszukiwanie 

sponsorów,  zamawianie przewodników 
itp. W tych działaniach wspierali nas 
Dyrektorzy Zespołu Szkół Budowlanych  
i Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie oraz Zarząd Oddziału PTSM  
w Krośnie. Od lat dokładamy wiele sta-
rań, aby obniżyć koszty uczestnictwa  
w naszej imprezie ponoszone przez ucz-
niów. Dziś możemy się poszczycić orga-

nizacją trzydniowej  imprezy z wyżywie-
niem za 30 zł od ucznia. Jest to możliwe jedynie 
dzięki temu, że wspierają nas liczni sponsorzy, 
którym bardzo dziękujemy. Do nich należą: Ku-

rator Oświaty w Rzeszowie, Zarząd 
Oddziału PTSM w Krośnie, Sta-
rosta Brzozowski, Dyrektor ZSB  
w Brzozowie, Dyrektor ZSE w Brzo-
zowie, Cukiernia Wacława Bieńczaka, 
Piekarnia Romana i Aleksandry Bąk z 
Przysietnicy, FOŚ i GW w Rzeszowie, 
Hurtownia Drobiu w Bliznem, Zakład 

uboju, skupu i przetwórstwa mięsnego 
– masarnia w Brzozowie, „BJS Brzozów” Sp.j. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, Firma 
Handlowa „Z.B.J” w Brzozowie, sklep „Deli-
ciusz” Z. Kusia. Korzystamy także z taniej bazy 
noclegowej, tj. schronisk  młodzieżowych  Pol-
skiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. 

X Jubileuszowy Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

W rajdzie uczestniczyła młodzież z Zespołu 
Szkół Budowlanych ...

... i Zespołu Szkół Ekonomicznych

Wędrując podziwialiśmy ...

... piękne krajobrazy

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU



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

cy. Na szczególne uwzględnienie mogły liczyć osoby, które nie 
miały wcześniejszych doświadczeń zawodowych, absolwenci,  
a także ludzie młodzi którzy posiadali kwalifikacje niedostoso-
wane do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. W trakcie 
realizacji trzech projektów skierowanych do młodzieży z różne-
go rodzaju wsparcia skorzystało 860 osób bezrobotnych. Przede 
wszystkim była to grupa młodzieży, która po ukończeniu szkoły 
miała problemy ze znalezieniem zatrudnienia, co w następstwie 
powodowało opóźnienie startu w życie zawodowe oraz dezak-
tualizację ich kwalifikacji. W ramach projektów przeprowadzo-
no trzy szkolenia, m.in. podnoszące kwalifikacje językowe oraz  

z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży, udzielano wsparcia 
finansowego osobom chcącym założyć własną działalność go-
spodarczą poprzez przyznanie jednorazowych środków na ten 
cel, w celu umożliwienia zdobycia doświadczenia zawodowe-
go organizowano staże oraz przygotowanie zawodowe w miej-
scu pracy, organizowano subsydiowane miejsca pracy, a także 
udzielano pomocy w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego. Realizacja działań w sposób kompleksowy zwięk-
szała szanse beneficjentów ostatecznych, na co najmniej okreso-
we zatrudnienie. Łączna wartość projektów wyniosła 3.554.860 
zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł 

2.768.160 zł. 
Oprócz projektów skierowanych do 

młodzieży PUP realizował również trzy 
projekty, których celem było ograniczenie 
zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród 

osób powyżej 25 roku życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem długotrwale bezrobotnych. W ra-
mach projektów przewidywało się umożliwienie 
powrotu na rynek pracy i wzrost zatrudnialności,  

w tym samozatrudnienia osób bezrobotnych, poprzez 
takie działania jak: przyznanie jednorazowych środków 

na podjęcie działalności gospodarczej, subsydiowanie 
zatrudnienia, organizację przygotowania zawodowego 

w miejscu pracy, szkolenia oraz pomoc w zakresie po-
średnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Działania te 

miały na celu przywrócenie kontaktu z pracą osobom, które 
nie pozostawały w zatrudnieniu i w efekcie ponowne wejście na 
rynek pracy, jak również dostosowanie posiadanych kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy zwiększających możliwości aktywnego 
funkcjonowania na rynku pracy. Wsparciem w projektach ob-
jęto 180 osób. Łączna wartość projektów wyniosła 876.833 zł,  
w tym udział EFS 663.369 zł. 

Rok 2006 jest ostatnim rokiem programowania w latach 
2004-2006. Na nowy okres programowania i wykorzystania 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013 przy-
gotowywane są nowe Programy Operacyjne.  Ostateczny zakres 
priorytetów i działań  uzależniony będzie od przebiegu konsulta-
cji społecznych oraz negocjacji z Komisją Europejską. Zgodnie  

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

TY  TEŻ  MOŻESZ  SKORZYSTAĆ  
ZE  ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO  

FUNDUSZU  SPOŁECZNEGO

Z chwilą wejścia Polski do unii Europejskiej samorządy po-
wiatowe, w tym powiatowe urzędy pracy zyskały możli-

wość ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego na realizację projektów zorientowanych na zapobieganie 
i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału 
kadrowego i integrację społeczną na rynku pracy. Europejski 
Fundusz Społeczny jest jednym z czterech funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej i jest głównym instrumentem wspiera-
jącym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia. Z jego środków jest współfinansowana pomoc dla 
różnych regionów i grup społecznych w tym w szczególności 

dla pracowników zagrożonych bezrobociem długoterminowym 
oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.

Aplikacja środków z EFS w latach 2004-2006  odbywała 
się zgodnie z przyjętym przez polskie władze Narodowym Pla-
nem Działań na Rzecz Zatrudnienia na podstawie dwóch pro-
gramów: 
•	Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludz-

kich (SPO RZL), 
•	Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-

woju Regionalnego (ZPORR). 
Projekty przewidziane w ramach  SPO RZL do-
tyczyły wsparcia: 
•	bezrobotnej młodzieży, 
•	osób długotrwale bezrobotnych oraz za-

grożonych długotrwałym bezrobociem, 
•	niepełnosprawnych i kobiet oraz projek-

tów związanych z doskonaleniem jakości 
własnych usług. 

Natomiast działania przewidziane  
w ZPORR finansowane z EFS miały na celu 
przyczynienie się do zwiększenia mobilności za-
wodowej ludności, zwiększenia poziomu wy-
kształcenia oraz umiejętności zawodowych 
mieszkańców danego regionu. 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozo-
wie w pierwszym okresie programowania 
w latach 2004-2006 realizował 6 projek-
tów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Początkowo (w pierwszym roku po akcesji) PUP pełnił 
rolę partnera w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a WUP 
był liderem partnerstwa, w latach następnych powiatowe urzędy 
pracy były już pełnoprawnymi projektodawcami i przygotowy-
wały swoje wnioski na ogłoszone przez WUP konkursy. Działa-
nia, w ramach których PUP w Brzozowie przygotował i realizo-
wał swoje projekty, to działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży 
i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 
schematy a) SPO RZL. Uczestnikami projektów 1.2 były osoby 
do 25 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu brzozowskie-
go i zarejestrowane w urzędzie pracy przez okres do 24 miesię-
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 20.10.2006 r.

1. Kierowca C+E
2. Szwaczka
3. Fryzjer
4. Kasjer - sprzedawca

5. Księgowy
6. Operator koparko-ładowarki
7. Stolarz
8. Sprzedawca AGD

9. Operator obrabiarek sterowanych
    numerycznie
10. Technik geodeta
11. Spawacz

z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 
(8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. Celem PO Kapitał Ludzki jest umożliwienie 
pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez 
wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia spo-
łeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 
oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. 
W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące ob-
szary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój po-
tencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także 
zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach 
wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicz-
nej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Wstępna wersja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
zakłada 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie 
centralnym i regionalnym. 
Priorytety realizowane centralnie to:
•	Zatrudnienie i integracja społeczna 
•	Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przed-

siębiorstw 
•	Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pra-

cy 
•	Dobre państwo 
•	Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeń-

stwa
Na ich realizację zostanie przeznaczonych 30% środków, które 

skierowane zostaną przede wszystkim na wsparcie dla struktur 
i systemów. Natomiast pozostałe 70% środków zostanie prze-
znaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych w ramach 
priorytetów realizowanych na szczeblu regionalnym: 
•	Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji 

społecznej 
•	Regionalne kadry gospodarki 
•	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
•	Aktywizacja obszarów wiejskich 
•	Pomoc techniczna
Jest to ogólny zarys kierunków działań na następne lata w ob-
szarze rozwoju zasobów ludzkich, aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych, ale też i podniesienia poziomu kwalifikacji osób 
pracujących. Nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące typów 
projektów, rodzajów wsparcia jakie będzie można realizować  
w ramach projektów, ani jakiego rodzaju beneficjentów będą 
one dotyczyć, ale niewątpliwie powiatowe urzędy pracy będą 
mogły w dalszym ciągu aplikować o środki z Europejskiego 
Funduszu Pracy, po to by środków na aktywizację zawodową 
bezrobotnych, umożliwianie im nabycia nowych kwalifikacji 
zawodowych i poszerzenie kwalifikacji już posiadanych, stałe 
zatrudnienie, nabycie doświadczenia zawodowego, jak i zwięk-
szenie mobilności, wsparcie osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą  - było w powiecie jak najwięcej.

Małgorzata Matelowska 
Kierownik Referatu Programów Rynku Pracy  

w PUP w Brzozowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Brzozowie, 
po dwóch latach wytężonej pracy, 
usilnych starań i zabiegów w tym 
kierunku, uzyskała akredytację dla 
laboratorium. To duży sukces, gdyż 
wyniki badań przeprowadzanych w 
laboratorium z Certyfikatem Akre-
dytacyjnym są miarodajne i nie-
podważalne. Certyfikat Akredyta-
cyjny Nr AB 755 został przyznany 
30 sierpnia 2006 r., a oficjalne jego 
przekazanie miało miejsce podczas 
uroczystego spotkania w dniu 12 
października. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
władz powiatowych i gminnych, reprezentanci służb, 
straży, inspekcji i jednostek powiatowych oraz goście 
z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Rzeszowie. 

Całość rozpoczął Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny Tadeusz Pióro i po oficjalnym powitaniu przybliżył 
obecnym szczegóły związane z uruchomieniem pro-
cesu wdrażania systemu jakości i uzyskania akredyta-
cji. Powiedział m.in. W Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie podjęto szereg prac 
modernizacyjnych. Odnowiono wszystkie pomiesz-
czenia. Dokonano wymiany sprzętu laboratoryjnego. 
Jednocześnie personel laboratorium wykonał ogrom-
ną pracę związaną z uruchomieniem, wdrożeniem  

Sukces  brzozowskiego  Sanepidu
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Wymagania Głównego Insektoratu Weterynarii dla gospo-
darstw produkujących mleko surowe określają następujące akty 
prawne:
1. rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie higieny środków 
spożywczych, a w szczególności jego Załącznik I dotyczący pro-
dukcji podstawowej i działań powiązanych,

2. rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne prze-
pisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego, Załącznik HI, Sekcja K, rozdział 1 „Surowe mleko 
- produkcja podstawowa”,

3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka 
oraz produktów mlecznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1946 z późn. zm.) 
w zakresie nie uregulowanym ww. przepisami.

1) Ogólne wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, od których 
pozyskuje się mleko surowe
Surowe mleko powinno pochodzić od zwierząt, które:
a) nie wykazują żadnych objawów chorób zakaźnych przenoszo-
nych na człowieka przez mleko;
b) znajdują się w ogólnie dobrym stanie zdrowia, nie wykazują 

objawów choroby, która mogłaby skutkować zanieczysz-
czeniem mleka, a zwłaszcza nie cierpią na żadną infekcję 
dróg rodnych objawiającą się wydzieliną, na zapalenie jelit 
z  objawami biegunki i gorączką, czy na rozpoznawalny stan 
zapalny wymion;
c) nie posiadają na wymionach żadnych ran, które mogłyby 
niekorzystnie wpływać na mleko;
d) nie otrzymywały żadnych nie zatwierdzonych substancji 
czy produktów leczniczych, ani nie były poddawane niele-
galnemu leczeniu (np. hormonami, sterydami, produktami 
leczniczymi wykreślonymi z rejestru),
e) w przypadku gdy były poddawane leczeniu, zachowany 
został odpowiedni okres karencji zalecany dla danych pro-
duktów lub substancji (wymagana identyfikacja leczonych 
zwierząt),
f) pochodzą ze stad wolnych lub urzędowo wolnych od bru-
celozy,
g) pochodzą ze stad urzędowo wolnych od gruźlicy (bydło), 
lub w przypadku innych gatunków zwierząt ze stad podda-
wanych regularnym badaniom w ramach planu zwalczania 
tej choroby.

W gospodarstwie powinna być możliwość odizolowa-
nia zwierząt zarażonych lub podejrzanych o zarażenie jedną  

Wymogi dla gospodarstw produkujących 
mleko surowe w świetle 

nowych przepisów Unii Europejskiej

i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu 
Jakości wg. Polskiej Normy PN-EN ISO/
IEC 17025 gólne wymagania dotyczące 
kompetencji laboratoriów badawczych 
i wzorcujących”. 6-7.04.2006r. Polskie 
Centrum Akredytacji przeprowadziło au-
dit akredytacyjny, a w dniu 30.08.2006 
został przyznany Certyfikat Akredytacji 
Nr AB 755. Tym samym zostały formalnie 
uznane kompetencje naszego laborato-
rium. Zostały potwierdzone kompeten-
cje techniczne do wykonywania badań 
i pomiarów. Akredytowane są badania 
wody, natomiast w 2007 roku planujemy 
rozszerzenie akredytacji na badania epi-

demiologiczne i szkodliwości 
fizycznych występujących na 
stanowiskach pracy.

Po tym ciekawym wpro-
wadzeniu Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny 
Stanisław Frąszczak i Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż do-
konali oficjalnego wręczenia 
certyfikatu oraz szczerze pogra-
tulowali dyrekcji i pracowni-
kom tak wspaniałego sukcesu. 
Następnie na ręce 
Dyrektora St. Frąsz-
czaka, Dyrektora T. 
Pióro, także Ewy Wa-

lat - Gł. Księgowej Woj. Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rzeszowie i Halinie Skotni-
ckiej z brzozowskiego Sanepi-
du, Starosta Z. Błaż przekazał 
pamiątkowe upominki.

Ciepłe słowa pod adre-
sem wszystkich pracowników 
powiatowej stacji skierował 
Ks. Infułat Julian Pudło, który 
mocno zaakcentował panującą 
wśród nich wspaniałą atmosferę. Do ży-
czeń skierowanych na ręce Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego przełączył się 

również Burmistrz Brzozowa Zdzisław 
Wojdanowski, Powiatowy Inspektor We-
terynaryjny Andrzej Chrzanowski, a także 
przedstawiciele Działu Laboratoryjnego  
w Sanoku – Maria Kowalewska i Bogu-
sław Tasz. 

Kompetencję, przedsiębiorczość 
i rzetelną pracę zarówno T. Pióro, jak  
i pracowników laboratorium docenił In-
spektor Wojewódzki wręczając im nagro-
dy książkowe i pieniężne. 

Uroczystość uświetnił występ ze-

społu jazzowego z Brzozowskiego Domu 
Kultury.

Od lewej Z. Błaż, T. Pióro, J. Binowska, St. Frąszczak

T. Pióro odbiera gratulacje od pracowników stacji
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z chorób wymienionych powyżej.
2) Wymagania dotyczące pomieszcza i wyposażenia
a) Ściany i podłogi pomieszczeń, w których dokonuje się udoju, muszą 
być łatwe do czyszczenia w miejscach, w których istnieje możliwość 
ich zanieczyszczenia. Konstrukcja podłogi powinna ułatwiać odpływ 
cieczy i usuwanie zanieczyszczeń,
b) Umiejscowienie i konstrukcja urządzeń do udoju oraz pomieszczeń, 
w których mleko jest składowane i schładzane, muszą eliminować ry-
zyko zanieczyszczenia mleka.
c) Niedaleko miejsca udoju muszą być dostępne 
odpowiednie urządzenia do mycia rąk dla osób do-
konujących udoju i wykonujących prace przy suro-
wym mleku.
d) Pomieszczenia do udoju powinny być wyposa-
żone w oświetlenie naturalne lub sztuczne, tak aby 
można było dokonać oględzin mleka w zakresie nieprawidłowości or-
ganoleptycznych i fizyko-chemicznych,
 e) Pomieszczenia do składowania mleka muszą być zabezpieczone 
przed szkodnikami, odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w któ-
rych przetrzymywane są zwierzęta, a także muszą być wyposażone 
w odpowiednie urządzenia do schładzania mleka, zapewniające jego 
temperaturę nie wyższą niż 8°C w przypadku codziennego odbioru, 
lub nie wyższą niż 6°C, jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie.
f) Powierzchnie urządzeń mających styczność z mlekiem (narzędzi, 
pojemników, zbiorników itd., przeznaczonych do udoju, gromadzenia 
lub transportu) muszą być łatwe do oczyszczenia oraz, w razie koniecz-
ności, do zdezynfekowania, a także muszą być utrzymane w dobrym 
stanie. Wymaga to zastosowania materiałów gładkich, nadających się 
do mycia oraz nietoksycznych.
g) Pomieszczenia do udoju i przechowywania mleka powinny być za-

opatrzone w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
w ilości dostosowanej do wielkości produkcji.
3) Higiena podczas udoju i składowania
a) Doju należy dokonać w sposób higieniczny, wyklucza-
jący możliwość jego zanieczyszczenia.
b) Należy zapewnić odpowiednią czystość strzyków, wy-
mion i przylegających do nich części.
c) Przed dokonaniem właściwego udoju mleko każdego 

zwierzenia powinno być poddane oględzinom 
w zakresie nieprawidłowości organoleptycz-
nych lub fizyczno-chemicznych. Mleko wyka-
zujące nieprawidłowości nie może być prze-
znaczone do spożycia przez ludzi.
d) Niezwłocznie po udoju, mleko należy przenieść  

w czyste miejsce, zaprojektowane i wyposażone w  spo-
sób uniemożliwiający jego  zanieczyszczenie.  Należy je 
niezwłocznie schłodzić, z wyjątkiem sytuacji gdy podda-
wane jest przetworzeniu w ciągu dwóch godzin od udo-
ju lub konieczne jest zastosowanie wyższej temperatury  
z przyczyn technologicznych. Jednakże mleko musi speł-
niać kryteria dla liczby drobnoustrojów i komórek soma-
tycznych.
e) Osoby dokonujące udoju i wykonujące prace przy 
mleku surowym muszą zachować wysoki stopień higie-
ny osobistej i muszą być ubrane w odpowiednią czystą 
odzież.

Andrzej Chrzanowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie

Włącz światła mijania...
Od 1 października (do końca lutego) za-

czął obowiązywać nakaz jazdy z włączony-
mi światłami mijania przez całą dobę. Przepis 
ten wynika z art. 51 ustawy z dnia 20 czerwca  
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z któ-
rym: ,,Kierujący pojazdem jest obowiązany uży-
wać świateł mijania podczas jazdy w warunkach 
normalnej przejrzystości powietrza: 1) w czasie od 
zmierzchu do świtu; 2) w okresie od 1 październi-
ka do ostatniego dnia lutego – przez całą dobę; 
3) w tunelu.” A więc nie powinno to być zasko-
czeniem dla kierowców. Za brak świateł kierowca 
może być ukarany mandatem karnym w wysokości  
100 zł i dwoma punktami karnymi. Obowiązek 
taki, całodobowa jazda na światłach, wprowadzo-
no już w 20 europejskich krajach. Jako pierwsi 
takie przepisy wprowadzili Skandynawowie.  Ca-
łoroczny obowiązek jazdy na światłach istnieje  
w: Danii, Estonii, Finlandii, Łotwie, Norwegii, Sło-
wenii, Szwajcarii i Szwecji. Na Węgrzech światła 
włączamy zawsze poza terenem zabudowanym,  

a we Włoszech na autostradach i drogach ekspresowych poza granicami miast. 
W Portugalii obowiązek ten dotyczy tylko niektórych dróg. Warto więc spraw-
dzić także, czy stan oświetlenia naszego pojazdu w pełni przekłada się na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dobrze jest dokonać choćby wizualnej 
kontroli stanu technicznego oświetlenia w ramach obsługi codziennej pojazdu 
oraz sprawdzić, czy chociażby ustawienie wiązki świateł jest prawidłowe i nie 
będzie powodować oślepienia innych uczestników. Ujawnione usterki powin-
ny zostać usunięte. W przeciwnym przypadku należy się liczyć z reakcją po-
licjantów ruchu drogowego i stosowaniem przez nich odpowiednich środków 
przewidzianych prawem, do których w zależności od okoliczności, zaliczyć 
należy: zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, skierowanie pojazdu na stację 
diagnostyczną celem dokonania dodatkowego badania, (zgodnie z art. 81 ust. 8 
PRD), nałożenie grzywny w postaci mandatu karnego, o czym mowa w art.88 
Kodeksu Wykroczeń (KW), art. 96 §1 pkt 5 i 97 (KW) lub skierowanie wnio-
sku o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Przy okazji pozwalam sobie na kilka wybranych porad wynikających  
z przepisów dot. ruchu drogowego:
- Trzymaj się zawsze prawej strony jezdni lub - na jezdni wielopasmowej – 

prawego pasa.
- Zarówno kierowca, jak i pasażerowie, muszą mieć podczas jazdy zapięte 

pasy bezpieczeństwa, a dzieci w wieku do 12 lat, wzroście do 150 cm muszą 
być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewoże-
nia dzieci.

- Gdy dojeżdżasz do przystanku autobusowego, ustąp pierwszeństwa autobu-
sowi włączającemu się do ruchu.

- Używaj kierunkowskazów, gdy zamierzasz zmienić pas ruchu, na przykład 
podczas wyprzedzania. 

- Jeżeli jedziesz samochodem osobowym lub innym pojazdem o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 ton, dopuszczalna prędkość wynosi: 50 km/h na ob-
szarze zabudowanym i 90 km/h poza obszarem zabudowanym. Na autostra-
dach dopuszczalna prędkość wynosi 130 km/h, a na drogach ekspresowych 
110 km/h (dwujezdniowa) lub 100 km/h (jednojezdniowa). Gdy ciągniesz 
przyczepę nie przekraczaj prędkości 70 km/h (na autostradach i drogach eks-
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nadkomisarz Jan Wolak

presowych – 80 km/h).
- Jeżeli kierujesz autobusem lub innym pojazdem o dopuszczal-

nej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, dopuszczalna prędkość 
wynosi: 50 km/h na obszarze zabudowanym i 70 km/h poza 
obszarem zabudowanym.

- Na autostradzie i drogach: ekspresowej i dwujezdniowej o co 
najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku 
- 80 km/h. Dopuszczalna prędkość może być obniżona lub 
podwyższona za pomocą znaków drogowych.

- Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pie-
szych i rowerzystom na przejeździe dla rowerzystów.

- Podczas kierowania samochodem nie używaj telefonu komór-
kowego, jeżeli musisz trzymać go w ręku. 

- Dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi u kie-
rowcy wynosi 0,2 promila.

- Zabronione jest wyposażanie pojazdu w urządzenia typu anty-
radar, informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowe-
go lub zakłócającego jego pracę. 

Punkty kontroli statycznej pomiaru prędkości...
Poniżej przedstawiam wyznaczone miejsca do kontroli 

statycznej pomiaru prędkości na terenie powiatu brzozowskie-
go.

W dniach 28 i 29 września br. zo-
stały przeprowadzone ćwiczenia zespołu 
zgrywające współpracę różnych służb  
w sytuacjach różnych zagrożeń. Ćwicze-

nia praktyczne zostały przeprowadzo-
ne na terenach gmin: Haczów, Brzozów  
i Dydnia. Ich przedmiotem była realiza-
cja i koordynacja zadań ochrony ludności 

po wystąpieniu zagrożenia powodzią, sil-
nych wiatrów, katastrof drogowych i ata-
ku terrorystycznego. Powiatowe Centrum 
Reagowania Kryzysowego w Brzozowie 
wraz z gminnymi zespołami i formacjami 
obrony cywilnej, jak również jednostkami 
państwowej i ochotniczej straży pożarnej 
oraz policji powiatowej odbyło ćwiczenie 
sztabowe oraz ćwiczenia w terenie.

W ramach tych ćwiczeń w dniu  
28 września br. w Haczowie zostało prak-
tycznie przećwiczone postępowanie na 
okoliczność wypadku na drodze cyster-
ny przewożącej olej napędowy.  
W wyniku symulowanej kolizji do-
szło do wycieku oleju napędowego 
z cysterny.

Przed ćwiczeniami strażacy 
zaprezentowali posiadany sprzęt 
używany do akcji  związanych  
z usuwaniem substancji niebez-
piecznych, do których należą pro-
dukty ropopochodne. Ćwiczenia  
w Haczowie zorganizował Gminny 
Zespół Reagowania. W ćwiczeniach 
wzięły udział jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych: Haczów, 

Trześniów i Jabłonica Polska wspólnie  
z zastępem z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP  
w Brzozowie.

Zastępy ratownicze praktycznie 
przećwiczyły uszczelnianie cysterny, 
przepompowywanie oleju napędowego 
do cysterny zastępczej. Teren działań zo-
stał pokryty pianą gaśniczą w celu zabez-
pieczenia przed możliwym zapaleniem.

Pokaz działań praktycznych obser-
wowali członkowie zespołu oraz licznie 
zgromadzona młodzież szkolna.

ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU  
REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W BRZOZOWIE

Akcja na obiekcie ujęcia wody pitnej

Prezentacja sprzętu
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DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE  
W OKRESIE OD 01. 01. 2006 r.  DO 29. 09. 2006 r.

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

W tym samym dniu przeprowadzono rów-
nież wspólne ćwiczenia Powiatowego Zespołu Re-
agowania Kryzysowego i Gminnego Zespołu Re-
agowania w Brzozowie na obiekcie ujęcia wody 
pitnej ul. Jakla Wielka. W ramach tych ćwiczeń 
założono prawdopodobne zanieczyszczenie stacji 
uzdatniania wody oraz wybranej studni publicznej. 
W akcji oczyszczania studni brała udział jednostka 
OSP Humniska oraz służba Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie.    

W drugim dniu ćwiczeń, tj. 29 września br. na terenie gminy Dydnia 
zaplanowano  praktyczne ćwiczenia gaszenia kompleksu leśnego. Założono, 
że pożar lasu powstał w kompleksie leśnym w pobliżu Ulucza i zagraża zabyt-
kowej XVII-wiecznej drewnianej cerkwi.

Do ćwiczeń zadysponowano zastępy straży pożarnej z JRG KP PSP  
w Brzozowie oraz z jedno-
stek OSP: Siedliska, Dyd-
nia, Nozdrzec i Jabłonka. 
W ćwiczeniach brał rów-
nież udział Gminny Zespół 
Reagowania z Dydni. 

Działania zastępów 
polegały na praktycznym 
gaszeniu lasu oraz obronie 
przed zapaleniem zabytko-
wej cerkwi. Strażacy zbu-
dowali linię wężową do-
starczającą wodę na szczyt 
wzgórza Dębnik położone-
go 344 m n.p.m. Pomimo znacznej wysokości strażacy podali skuteczne prądy 
gaśnicze na szczycie wzgórza. 

Rangę ćwiczenia w Uluczu zwiększył fakt, że w związku z niedawnym 
spaleniem cerkwi w Komańczy konieczne stało się sprawdzenie zabezpiecze-
nia pożarowego innych tego rodzaju obiektów.  asp. sztab. Bogdan Biedka

Damian Kierek

Symulacja pożaru...

W okresie od 01.01.2006 r. do 29.09.2006 r. odnotowano 
443 zdarzenia w tym: – 74 pożary; w działaniach związanych  
z gaszeniem pożarów brało udział 164 zastępy straży pożarnej  
w składzie 784 ratowników PSP i OSP oraz – 364 miejscowe za-
grożenia; w działaniach związanych z likwidacją miejscowych 
zagrożeń brało udział 409 zastępów w składzie 1266 ratowni-
ków. Alarmów fałszywych – 5.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

   21.09.2006 r. miał miejsce pożar budynku gospodarcze-
go w miejscowości Jasionów. O godz. 22.40 Powiatowe 
Stanowisko Kierowania w Brzozowie otrzymało infor-
mację o pożarze. Dyżurny na miejsce pożaru zadyspo-

nował 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 5 samochodów gaśniczych  
z jednostek OSP: Jasionów, Trześniów, Buków, Haczów.  
W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej  palił 
się budynek gospodarczy, w którym były przechowywane pło-
dy rolne oraz drobny sprzęt. Ogniem objęty był cały budynek, 
dach częściowo zawalony do wnętrza budynku. Jako pierwsza 
na miejsce pożaru przybyła jednostka JRG Brzozów. Podano 
dwa prądy wody; jeden w natarciu na palący się obiekt oraz je-
den w obronie budynku. Następnie  przybyły zastęp OSP Jasio-
nów podał jeden prąd wody w natarciu. Pozostałe przybywające 
zastępy OSP Trześniów, OSP Buków, OSP Haczów oraz OSP 
Turze Pole zabezpieczały zaopatrzenie wodne działających za-
stępów. Po opanowaniu zdarzenia przystąpiono do dogaszania 
oraz niezbędnych prac rozbiórkowych konstrukcji grożących 
zawaleniem budynku mieszkalnego. Z budynku usunięto tlące 
się materiały strzępiaste. Po zakończeniu akcji miejsce pożaru 
przekazano właścicielowi. 

04.09.2006 r. miał miejsce wypadek drogowy  
w miejscowości Brzozów. O godz. 09.02 do Po-
wiatowego Stanowiska Kierowania w Brzozowie 

zgłoszono informację o wypadku drogowym. Dyżurny na miej-
sce wypadku zadysponował 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. W chwili 
przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej, zastana sytua-
cja to: samochód osobowy znajduje się na parkingu, motorower 
usunięty na chodnik, poszkodowany motorowerzysta przytom-
ny, znajduje się na chodniku, opatrywany przez zespół pogo-
towia ratunkowego, po czym zostaje przewieziony do szpitala. 
Działania  po przybyciu zastępu JRG Brzozów polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem do czasu 
przybycia patrolu policji. Na tym działania zakończono.

10.09.2006 r. miał miejsce wypadek drogowy  
w miejscowości Przysietnica. O godz. 11.20 do 

Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzozowie zgłoszono 
informację o wypadku drogowym. Dyżurny na miejsce wypad-
ku zadysponował 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. W chwili przybycia 
na miejsce zdarzenia straży pożarnej zastana sytuacja to: kolizja 
dwóch pojazdów osobowych. Samochody znajdują się na jezdni 
na kołach, zajmują jeden pas ruchu. Na miejscu obecny patrol 
policji prowadzący czynności wyjaśniające i kierujący ruchem. 
Działania  po przybyciu zastępu JRG Brzozów polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, wylany płyn chłodzący podda-
no sorbcji środkiem Compact. Z jezdni usunięto rozbite szkło 
i drobne elementy plastikowe. Uszkodzone pojazdy przemiesz-
czono na pobliski parking. 

... w pobliżu zabytkowej cerkwi w Uluczu
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Ochotnicza Straż Pożarna w Sied-
liskach została założona w 1956 r. z ini-
cjatywy Radnych Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Siedliskach. Na zebraniu 
wiejskim został wybrany komitet założy-
cielski w składzie: Antoni Gałajda, Wła-
dysław Sobolak, Józef Sycz, Józef Kulon, 
Paweł Cichocki, Jan Kociuba, Stanisław 
Kulon, Antoni Cichocki, Michał Cicho-
cki, Stanisław Tatarzyn, Jan Salwiak, 
Zdzisław Rymarowicz, Kazimierz Cicho-
cki, Mieczysław Cichocki, Jó-
zef Głuszyk, Kazimierz Czopor, 
Dionizy Lubiński, Stanisław Na-
hurny, Mieczysław Cichocki.

Komitet ten przyjął plan 
pracy i zwołał pierwsze zebranie. 
Na prezesa został wybrany Gaj-
da Antoni, a kolejnymi byli: Sal-
wiak Jan, Sycz Michał, Cichocki 
Ludwik, Sycz Józef, Koszyk Jan, 
Bułdys Edmund i od 1982 roku 
Kociuba Aleksander, który peł-
ni tę funkcję nadal. Początkowo 
sprzęt pożarniczy przechowy-

wany był w garażach Kółka Rolniczego. 
Dopiero w 1981 roku po połączeniu OSP 
Siedliska z OSP działającym przy PGR  
w Siedliskach został na terenie PGR zbu-
dowany magazynek na sprzęt strażacki. 
W 1996 r. rozpoczęto opracowanie pro-
jektu pod budowę budynku wielofunk-
cyjnego, w którym mieści się garaż na 
samochód pożarniczy, świetlicę, biblio-
tekę oraz salę. Budynek ten budowany 
był przy dużym wkładzie pracy społecz-
nej druhów strażaków oraz wszystkich 
mieszkańców Siedlisk. Urząd Gminy  
w Nozdrzcu dzięki dotacji AW SP ukoń-
czył budowę i oddał do użytku budynek 

w 2002 roku. W październiku 1999 
roku OSP Siedliska otrzymała sa-
mochód pożarniczy Star GRAM 
z OSP Wesoła, który do czasu 
ukończenia budowy budynku wie-
lofunkcyjnego był garażowany 
na terenie gospodarstwa rolnego  
w garażach po byłym PGR.  
W marcu w 2004 roku OSP  
w Siedliskach otrzymała sa-
mochód pożarniczy - Jelcz 004 

GCBA6/32 z Komendy Powia-
towej PSP w Brzozowie. Obec-
nie Ochotnicza Straż Pożarna  
w Siedliskach liczy 25 członków: 
23 czynnych, 2 honorowych  
i 1 wspierający. Na wyposaże-
niu OSP w Siedliskach znajduje 
się: samochód pożarniczy Jelcz 
004 GCBA6/32, radiotelefon 
samochodowy „Motorola” GM 
300, pompa pływająca 
„Niagara”, motopom-
pa PO5, węże ssaw-

ne, tłoczne W-75 i 52  
oraz podstawowy sprzęt 

ochrony osobistej strażaków.
W dniu 24 września 2006 

r. w miejscowości Siedliska od-
była się uroczystość 50-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Siedliskach. Obchody rozpo-
częły się uroczystą mszą świętą 
w kościele parafialnym w Sied-
liskach, podczas której został 
poświęcony sztandar. 

Sztandar w imieniu spo-
łeczeństwa wręczył jednostce OSP  
w Siedliskach Wójt Gminy Nozdrzec An-
toni Gromala. W uznaniu zasług, OSP zo-
stała odznaczona srebrnym medalem „Za 

Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Siedliskach

RYS  HISTORYCZNY  OSP  W  SIEDLISKACH

50-lecie

Zasługi dla Pożarnictwa”. Medale i od-
znaczenia wręczono również zasłużonym 
druhom strażakom.

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością: Starosta Brzozowski Zyg-
munt Błaż, Wicestarosta Brzozowski 
Janusz Draguła, Komendant Powiatowy 
PSP w Brzozowie Stanisław Pająk, Za-
stępca Komendanta Powiatowego PSP  
w Brzozowie Marek Ziobro, Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Brzozowie Stanisław Łobodziński, 
Przewodniczący Rady Gminy w Noz-
drzcu Roman Wojtarowicz, Wójt Gmi-
ny Nozdrzec Antoni Gromala, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Nozdrzcu Marek Owsiany. W uro-
czystości wzięli również udział delegaci  
i przedstawiciele organizacji i instytucji 
działających na terenie Siedlisk, jak rów-
nież mieszkańcy wsi. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta  
z Nozdrzca.

Po części oficjalnej nastąpiła część 
artystyczna, składająca się z występów 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siedli-
skach i kapeli ludowej „Warzanie”.

Odznaczenia dla najbardziej zasłużonych

St. Łobodziński odznacza sztandar

Okolicznościowe przemówienia

Jolanta Socha

Prezentacja sztandaru
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Ponad trzydziestu delegatów 
wyłonionych podczas zjazdów gmin-
nych obradowało 13 października br. 
w świetlicy Starostwa Powiatowego 
na II Powiatowym Zjeździe Dele-
gatów Związku OSP w Brzozowie.  
W trakcie zjazdu doszło do zmia-
ny na stanowisku prezesa. Edward 
Rozenbajgier zastąpił sprawującego 
dotąd tę funkcję Stanisława Łobo-
dzińskiego.

W prezydium obrad, które 
prowadził Józef Rzepka, zasiedli 
zaproszeni goście: Prezes Zarządu 
Okręgu Wojewódzkiego ZOSP RP  
w Rzeszowie Janusz Konieczny, 
Podkarpacki Komendant Wojewódz-
ki PSP Witold Skomra, Starosta 

Brzozowski Zygmunt Błaż i Komen-
dant Powiatowy PSP w Brzozowie 

Stanisław Pająk. Na początek delegaci wysłuchali szczegółowego sprawo-
zdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Brzozowie 
za lata 2001-2005, które przedstawił Prezes Stanisław Łobodziński. Zjazd 
po dyskusji przyjął to sprawozdanie i udzielił absolutorium ustępującemu  
Zarządowi.

Następnie delegaci wybrali władze na nową kadencję. Nowo wybra-
ny 19-osobowy Zarząd zadecydował, że funkcję prezesa zajmie Edward 
Rozenbajgier. Oprócz niego w skład Prezydium nowego Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP weszli: ustępujący prezes Stanisław Łobodziński 
syn Piotra (jako wiceprezes), Jerzy Adamski (wiceprezes), Marek Owsiany 
(sekretarz), Marian Dydek (skarbnik), Adolf Kuśnierczyk, Zygmunt Błaż, 
Stanisław Pająk i Stanisław Cwenar (wszyscy jako członkowie prezydium). 
Ponadto w Zarządzie Oddziału znaleźli się: Halina Ziemiańska, Stanisław 
Jakiel, Marek Ćwiąkała, Józef Rzepka, Stanisław Bober, Stanisław Łobo-
dziński s. Kazimierza, Stanisław Myćka, Stanisław Pytlowany, Andrzej 
Bobola i Antoni Gromala. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Helena Wojnar (przewodnicząca), Jan Jedynak i Jan Zarzyka.

Delegaci dokonali też wyboru swoich przedstawicieli na zjazd wo-

jewódzki ZOSP. Zostali nimi: Stanisław Łobodziński 
s. Piotra (wybrany jednocześnie do składu Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego), Edward Rozenbajgier  
i Antoni Gromala. 

Zjazd przyjął również uchwałę programową, 
wyznaczającą kierunki działań podczas nowej ka-
dencji. Następnie prezes E. Rozenbajgier oficjalnie 
zakończył obrady.

Podczas zjazdu Złotym Znakiem Związku 
udekorowano prezesa OSP w Siedliskach Aleksan-
dra Kociubę. Medal Honorowy im. B. Chomicza 
otrzymał Czesław Kędra (OSP Zmiennica). Miłym 
akcentem było też wręczenie przez Starostę Z. Bła-
ża ustępującemu Prezesowi St. Łobodzińskiemu listu  
z podziękowaniami i albumu. 

W powiecie brzozowskim działa 48 jednostek 

OSP, w tym 1 zakładowa. Skupiają one w swoich 
szeregach ponad 2,5 tys. członków. W dyspozycji 
jednostek znajduje się 68 pojazdów, w tym 5 cięż-
kich samochodów pożarniczych, 30 średnich i 29 lek-
kich. 16 jednostek OSP z terenu powiatu znajduje się  
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Strażacy wybrali nowego prezesa

Nowy Prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP w Brzozowie

Prezydium Powiatowego Zjazdu

mogę powiedzieć, że wspólnymi siłami 
nam się to udało. Aby dzieło nauczania  
i wychowania mogło obejmować nie 

tylko ducha, ale i ciało, bo przecież  
„w zdrowym ciele zdrowy duch”. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności złożyła na 

13 października br. odbyła się uro-
czystość obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej oraz oddanie do użytku budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Brzozowie. Organizatorem 
imprezy był Starosta Brzozowski i Dy-
rektor SOSW w Brzozowie. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w Kościele Parafialnym w Brzozo-
wie, następnie wszyscy przeszli do sali 
gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Brzo-
zowie. Spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej rozpoczęła Dyrektor SOSW 
Barbara Kozak witając wszystkich gości, 

emerytów oraz pracowników 
placówki. W swoim wystąpie-
niu złożyła wszystkim nauczy-
cielom życzenia i podkreśliła 
jak odpowiedzialny jest ich za-
wód. - Jak wszyscy wiemy za-
wód nauczyciela wymaga nie 
tylko ogromnej wiedzy i umie-
jętności jej przekazywania, ale 
i wytrwałości w zmaganiu się  
z codziennymi problemami. Prio-
rytetem naszych działań było, jest i będzie 
stworzenie jak najlepszych warunków do 
pracy z dziećmi upośledzonymi i dzisiaj 

A nasza Wdzięczność 
bez granic...

Uroczyste oddanie do użytku SOSW w Brzozowie 

(dk)

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor SOSW
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ręce Starosty Brzozowskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
Wojewody Podkarpackiego, Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nauczycieli, 
sponsorów z różnych instytucji oraz pozostałych pracowników ośrodka. 
To dzięki ich przychylności, a także pozyskanym funduszom możliwe 
było przeprowadzenie kapitalnego remontu i dostosowanie obiektu na po-
trzeby osób niepełnosprawnych.

Głos zabrał również Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, który wy-
raził wdzięczność za intensywną współpracę i skuteczną pomoc przedstawicie-
lom instytucji, dzięki którym udało się doprowadzić do szczęśliwego finału dzieło 
przebudowy i wyposażenia placówki. - Przebudowa budynku szkoły, którą fizycznie 
rozpoczęliśmy przed dwoma laty  (bo przygotowania trwały dłużej), nabrała tempa 
dzięki wykorzystaniu szansy, jaka otwarła się przed nami po przystąpieniu Polski 
do Zjednoczonej Europy. Władze samorządowe powiatu starały się nie zmarnować 
tego czasu. Przyniosło to oczekiwane efekty. (...) 

Jednym z tych projektów było zadanie przebudowy budynku szkoły 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Otrzyma-

ne w ramach programu ZPORR 
dofinansowanie wyniosło 260 
tys., a wraz z dofinansowaniem  
z budżetu państwa przekroczyło 
280 tys. zł. Na wyraźne podkre-
ślenie zasługuje też bardzo do-
bra współpraca z Pracownikami 
Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego podczas realizacji 
naszego projektu. Wyrażam za to 
swoją wdzięczność. 

Generalna przebudowa 
to jedno, ale wykończenie i wy-
posażenie placówki to druga, 
nie mniej istotna sprawa. Stra-
tegiczne znaczenie w realiza-
cji tego przedsięwzięcia miało 
wsparcie udzielane nam przez 
Państwowy Fundusz Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych 
oddział w Rzeszowie. Dzięki bli-

sko 400 tysiącom złotych mogliśmy nie tylko dokonać likwidacji barier 
architektonicznych w budynku szkoły, ale także zakupić niezbędny sprzęt 
i wyposażenie dla szkoły i prowadzonego przez nią internatu. Wszystko to 
w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Nie koniec 
na tym. Wsparcie finansowe uzyskane z PFRON-u w ramach programu 
„Edukacja” pozwoliło na zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepeł-
nosprawnych. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Brzozowski wręczył 
nagrody dyrektorom i nauczycielom z placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Za wzo-
rową i rzetelną pracę zostały także przyznane nagrody Dyrektora SOSW 
dla pedagogów  z tej placówki. Głos zabrał również Dyrektor PFRON  
w Rzeszowie Maciej Szymański oraz Dyrektor Rodzinnego Domu Dzie-
cka w Brzozowie Józef Hałka. Nie zabrakło ciepłych słów, gratulacji  
i życzeń ks. Infułata Juliana Pudły. 

Po wystąpieniach gości nastąpiła część artystyczna w wykonaniu 
grupy teatralnej „Pionokio”. Dzieci przygotowały inscenizacje pt. „Dzień 
Nauczyciela w naszej szkole”, „Laleczka z saskiej porcelany” oraz „Mix 
na Święto Edukacji”. Na scenie zaprezentował się również zespół instru-
mentów dętych z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku. 
Na zakończenie imprezy ks. Infułat dokonał oficjalnego poświęcenia bu-
dynku. 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Dyrektor Pod-
karpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w Rzeszowie Maciej Szymański, Starszy Wizytator 

Kuratorium Oświaty – Maria Rusin, ks. Infułat Ju-
lian Pudło, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozow-
skiego Stanisław Łobodziński, Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzozowski Janusz 
Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Wójt Gmi-
ny Domaradz Adam Komórek, Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowe-

go w Brzozowie Stanisław Pilszak, Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi – s. 
Ewa Mehal, Dyrektor Państwowego Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego w Brzozowie Tadeusz Pió-
ro, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej Stanisław Pająk, Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzozowie Barbara Stolarz, 
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie Mario-
la Pilszak, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie Dorota Kamińska, Dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Brzozowie Jerzy Olearczyk, 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Brzozowie Józefa Rzepka, Dyrektor Rodzinnego 

Domu Dziecka w Brzozowie i jednocześnie Zastępca 
Przewodniczącego Rady Rodziców Ośrodka – Józef 
Hałka, Dyrektor Brzozowskiego Domu Kultury Ta-
deusz Podulka,  Przewodniczący Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Jan Bałuka, Prezes Zarządu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Brzozowie Maria Czen-
czek, Przewodnicząca Rady Rodziców Ośrodka Bar-
bara Szklarz oraz Halina Kościńska – redaktor „Wia-
domości Brzozowskich”. 

Nagrody nauczycielom przyznał Starosta Zygmunt Błaż

Inscenizacja pt. „Laleczka  
z saskiej porcelany”

Poświęcenia budynku dokonał ks. Infułat Julian Pudło

Anna Władyka
Anna Kałamucka
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Już po raz szósty absolwenci działającej od 
siedmiu lat w Brzozowie Niepublicznej Szkoły Bi-
znesu uroczyście odbierali dyplomy ukończenia szko-
ły, uzyskując tytuł zawodowy technika administracji. 
Uroczystość miała miejsce w dniu 23 września br.  
w siedzibie szkoły (budynek I LO w Brzozowie).

Niepubliczna Szkoła Biznesu jest szkołą po-
licealną, kształcącą swoich słuchaczy w systemie 
zaocznym na kierunku: Administracja. Słuchacze 
zdobywają wiadomości z zakresu prawa cywilne-
go, gospodarczego, finansowego, administracyjne-
go, przyswajają sobie  podstawy wiedzy o państwie 
i prawie, a także z zakresu socjologii i psychologii 
społecznej, wprowadzani są m.in. w tajniki gospo-
darki i gospodarowania, statystyki, zapoznawani  
z zasadami rachunkowości. Największą liczbę go-
dzin w programie nauczania przeznaczono na naukę 
języka angielskiego oraz informatyki, wprowadzono 
również, zgodnie z kierunkiem kształcenia, nauczanie 
zasad organizacji pracy biurowej.

Słuchacze są przygotowywani do szeroko 
pojętej pracy biurowej – w różnych instytucjach  
i przedsiębiorstwach, uzyskują również podpowiedzi, 
jak otwierać i prowadzić własną działalność gospo-
darczą. Uroczystość wręczenia dyplomów jest rów-
nocześnie okazją do pewnego rodzaju podsumowania 
dwuletniego okresu kształcenia w szkole, oceny przez 
byłych już słuchaczy atmosfery szkolnej, atrakcyjno-
ści zajęć edukacyjnych. Tak było również po wręcze-
niu dyplomów kolejnej już grupie absolwentów szko-
ły w dniu 23 września 2006 r.

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Euge-
niusz Kościółek, serdecznie witając przybyłych gości, 
przede wszystkim reprezentującego Starostwo Powia-
towe Naczelnika Oświaty i Polityki Społecznej Stani-
sława Pilszaka, wykładowców szkoły oraz absolwen-

tów NSB – tegorocznych dyplomantów.
Dyrektor, gratulując absolwentom nie tylko ukończenia szkoły, ale  

i pięknych wyników, uwidocznionych na dyplomach i odbieranych rów-
nocześnie Świadectwach Ukończenia Szkoły Policealnej, wyraził zadowo-
lenie, że pomysł otwarcia w Brzozowie przed siedmiu laty tego kierunku 
kształcenia okazał się trafny. W ciągu tych lat tytuł zawodowy technika 
administracji uzyskało 129 słuchaczy NSB, wywodzących się przede 
wszystkim z terenu powiatu brzozowskiego, a zatem szkoła zaspokaja  
w pewnym stopniu potrzeby środowiska w zakresie kształcenia policeal-
nego. Najlepszą jej wizytówką są dobrze przygotowani do pracy zawodo-
wej absolwenci i z zadowoleniem należy stwierdzić – podkreślił Dyrektor 
szkoły, że takie opinie o pracy absolwentów brzozowskiej NSB docierają 
do szkoły od ich pracodawców. Dyrektor wspomniał także w swoim wy-
stąpieniu, że abiturienci z roku 2006 po raz ostatni zdawali egzamin z przy-
gotowania zawodowego w sposób tradycyjny – poprzez przygotowanie, 
pod opieką promotorów, prac dyplomowych, a następnie ich obronę. Słu-
chacze  drugiego obecnie roku kształcenia, czyli abiturienci z roku 2007, 
zdawać będą już, podobnie jak maturzyści, zreformowany zewnętrzny eg-
zamin zawodowy, przygotowywany i prowadzony przez egzaminatorów 
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Do tego typu egzaminu  słucha-
cze NSB w Brzozowie są już przy-
gotowywani.

Na koniec swojego wystą-
pienia,  Dyrektor  życzył absol-
wentom szkoły, oprócz szczęścia 
osobistego,  przede wszystkim  po-
myślności w poszukiwaniu  miej-
sca zatrudnienia.

Gratulacje z racji ukończe-
nia szkoły oraz życzenia wszelkiej 
pomyślności złożył wszystkim 
dyplomantom również Naczelnik 
Stanisław Pilszak, który w swoim 
wystąpieniu m.in. zwrócił uwagę 
na umiejętności, jakie w obecnych 
czasach musi posiadać każdy ab-
solwent  szkoły, ażeby mieć realną 
szansę na zatrudnienie. Naczelnik 
życzył wszystkim tegorocznym ab-
solwentom brzozowskiej NSB, aby znaleźli odpowiednią dla siebie i zara-
zem satysfakcjonującą ich pracę.

Zgodnie z wypracowaną już sześcioletnią tradycją tej uroczystości, 
w jej trakcie  zabierali głos również sami absolwenci, którzy z uznaniem 
wypowiadali się o programie kształcenia, podkreślali  miłą, sprzyjającą 
nauce atmosferę szkoły, życzliwość wykładowców, która m.in. ułatwia  
w znacznym stopniu, zatrudnionym już w różnych miejscach słuchaczom, 
pogodzenie nauki z pracą zawodową.

Rozdanie dyplomów w Niepublicznej
Szkole Biznesu

Mieczysława Trześniowska

UWAGA !!!
Zagubiono legitymacje szkolne na nazwiska:

Białek Katarzyna - kl. II lp 2 ZSB
Dudziak Daniel - kl. III a1 ZSB, Tybor Szczepan - kl. III a1

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

Starostwo Powiatowe reprezentował Stanisław Pilszak

Wręczenie dyplomów w NSB
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23 lipca br. kapela Wa-

rzanie wspaniałą muzyką  
i pieśnią ludową zainauguro-
wała odbywający się we wsi 
Krzywe: „I Festyn Ginącego 
Rękodzieła Artystycznego”. 
Pomysłodawcą i organizato-
rem tej folklorystycznej impre-
zy był Gminy Ośrodek Kultu-
ry w Dydni oraz Rada Sołecka  
i Koło Gospodyń Wiejskich 
naszej wsi. Wybór miejsca na 
zorganizowanie tej imprezy 

był uzasadniony, gdyż w pełni 
korespondował z istnieniem tu Izby Regionalnej. To minimuzeum regionalne doku-
mentuje dawny świat wiejski, codzienne życie, tradycję i historię. Mówią o tym zgro-
madzone przedmioty codziennego użytku, wyposażenie izby oraz liczne eksponaty 

– przedmioty wytwarzane przez miejscowych zdolnych rzemieślników. Impreza ta 
uzmysłowiła licznie zgromadzonym, że człowiek żyje dzięki kulturze – ona kształtuje 
jego osobowość i tożsamość oraz inspiruje i rozwija talenty drzemiące w każdym  
z nas, a powiedzenie - „Potrzeba jest matką wynalazku” w pełni to uzasadnia.

Gośćmi naszymi byli nie tylko mieszkańcy sąsiednich wsi, ale również ze Sło-
wacji, Ukrainy i Bieszczad. Nie zabrakło kapel ludowych, zespołów pieśni i tańca,  
a przede wszystkim poetów ludowych, hafciarek, kowali, garncarzy, rzeźbiarzy, cie-
śli, koszykarzy, itd..
A co zaprezentowała wieś Krzywe?

Wspaniałą monografię wsi autorstwa Ks. dr. hab. prof. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego – Stanisława Nabywańca rodem z Krzywego. Do nabycia tej pozycji literackiej 
zachęcały: Anna Dudycz, Teresa Kogut, Kasia Kogut i Magda Szuba. Swoje utwo-
ry odczytał poeta muzyk – Ignacy Wójcik – znany w całej Gminie z ciętego języka  
i barwnego stylu. W Izbie Regionalnej podziwiano rzeźbę i malarstwo – olej Henryka 
Cipory – znanego na Podkarpaciu rzeźbiarza.

Wystawione obrazy o tematyce różnorodnej przemawiały autentycznością  
i barwnością. To dokumenty pejzażu naszej okolicy, drewnianej architektury do dziś 

istniejącej w Krzywem oraz 
architektury sakralnej z okolic 
Bieszczad. Jest też ikonografia 
i portret. Również obrazy „Igłą 
malowane” – haft krzyżykowy 
wykonany przez artystki rę-
kodzieła – członkinie KGW 
z Końskiego budziły podziw 
i zachwyt zwiedzających.  
W otoczeniu autentycznego 
wyposażenia izby wiejskiej za-
prezentowano przędzenie nici 
konopnych, które wykonała na 

kołowrotku Helena Szelest oraz 
na przysiadce Józefa Kot. Zdolnościami manualnymi błysnęli wyplatacze wikliny - 
Jerzy Cipora, Stanisław i Bolesław Kot. Pokazali wspaniały asortyment przedmiotów 
użytkowych, koszy, kwietników, tacek, pojemników. Te złoto-brązowe przedmioty to 
piękna ozdoba naszych domów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywem ugościło przybyłych „swojskim jad-
łem” (potrawy regionalne, zdrowe, smakowite przyrządzone przez nasze gospodynie, 
którym przewodzi Jadwiga Kraczkowska – znana z organizacji wesel i uroczystości 
rodzinnych). Do degustacji nie trzeba było specjalnie namawiać. Ogromnym powo-

dzeniem cieszyły się: chleb ze smalcem, 
ogórki kiszone, krupy ze suszonymi jabłka-
mi, pierogi z kapustą, a nade wszystko pro-
ziaki. Atrakcyjność tych ostatnich podkre-
ślił Mieczysław Nykiel „Pokarm ten dzisiaj 
jest bardzo rzadki, po nim staremu zachce 
się babki”, „Kazimierz Wielki gdy był  
w Sanoku, placki proziaki jadał o zmro-
ku”, „Wszyscy do Unii wiozą reklamę, my 
(proziaki) do Brukseli pojedziem same”, 
„Włosi spaghetti, Francuzi ślimaki, my za-
bierzemy swoje proziaki”. 

Nad sprawiedliwym obdarzaniem 
degustatorów czuwały: Maria Nykiel i Ja-
dwiga Kot. Komu jadła było mało, mógł 
zaopatrzyć się w bufecie, a pragnienie 
można było ugasić piwem prosto z beczki.

OSP Krzywe zapewniało obec-
nym na Festynie bezpieczeństwo, a eki-
pa technicznych czuwała nad sprawnym 
działaniem urządzeń. Nad porządkiem  
i rzetelnym przekazem informacji w Izbie 
Regionalnej czuwała młodzież: Klaudia 
Kocyła, Łukasz Bok, Rafał Kondoł, Ma-
riusz Kocyła. 

Wspaniała słoneczna pogoda przy-
służyła się również atrakcyjności imprezy, 
która starszym osobom przypomniała już 
ginące rękodzieło, a młodych zachęciła 
– tak sądzę - do reaktywowania tego, co 
kiedyś było piękne i co należałoby nadal 
zatrzymać dla wzbogacenia życia przy-
szłych pokoleń.

Bogusława Krzywonos
Animator Kultury Wsi Krzywe

A było na co popatrzeć

Garncarstwo

Rzeźba ogrodowa  

Kowalstwo artystyczne
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24 września br. w Górkach odbyło się Święto 
Plonów. Piękna, słoneczna pogoda zgromadziła w nie-
dzielne popołudnie zaproszonych gości: ks. probosz-

cza Wojciecha Bukowińskiego, Burmistrza 
Brzozowa Zdzisława Wojdanowskiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza 
Sperbera oraz gospodarzy uroczystości  
i mieszkańców wsi.

Dzięki starannej organizacji zgroma-
dzona publiczność miała okazję uczestni-
czyć w ciekawej i udanej imprezie folklory-
stycznej. Starsi mogli wspomnieć czasy, gdy 
podstawowym zajęciem na wsi była uprawa ziemi, 
natomiast młodzi górczanie mieli możliwość poznania 
zwyczajów i obrzędów dożynkowych.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym obrzędem przekazania 
chleba i wieńca ks. proboszczowi  i Burmistrzowi Brzozowa. Funkcję sta-
rostów pełnili Matylda Sowa i Eugeniusz Cecuła.

Następnie z krótkimi przemówieniami wystąpili: Dyrektor Zespołu 
Szkół w Górkach Bronisław Przyczynek, Burmistrz Brzozowa Zdzisław 
Wojdanowski i ks. Wojciech Bukowiński. 

W dalszej części zaproszeni goście i mieszkańcy Górek mogli obej-
rzeć występy kapel ludowych „Graboszczanie” i „Górczanie”, układy ta-
neczne w wykonaniu dziecięcego zespołu tańca ludowego, przygotowane 
pod kierunkiem Aleksandry Lubeckiej i Renaty Florek, dynamiczny układ 
dyskotekowy zaprezentowany przez dziewczęta ze szkolnego zespołu tań-
ca nowoczesnego „Jump”, działającego pod opieką Eweliny Zacharskiej 

oraz występ kapeli podwórko-
wej „Tońko” z Dynowa. 

Rozstrzygnięto też kon-
kurs na największą ilość darów 
jesieni zgromadzoną przez ucz-
niów. W trakcie imprezy wszy-
scy uczestnicy byli podejmowa-
ni tradycyjnym jadłem regional-
nym. Na zakończenie odbyła się 
zabawa taneczna.

Dekorację przygotowa-
li Dorota Długosz i Sebastian 
Kaczmarski. Głównym orga-

nizatorem Święta Plonów była Rada Rodziców przy współudziale Rady 
Pedagogicznej Zespołu Szkół w Górkach.

ŚWIĘTO PLONÓW W GÓRKACH

Katarzyna Florczak

Układ taneczny w wykonaniu dziecięcego 
zespołu tańca ludowego (fot. Ryszard Piecuch)

Występ kapeli „Górczanie”  
(fot. Ryszard Piecuch)

W piękny, słoneczny dzień 20 wrześ-
nia br., dzieci 6-letnie z Przedszko-

la Samorządowego Nr 1 w Humniskach 
wybrały się na jesienny spacer. W trak-
cie wycieczki, której celem było dotar-
cie do „miniskansenu” w Grabownicy 
Starzeńskiej, nasi mali uczniowie po-
dziwiali piękno rodzinnego krajobrazu.  
Z uśmiechem na twarzach maszerowali 
jak prawdziwi turyści. 

Do skansenu przybyliśmy po pół-
godzinnym spacerze. Stojąc już przed 
bramą wejściową poczuliśmy 
powiew „ducha przeszłości”. 
Przedszkolaki z ogromną cie-
kawością i niecierpliwością 
chciały jak najszybciej zoba-
czyć zgromadzone tam skar-
by. To, co znajduje się w „mi-
niskansenie” Tomasza Kędry 
przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Jest to imponu-
jąca kolekcja różnych ekspo-
natów:
−		 urządzeń gospodarstwa do-

mowego (drewniane sztućce, naczynia 
kuchenne, maśnice, dzieże do ciasta, że-
lazka, zegary, telefony, radia, gramofon, 
kołyska, lampy naftowe, tary do prania, 
meble),

−		 narzędzi stolarskich (świdry, młotki, 
itp.),

−		sprzętu rolniczego (brony, pługi, wozy, 
grabie, widły, cepy, sieczkarnie),

−		militarnych pozostałości po II wojnie 
światowej (hełmy, łuski po amunicji, 
menażki).

Elżbieta Sadowska

Z wizytą w „miniskansenie”

Pragniemy złożyć serdeczne po-
dziękowania Bogumile Kędrze za opro-
wadzenie nas po „miniskansenie”, a prze-
de wszystkim właścicielowi Tomaszowi 
Kędrze.

Zachęcamy wszystkich do zwie-
dzenia tego urokliwego i przesiąkniętego 
wiejską tradycją miejsca. 

Eksponaty z kolekcji Tomasza Kędry

Dzieci z zachwytem oglądały zgromadzone 
w „miniskansenie” zbiory
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8 września br. w Brzozowskim Domu 
Kultury, gdzie swoją siedzibę ma galeria 
„Na strychu” miał miejsce wernisaż wysta-
wy rodziny Florków. 

Twórcami, którzy prezentują swoje 
prace na wystawie są:
Michał Florek (ojciec) – absolwent Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie 
Małopolskim, wielokrotny uczestnik Ogól-
nopolskich Plenerów Malarskich, plastyk 
Brzozowskiego Domu Kultury; wystawia 
malarstwo, grafikę i rzeźbę.
Barbara Florek (matka) – absolwentka 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w 
Jarosławiu, wykładowca tkaniny artystycz-
nej Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, 
obecnie Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła 
Artystycznego w Woli Sękowej; prezentuje 
batik i gobelin.
Ada Florek (córka)– absolwentka Liceum 
Sztuk Plastycznych w Krośnie; studentka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale 
historii sztuki; batik, akwarela.
Bartłomiej Florek (syn)– absolwent Stu-
dium Konserwacji Dzieł Sztuki; grafika, ry-
sunek.
Stanisław Konieczko (szwagier) – absol-
went Liceum Plastycznego im. Antoniego 
Kenara w Zakopanem; rzeźba.

Na wystawie Florków spotykamy się 
z wieloma gatunkami sztuki:
Malarstwo – posługuje się barwną plamą  
i linią umieszczonymi na płótnie lub innym 
podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwy-
kle są dwuwymiarowe z elementami prze-
strzennymi.
Grafika – jeden z podstawowych działów 
sztuk plastycznych. Obejmuje techniki po-
zwalające na powielanie rysunku na papie-
rze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej 
formy.
Rzeźba – trójwymiarowy przedmiot bez 
ograniczeń wielkości, wykonany w dowol-
nej technice, będący wynikiem działalności 
artystycznej.
Batik – technika malarska polegająca na ko-
lejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny 

w barwniku, który farbuje jedy-
nie miejsca nie zamaskowane 
warstwą wosku. Proces wosko-
wania i farbowania można, dla 
uzyskania specjalnych efektów, 
powtarzać wielokrotnie.
Gobelin – tkanina sporządzona 

z cienkich nici wełnianych, często z dodatkiem 
nici jedwabnych i złotych. Wyrabiana była w 
średniowieczu w szesnastowieczu. Osnowa jest 
ukryta pod różnobarwnym wątkiem, a nić wątku 
danego koloru przeplata osnowę tylko w obrębie 
danej plamy barwnej. 
Rysunek -  technika tworzenia obrazu, polegają-
ca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wi-
zualnych przy użyciu ołówka, tuszu, mazaka lub 
innych, zakończonych ostro przedmiotów.

Pomysłodawczynią i inicjatorką wystawy 
jest Anna Florek. Na wystawie prezentowane są 
nie tylko „młode” prace, ale też te sprzed kilku-
dziesięciu lat. 

Należy wspomnieć przede wszystkim 
o miejscu w jakim znajduje się galeria. Jest to 
strych budynku „Sokoła”, który jest siedzibą 
Brzozowskiego Domu Kultury. Miejsce to od-
znacza się swoim klimatem, tworzy niepowta-
rzalny nastrój, którego nie da się opisać. Prace 
oprawione w różnorodne ramy, odpowiednio 
oświetlone, są podwieszone pod skośnym da-
chem, przez co wchodząc do galerii na strychu, 
wydaje nam się, że wchodzimy do starego, „za-
czarowanego” pokoju. Jest to jedno z niewielu 
tych miejsc, które posiadają swoją duszę. 

Spośród wielu wystawionych prac, naszą 
uwagę z pewnością skupią na sobie wspaniałe 
gobeliny. Ich autorka - Barbara Florek wyplata 
różne arrasy od płaskich, aż po te o różnej fak-
turze; przykładem może być gobelin pieszczotli-
wie nazwany „słonikiem”. Jest to gatunek sztuki 
bardzo pracochłonny i wymagający czasu, gdyż 
na stworzenie jednego gobelinu potrzeba trzech 
miesięcy, a dziennie udaje się wykonać około 
dwóch centymetrów dzieła.

Oglądając wystawę zaciekawi nas akwa-
rela autorstwa Ady Florek. To przede wszystkim 
cudowne pejzaże miast, ujmujące piękno natu-
ry, a wszystko to oddane jest z taką precyzją, że 
wydaje nam się, iż obrazy te są częścią naszego 
otoczenia. Wystawę tworzą także batiki. Jest to 
niezwykle interesujący gatunek sztuki. Prace  
w batiku wykonuje się cyklami, na stworzenie 
jednego cyklu potrzeba około tygodnia. Z tą for-
mą sztuki niestety nie możemy spotkać się na co 
dzień, dlatego skupia na sobie naszą uwagę. 

Na wystawie znajdujemy wiele dzieł  
z gatunku malarstwa, szczególnie prace zatytu-
łowane „Marzenie Ani o rowerkach” i „Piotru-
sia Szuby marzenia o samolotach” autorstwa 
Michała Florka, są godne naszego zauważenia. 
Prace wykonane są techniką zbliżoną do sgrafit-
to, polegającą na nakładaniu kolejnych warstw 
farby a następnie „wydrapywaniu” ostrym na-
rzędziem obrazu.

Bartłomiej Florek prezentuje na wystawie 
swoje rysunki i grafiki. To dzieła o głębokiej tre-
ści. Są to przede wszystkim prace w perspekty-
wie składające się z wielu elementów, tworzące 
jednak coś w rodzaju przestrzeni zamkniętej, 

Wystawa Florków

Praca Bartłomieja Florka

Gobelin Barbary Florek

Dzieło autorstwa Ady Florek
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ły, które przeplatają się z kilkoma rzeźbami  
o tematyce religijnej. Anioły te przełamują całą 
wystawę i poniekąd także nas rozbrajają. Przed-
stawione jako „słodkie” cherubinki czuwają nad 
tym, aby nasze wrażenia po oglądnięciu prezento-
wanych prac unosiły nas do nieba.

Wystawa rodziny Florków, to z pewnością 
jedno z największych wydarzeń artystycznych, 
jakie miało miejsce w ostatnich latach w Brzozo-
wie. Wzbudziła w odwiedzających wiele emocji  
i pozwoliła zachwycić się pięknem sztuki.

Twórczość artystów na długo pozostanie 
w naszej pamięci i z niecierpliwością będziemy 
wyczekiwać kolejnej wystawy, która odbędzie się 
w galerii „Na Strychu”. Oby stała się takim wyda-
rzeniem jak zaprezentowana we wrześniu wysta-
wa rodziny Florków.

Artyści wyrażają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, 
dzięki którym doszło do zrealizowania pomysłu Anny Florek. 

INFORMACJE  Z  POWIATU / WARTO WIEDZIEĆ

Gabriela Szuba

skupiające naszą uwagę w jednym wyznaczonym 
miejscu. Wspaniałe są także dwa rysunki przedsta-
wiające ludzkie twarze… Odzwierciedlają one ludz-
ką naturę, trafnie przedstawiają starość, wręcz wy-
daje nam się, że mamy do czynienia z osobą żywą. 

Kolejną, formą tworzącą wystawę jest 
rzeźba autorstwa Stanisława Konieczko. Moty-
wem przewodnim jego prac są cudowne anio-

Udany zakup cieszy. Ale co zrobić, gdy wymarzony sprzęt 
przestaje działać? Do kogo zgłosić wadę i czego żądać? W odpo-
wiedzi na te pytania pomocne będą opublikowane poniżej infor-
macje.

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 
27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumen-
ckiej oraz o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (Dz.U. Nr 141 poz, 1176 
z późn. zm.). Odpowiedzialność 
sprzedawcy powstaje z mocy pra-
wa po zawarciu umowy sprzedaży 
konsumenckiej, tj. sprzedaży przez przedsiębiorcę rzeczy rucho-
mej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu nie związa-
nym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

II. Niezgodność towaru z umową zgłaszamy zawsze do sprzedaw-
cy, który ma obowiązek przyjąć nasze zgłoszenie. 

III. Towar jest niegodny z umową, gdy:
1. W przypadku indywidualnego uzgodnienia właściwości towa-

ru:
- nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie ma 

cech okazanej kupującemu próbki albo wzoru, 
- nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy za-

warciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do 
takiego przeznaczenia towaru;

2.  Nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwy-
kle używany;

3. Właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechują-
cym towar tego rodzaju;

4. Towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego 

rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach 
sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela wyrażo-
nych m.in. w oznakowaniu towaru lub reklamie;

5. Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomio-
ny przez sprzedawcę albo przez kupującego według instruk-
cji dostarczonej przy sprzedaży.

IV. Czas trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu nie-
zgodności towaru z umową wynosi dwa lata od  wydania to-
waru.  W przypadku wymiany towaru termin dwuletni biegnie 
na nowo. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz ruchoma 
strony mogą ten okres skrócić, jednakże nie poniżej roku.

V. Kupujący musi zawiadomić sprzedawcę o niezgodności to-
waru z umową, czyli złożyć reklamację w ciągu 2 miesięcy 
od dnia jej dostrzeżenia. Niewywiązanie się z tego obowiąz-
ku powoduje utratę przez kupującego uprawnień do reklamo-
wania towaru.

VI. Składając reklamację konsument może żądać:
- doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez 

nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy, chyba że 
wymiana lub naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmier-
nych kosztów.

 W takim przypadku konsument ma prawo żądać obniżenia 
ceny bądź od umowy odstąpić. Jednakże odstąpienie od umo-
wy nie jest możliwe w przypadku, gdy  niezgodność towaru  
z umową jest nieistotna.

VII. Nieodpłatność naprawy lub wymiany oznacza, że sprze-
dawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych 
przez kupującego, m.in. takich jak: kosztów demontażu, do-
starczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamonto-
wania i uruchomienia.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU  
Z UMOWĄ - W PIGUŁCE

Opracowano na podstawie:
- broszury SKP „Zanim kupisz jak mądrze kupować i skutecznie rekla-
mować artykuły gospodarstwa domowego”.

PRAWA  KONSUMENTÓW

Irena Rąpała
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Galeria na strychu

Praca Michała Florka  
„Marzenie Ani o rowerkach”
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Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Brzozowie był w dniach 11, 12 i 13 października br. organizatorem mistrzostw naszego 
powiatu w indywidualnych biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży. Podczas trzy-
dniowych zmagań na miejscowych obiektach rywalizowało ze sobą ponad 250 uczniów 
w różnych kategoriach z blisko trzydziestu szkół.

W pierwszym dniu rywalizowano w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w ramach 
Licealiady. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 1200 m, natomiast chłopcy na dystan-
sie 1500 m. 

Oto ostateczna kolejność:
Dziewczęta:
1. Katarzyna Data - I LO
2. Dorota Bołoz - I LO
3. Katarzyna Gierlach - ZSE

Chłopcy:
1. Łukasz Gołda - ZSB
2. Albert Zajdel - I LO
3. Łukasz Gierula - ZSB

W kolejnym dniu zawo-
dów na starcie stanęli uczniowie 
szkół podstawowych rywalizujący  

w dwóch kategoriach. 
Kategoria młodsza (roczniki 1996-97) rywalizowała w biegu na 500 m, a starsza (roczniki 
1994-95) w biegu na 1000 m. Zawody rozgrywane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

zgromadziły ponad 120 zawodni-
czek i zawodników. 
Oto wyniki:
Kategoria młodsza (roczniki 
1996-97)
Dziewczęta:
1. Paulina Antkowiak - SP Hum-
niska 1
2. Adrianna Wiszyńska - SP Hum-
niska 2
3. Lidia Gurgacz - SP Blizne
Chłopcy:
1. Rafał Dziedzic - SP Zmiennica
2. Tomasz Lasek  - SP Brzozów 1

3. Kamil Fiedeń  - SP Zmiennica
Kategoria starsza (roczniki 1994-95)
Dziewczęta:    Chłopcy:
1. Sylwia Dudycz - SP Humniska 1  1. Daniel Bryś - SP Humniska 1
2. Gabriela Kędra - SP Humniska 1  2. Krystian Wojtowicz - SP Niebocko
3. Karolina Potoczna - SP Wara  3. Kamil Koszela - SP Humniska 2

W ostatnim dniu zawodów rywalizowano w ramach Gimnazjady. Zawody rozegra-
no w dwóch kategoriach: roczniki 1992-93 i 1991. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 
1000 m, chłopcy młodsi na 1200 m, a starsi na 1500 m.

Oto wyniki:
Kategoria młodsza (roczniki 1992-93)
Dziewczęta:
1. Dominika Mazur - G. Blizne
2. Joanna Ząbek - G. Domaradz
3. Ewelina Pitera - G. Humniska
Chłopcy:
1. Krzysztof Łątka - G. Golcowa
2. Wojciech Dziedzic - G. Brzozów
3. Mateusz Majda  - G. Golcowa

Kategoria starsza (rocznik 1991)  
Dziewczęta:
1. Stanek Monika - G. Blizne
2. Ząbek Magdalena - G. Domaradz
3. Rachwał Natalia - G. Niebocko
Chłopcy:
1. Dobrowolski Kamil - G. Brzozów
2. Futyma Kamil - G. Brzozów
3. Śmigiel Damian - G. Niebocko

Po zakończonych zawodach naj-
lepsi w poszczególnych kategoriach 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i me-
dale, jednocześnie kwalifikując się na 
Finał Wojewódzki w tej konkurencji, 
który odbędzie się 21 października br. 
w Kolbuszowej.

Mistrzostwa Powiatu Brzozowskiego
w indywidualnych biegach przełajowych

W kat. starszej SP zwyciężyła Sylwia Dudycz

Lauraci kat. młodszej szkół podstawowych

Marek Szerszeń

Każdy z zawodników chciał być pierwszy na mecie

UWAGA !!!
Zagubiono legitymację osoby niepełnosprawnej na nazwisko Cyparska Marta 

oraz legitymację inwalidzką na nazwisko Brach Jan zamieszkały w Brzozowie na ul. Armii Krajowej 11
Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax 43-431-65
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Pomysł stworzenia drużyny piłkarskiej zrodził się w 2005 r., 
kiedy to na terenie wsi Wesoła została zakończona budowa stadionu 
piłkarskiego. Ten pięknie położony pod leśnym wzgórzem obiekt zasłu-
guje na to, by toczyły się na nim rozgrywki piłkarskie i inne wydarzenia 
kulturalne.

Pierwszego kwietnia 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Zało-
życielskie, na którym została podjęta jednogłośna decyzja o powstaniu 
Ludowego Klubu Sportowego. Uchwalono statut stowarzyszenia LKS 
Wesoła i wybrano władze klubu w składzie: Stanisław Potoczny - Pre-
zes, Łukasz Kudła – wiceprezes ds. sportowych, Jan Pilch - skarbnik 
klubu, Jarosław Dąbrowski – sekretarz klubu, Lesława Baran - członek, 
Grzegorz Hardulak - członek, Krystyna Kita - członek, Tomasz Skot-
nicki - członek.

LKS Wesoła początkiem maja br. został wpisany w rejestr stowa-
rzyszeń u Starosty Brzozowskiego, a w tydzień później klub zgłoszony 
został w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Krośnie do rozgrywek 
ligowych  o mistrzostwo klasy „C”.

13 sierpnia na nowym stadionie w Wesołej rozpoczęto inaugura-
cję sezonu 2006/2007 meczem o punkty z zespołem Orzeł Milcza. Mecz 
zakończył się bezbramkowym remisem, co uznano za dobry początek  
i dobre rokowania dla beniaminka na cały sezon.

Zespół LKS Wesoła składa się głównie z młodych zawodników  
pałających chęcią gry, jak też z doświadczonych już graczy, mających 
za sobą występy w LKS Hłudno, LKS Izdebki, Sokół Domaradz i LKS 
Golcowa. 
W drużynie grają: 
BRAMKARZE: Paweł Barć, Tomasz Smaroń, Paweł Kajdas
OBROŃCY: Wojciech Dąbrowski, Łukasz Hus, Przemysław Kosztyła, 
Piotr Kurczyński, Mateusz Kustra, Jerzy Pomykała, Tomasz Pomykała, 
Tomasz Skotnicki, Michał Sowa
POMOCNICY I NAPASTNICY: Robert Adam, Marcin Dąbrowski, Pa-
weł Dąbrowski, Tomasz Domin, Marek Draguła, Przemysław Jamrozy, 
Łukasz Kudła, Szymon Kudła, Janusz Sobkowicz, Paweł Sowa, Marcin 
Wykrota;

Cieszy się cała społeczność Wesołej, bo wieś zaczęła tętnić życiem 
kulturalnym. Ogromny wpływ na to mają pokończone inwestycje, takie jak 
wspomniane już wyżej wybudowanie stadionu, jak też przeprowadzona   
w czerwcu tego roku modernizacja drogi powiatowej Barycz- Noz-
drzec.

Chciałbym serdecznie podziękować na łamach Gazety Powia-
towej Staroście Zygmuntowi Błażowi, Wójtowi Gminy Nozdrzec 
Antoniemu Gromali, Sołtysowi wsi Janowi Pilchowi, Stanisławowi 
Potocznemu – radnemu do Rady Gminy i wszystkim działaczom, któ-
rzy zaangażowali się w rozwój tej naszej małej społeczności lokalnej, 

naszej małej ojczyzny – Wesołej. To wspólny wysiłek, 
wzajemna pomoc i zrozumienie doprowadziły do tak 
wielkich, oczekiwanych przez wszystkich efektów, które 
dziś stały się wizytówką Wesołej.

Pragnę też złożyć podziękowania na ręce zawod-
ników LKS Wesoła, którzy z pełnym zangażowaniem  
i poświęceniem swojego czasu stwarzają co tydzień spek-
takl, od którego serca mieszkańców biją bardzo mocno.

Jarosław Dąbrowski - radny Rady Powiatu
Sekretarz LKS Wesoła 

Ludowy Klub Sportowy w Wesołej

Stoją od lewej: Prezes LKS Wesoła - Stanisław Potoczny, Se-
kretarz LKS - Jarosław Dąbrowski, Mateusz Kustra, Marcin 
Dąbrowski, Przemysław Jamrozy, Piotr Kurczyński, Michał 
Sowa, Robert Adam, Jerzy Pomykała, Marek Draguła, Tomasz 
Smaroń; 
Klęczą od lewej: Paweł Kajdas, Janusz Sobkowicz, Szymon 
Kudła, Paweł Sowa, Tomasz Skotnicki, Marek Dąbrowski, Pa-
weł Barć.

Sport od Marka

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

Zawodnicy LKS Wesoła podczas meczu
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HOROSKOP

KRZYŻÓWKA
POZIOMO PIONOWO
1) oddalenie, znaczna 
odległość,
5) pospolicie: weterynarz, 
pogardliwie o lekarzu,
8) egzamin z zakresu 
szkoły średniej,
9) główna podłużna 
belka na spodzie kadłuba 
statku,
10) imię Englerta
11) element do łączenia 
blach
13) litera alfabetu 
greckiego, odpowiednik 
litery N,
14) twarz, fizjonomia, 
oblicze
16) potocznie: koniec, już 
po wszystkim, przepadło.

1) imię męskie - 9 III, 12 
V, 6 VII, 4 VIII, 14 X,
2) myślowe, pojęciowe 
wyodrębnienie cech,
3) lotem błyskawicy, 
strzały, lotem ptaka, 
sokoło, orła itp. - bardzo 
szybko, momentalnie,
4) machina oblężnicza 
do kruszenia murów,
6) brat matki lub ojca; 
mąż siostry matki lub 
ojca, kuzyn matki, mąż 
kuzynki matki,
7) samica jelenia 
12) zbiór jednostek ma-
jących wspólne cechy,
15) drobna moneta 
francucuska równa 1/20 
franka

ROZRYWKA
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BARAN (21 III – 20 IV)
Ważne staną się relacje międzyludzkie. Naucz się utrzymywania 
dobrych kontaktów i dążenia do porozumienia. Jesteś pobudzony 
bardziej niż zwykle i trudno Ci zapanować nad emocjami. W miłości 

dobra koniunktura, ale więcej mów o tym, co czujesz. Najtrudniejsze sprawy 
dotyczą domu i rodziny.

BYK (21 IV – 21 V)
Poczujesz się pewniej i spokojniej. Nie możesz żyć w chaosie. Ko-
niecznie uporządkuj swoje sprawy. Nie bierz zbyt wiele na siebie. 

Lepiej z czegoś zrezygnuj lub odłóż na później. W pracy ciężko, ale szczęście 
powinno Ci dopisywać. Los wymaga od Ciebie wiary w to, co robisz. Pamię-
taj, przeszkody są po to, aby je pokonywać.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Ogranicz wydatki. W pracy zastój i brak mobilizacji. Ważniejsze 
staną się kontakty towarzyskie i wyjaśnianie spraw. Zaangażuj się 

bardziej w problemy urzędowe i prawne. W uczuciach okazujesz nadwrażli-
wość. Pamiętaj, zdrowy rozsądek daje większe poczucie bezpieczeństwa.

RAK (22 VI – 23 VII)
Jesteś przemęczony. Koniecznie znajdź czas na odpoczynek. Zadbaj 
o zdrowie. Nie przenoś spraw zawodowych do domu. Cierpliwie 

i konsekwentnie realizuj swoje zamierzenia. Los wymaga od Ciebie walki  
o swoje racje. Pamiętaj, nie musisz wszystkiego robić sam.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Kariera i realizowanie siebie są teraz Twoją najmocniejszą stroną. 
Wiele zależy od Twojej postawy i panowania nad emocjami. Przy-

jaciel zaproponuje Ci transakcję lub współpracę. Skorzystaj z szansy! Z osobą 
bliską sercu wybierz się w krótką podróż. Zadbaj o komfort i przyjemności. 

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Jest to Twój czas. Działaj odważnie i z rozmachem. Osoby z ze-
wnątrz pokażą Ci kierunek Twojego dalszego rozwoju. Postaraj się 
zauważyć ich życzliwość i w pewnym sensie zaufać. Nie bierz na 

siebie zbyt wiele obowiązków. Popatrz z lekkim dystansem na „sprawdzo-
nych” przyjaciół. W miłości wiele zależy od Twojego poczucia wartości.

WAGA (24 IX – 23 X)
W finansach możesz stawiać żądania. Twoje życzenia powinny 
zostać spełnione. Krótkie podróże dobrze Ci zrobią. Szczególnie, 
jeśli dotyczą interesów. W pracy zrób coś za kogoś. Może być to 

przepustka dla Ciebie do czegoś lepszego. Los wymaga od Ciebie rozsądku  
w miłości. Pamiętaj, Twoja droga to Twoje wybory.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Zastanów się, co mógłbyś naprawić, co zrobić od nowa. Jest to 
dobry czas, aby coś zmienić w monotonii życia. Kieruj się fanta-

zją i własnymi odczuciami. Teraz ważniejszy jest dom niż przyjaźnie. Musisz 
wybrać. Los wymaga od Ciebie większej samodyscypliny. Pamiętaj, co się 
odwlecze, to nie uciecze.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Dobra koniunktura w pracy. Bądź aktywny. Masz szansę się wy-
kazać i zostać docenionym. Większe inwestycje odłóż na później, 

na przypływ gotówki nie powinieneś narzekać. Kontroluj to, co mówisz. 
Wzmacniaj miłość przyjaznym zachowaniem. Los wymaga od Ciebie zaufa-
nia sobie.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W pracy docierają do Ciebie informacje, na które możesz nie zwró-
cić uwagi. Staraj się jednak niczego nie lekceważyć. To, co wydaje 

się drobiazgiem, stanie się najważniejsze. Ktoś ze współpracowników okaże 
się niezwykle pomocny w realizowaniu zadania z przeszłości. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Wskazane są krótkie podróże i zmiana środowiska. Wprowadzaj 
urozmaicenia, to poprawi Twój nastrój. Unikaj monotonii. Poza 

tym wszystko toczy się utartymi ścieżkami. Los wymaga od Ciebie więcej 
uśmiechu na co dzień. Pamiętaj, jak widzisz sam siebie, tak widzą Cię inni.

RYBY (20 II – 20 III) 
Miesiąc raczej spokojny. Pozwoli Ci na zrealizowanie spraw, z któ-
rymi od dawna zwlekasz. Poczujesz swoją siłę. Pokonasz ważnego 

wroga, nie wiedząc, w jaki sposób Ci się to udało. W miłości dobra koniunk-
tura. Osobie kochanej poświęć teraz jak najwięcej czasu. 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie.
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PONIEWAŻ NIE JESTEŚMY S.A., NASZE SKŁADKI SĄ NAWET DO 50 % NIŻSZE NIŻ U INNYCH

POSIADAMY ATRAKCYJNY PAKIET NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW: 

Przykład:
1. Budynek mieszkalny murowany                                                              100 000 zł
2. Wyposażenie mieszkania (ogień i in. zdarzenia losowe)                          15 000 zł
3. Odpowiedzialność cywilna deliktowa                                                       35 000 zł
4. Urządzenia elektryczne od przepięć                                                            2 500 zł

                           Składka roczna 111 zł
POSIADAJĄC U NAS UBEZPIECZONE MIENIE MOŻESZ TANIEJ UBEZPIECZYĆ SAMOCHÓD:
 honorujemy zniżkę za  bezszkodowy przebieg ubezpieczenia ( 60%) , nabytą w innych firmach,
 posiadamy bardzo atrakcyjny pakiet AC, OC, NNW na pojazdy do 10 lat

poj. silnika do 700 cm3 

poj. silnika od 701 – 900 cm3

poj. silnika do 901 – 1200 cm3

poj. silnika do 1201 – 1600 cm3

poj. silnika do 1601 – 2000 cm3

poj. silnika powyżej 2000 cm3

120,00 zł
150,00 zł
180,00 zł
225,00 zł
270,00 zł
385,00 zł

ciągnik rolniczy
przyczepa rolnicza
sam cięż. ład do 2t
sam cięż. ład. 2t-10t
sam cięż. ład. pon. 10t

25,00 zł
25,00 zł
275,00 zł
358,00 zł
568,00 zł      

Filia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”       
Brzozów, ul. Mickiewicza 10  (budynek telekomunikacji)

Tel./Fax: (013) 434 33 99  

TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

T U W

REKLAMA

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” TO:
Pierwsze ogólnopolskie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, które 
nie działa dla zysku, lecz dla rekompensaty szkód powstałych w gronie ich 
członków,
Nawiązanie do 220 - letniej tradycji ubezpieczeń wzajemnych w Polsce,
Polska firma, którą tworzą sami ubezpieczeni, czyli współwłaściciele firmy
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REKLAMA

Składniki:

1 kg schabu
2 marchewki ugotowane 
1 galaretka
1/2 l bulionu
sól, pieprz, zioła

Schab umyć, natrzeć solą, pieprzem  
i ziołami, nadziać marchewką. Zapiekać 
w rękawie około 1 godziny w tempera-
turze 180 stopni. Po upieczeniu i wystu-
dzeniu pokroić w plastry, ułożyć na pół-
misku, udekorować i zalać auszpikiem 
(bulion z galaretką) Włożyć do lodówki 
do zastygnięcia.

Restauracja ALTA poleca

ŻYCZYMY  SMACZNEGO!

SCHAB  PO  KRÓLEWSKU  W  GALARECIE
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