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Okolicznościowe przemówienie  
wygłosił Starosta Z. Błaż W pochodzie wzięły udział  delegacje ...

Modlitwę za Ojczyznę odmówił  
ks. Infułat Julian Pudło
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przedstawiciele władz powiatowych

...oraz młodzież ze szkół
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Wśród delegacji wieńcowych znalazła się też  
brzozowska policja...

Przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodu
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POWIAT BRZOZOWSKI

Anna Władyka

W sobotę, 11 listopada br. w Brzozowie miały miejsce ob-
chody Święta Niepodległości. Uroczystości związane 
z 88 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości 

rozpoczęły się mszą św. za ojczyznę w brzozowskiej kolegiacie.
 Następnie, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP 

z Brzozowa, władze powiatu, miasta, delegacje kombatantów, 
organizacji związkowych i partyjnych, poczty sztandarowe oraz 
mieszkańcy Brzozowa przeszli pod Pomnik Pamięci Narodu 
„Tym, którzy życie Polsce oddali”. Tam Starosta Brzozowski Zyg-
munt Błaż oraz Burmistrz Brzozowa (minionej kadencji) Zdzi-
sław Wojdanowski wygłosili okolicznościowe przemówienia. 

Zwracając się do zebranych Starosta powiedział: Od-
zyskanie przez Polskę niepodległości to 
czas patriotycznej próby dla całego naro-
du polskiego, z której wyszliśmy zwycię-
sko, choć powodzenie to okupione było 
krwią i ofiarą wielu naszych rodaków. (...)

Od tych pamiętnych wydarzeń minę-
ło wiele czasu. Zmieniły się czasy, rodzą się 
i umierają kolejne pokolenia, zmienia się 
moda i światopogląd. To zadziwiające, jak 
mocno naszym życiem zawładnęła cywi-
lizacja, w jakim pośpiechu dzisiaj żyjemy. 
Dobrze, że są takie momenty, jak dzisiejsza 
uroczystość, kiedy możemy stanąć, pomyśleć 
i oddać cześć narodowym bohaterom. Takie 
chwile są bardzo ważne i konieczne, by nie 
zatracić w codziennej bieganinie tego, co 
najważniejsze. Trzeba przecież pamiętać, 
że bohaterów rodzi historia, a na historię 
składa się każdy dzień naszego życia. Może więc warto żyć god-
nie i codziennym naszym małym bohaterstwem wpisywać się na 
listę zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.   

Taką drogę zawsze wskazywał nam Papież Jan Paweł 
II, który całe swoje życie poświęcił Bogu i Ojczyźnie. To dzięki 
jego usilnym staraniom i gorliwej modlitwie dzisiaj możemy żyć  
w wolnym i niepodległym kraju. To On, wraz z zasłużoną pol-

ską „Solidarnością”, położył podwaliny silnej  
i demokratycznej Ojczyzny. Naszym zadaniem jest 
kontynuować rozpoczęte dzieło i nie pozwolić, 
by wysiłek kilku pokoleń poszedł na marne. (...)

Na zakończenie Starosta złożył wszyskim 
życzenia zdrowia, szczęścia w życiu osobistym 
oraz powodzenia w realizacji życiowych pla-
nów i zamierzeń. - Mam nadzieję, że przyszłość 
przyniesie pomyślność naszej ojczyźnie i nam 
wszystkim, bo „Piękno tej ziemi skłania do woła-
nia o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Je-
śli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie 
nie pozostanie bez odpowiedzi!” - dodał Z. Błaż.

Następnie wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem złożyły: delegacje władz po-
wiatowych i gminnych, organizacji społecznych  
i szkół, po czym ks. Infułat Julian Pudło wspól-
nie ze zgromadzonymi mieszkańcami Brzozowa 

i okolic odmówił modlitwę za Ojczyznę.

Przystanek  
Niepodległość

Na radosny czas Świąt Bożego Narodzenia
prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia,

 by ta „cicha, święta noc” rozjaśniła wszystko, co ciemne i smutne 
i napełniła jasnością, radością i miłością.

Niech blask Betlejemskiej Nocy trwa przez cały 2007 rok
 i oświetla radośnie każdy jego dzień.

Tego życzą

Cicha noc, święta noc – pokój niesie ludziom wszem…

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Przewodniczący Rady  
Powiatu Brzozowskiego

Henryk Kozik

Niechaj spokój i szczęście zagoszczą w Waszych domach w Dzień Narodzin Pana  
i pozostaną w nich przez cały nadchodzący rok.

Mieszkańcom Gminy Brzozów serdeczne życzenia  
zdrowych, pogodnych, pełnych życzliwości i wzajemnej miłości  

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku 2007 

składa  

Bóg zesłał swego Jednorodzonego Syna na świat, abyśmy życie mieli dzieli Niemu. 1 J 4,9

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Pilszak

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka

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

Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła
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POWIAT  BRZOZOWSKI

Nowo wybrani radni powiatu brzozowskiego, 23 listopada br., 
spotkali się na pierwszej sesji Rady Powiatu, podczas której złożyli 
uroczyste ślubowanie i wybrali władze powiatu. 

W sesji uczestniczyło 18 radnych, o jednego mniej niż wyno-
si ustawowy skład rady (Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec, 
zgodnie ze stosownymi uregulowaniami, zrzekł się mandatu). Sesję 
otworzył najstarszy z radnych obecnych na sali – Zdzisław Wojda-
nowski. Radni wybrali najpierw komisję skrutacyjną, w skład któ-
rej weszli: Stanisław Pałys, Mieczysław Pająk i Zdzisław Szmyd. 
Następnie przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem Prze-
wodniczącego Rady Powiatu. Został nim, jedyny zgłoszony kandy-
dat – Henryk Kozik, który otrzymał poparcie 16 radnych, jeden głos 
przeciwny i jeden wstrzymujący się. Wiceprzewodniczącymi Rady 
Powiatu zostali: Marek Owsiany (który otrzymał pełne poparcie 
Rady) i Jacek Adamski  (17 głosów popierających i 1 przeciwny).   

Najważniejszym punktem obrad był wybór Starosty i Wicesta-
rosty Brzozowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
Po podliczeniu głosów komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki taj-
nych głosowań. Starostą Brzozowskim został Zygmunt Błaż- jedyny 
zgłoszony kandydat, którego poparli wszyscy radni. Funkcję Wice-
starosty Brzozowskiego, z poparciem 17 radnych i 1 głosem prze-
ciwnym, będzie sprawował Janusz Draguła. Pozostali członkowie 
Zarządu to: Barbara Karasińska-Wcisło (18 głosów - za), Adam Jaj-
ko (18 głosów - za) i Jerzy Gołąbek (17 głosów - za i 1 - przeciw). 

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Magdalena Pilawska

Henryk Kozik – mieszka w Brzozowie od 1972 
r., 58 lat, wykształcenie średnie techniczne, żo-
naty, 2 synów. Od lat prowadzi działalność spo-
łeczną i polityczną. Działacz NSZZ „Solidar-
ność” od początku jego istnienia. Nie podpisał 
zgody na lojalność wobec ówczesnego systemu, 
za co został internowany w 1982 r. Organizator 
uroczystości związanych z ruchem niepodległoś-
ciowym w Brzozowie, inicjator wielu przedsię-
wzięć o charakterze społecznym, np. budowy obelisku ks. J. Popie-
łuszce. Mandat zdobył z ramienia KW Prawo i Sprawiedliwość.

Zygmunt Błaż – mieszka w Haczowie, ma 57 
lat, żonaty, troje dzieci. Z wykształcenia inżynier 
górnik ze specjalnością kopalnictwo naftowe  
i wiertnictwo. Działacz opozycyjny, związa-
ny z ruchem solidarnościowym. W latach 1990 
– 1994 pełnił urząd Wojewody Krośnieńskiego, 
zaś w latach 2002 – 2006 był Starostą Brzozow-
skim. Mandat radnego powiatu brzozowskiego 
zdobył z ramienia KWW Porozumienie Gmin 
Brzozowskich.

Janusz Draguła – mieszka w Brzozowie, ma 56 
lat, żonaty, czworo dzieci. Z wykształcenia in-
żynier rolnik. Długoletni działacz samorządowy 
(Radny Rady Miejskiej w Brzozowie od 1994 r.). 
W latach 1998-2002 Burmistrz Brzozowa. Od 
2002 r. Wicestarosta Brzozowski. Mandat rad-
nego powiatu brzozowskiego zdobył z ramienia 
KWW Porozumienie Gmin Brzozowskich.

Skład Rady Powiatu Brzozowskiego:

Jacek Adamski

Marek Owsiany

Stanisław Pałys Józef Rzepka

Adam Jajko

Urszula Brzuszek Henryk Dąbrowiecki

Janusz Pańko

Jerzy Kuczma Mieczysław Pająk

Barbara 
Karasińska-Wcisło

Stefan Szarek Zdzisław Szmyd

Jerzy Gołąbek

Zdzisław Wojdanowski

Najserdeczniejsze życzenia miłych
Świąt Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego Roku,
radości ze spotkań w cieple domowego ogniska,
wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku  2007

Redakcja



�e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

szone dofinansowanie dla zdobywców 
drugiego miejsca. W rezultacie wszyst-
kie zwycięskie propozycje projektów 
zostały nagrodzone dofinansowaniem 
w wysokości 4000 funtów.

Wśród zwycięskich par znalazły 
się Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Brzo-
zowie i Norton College z Malton, North 
Yorkshire.

23 lutego 2006 r. jury wy-
brało najlepsze propozycje pro-
jektów zgłoszone do konkursu 
Pupilpower Plus. Jurorzy byli pod 
wrażeniem wysokiego poziomu 
nadesłanych prac i zdecydowali 
się przyznać nie dwie, a trzy na-
grody. Zostało również zwięk-

Pupilpower Plus to projekt partner-
ski pomiędzy szkołami polskimi i bry-
tyjskimi polegający na tworzeniu stron 
internetowych wokół tematu wiedzy  
o społeczeństwie. Projekt umożli-
wia wymianę doświadczeń i pomy-
słów pomiędzy jego uczestnikami. 
Został on stworzony jako część inicja-
tywy rządu brytyjskiego „Podziel-
my się pomysłami”, mającej na celu 
umożliwienie wymiany pomysłów  
i doświadczeń młodym ludziom ze 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej i krajów, 
które w maju 2004 roku przystąpiły 
do UE.

Projekt Pupilpower Plus został 
uznany przez Departament ds. Eduka-
cji i Umiejętności (DfES). Stworzono 
go przy współpracy z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej (CEO) i Funda-
cją Obywatelską w Wielkiej Brytanii 
(Citizenship Foundation).

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Za wysokie osiągnięcia w nauce 
(średnia ocen min. 4,75) ponad 260 ucz-
niów szkół średnich z Podkarpacia zosta-
ło uhonorowanych stypendiami Prezesa 
Rady Ministrów. Wśród nich znaleźli się 
reprezentanci brzozowskich szkół śred-
nich. 

17 października br. w Rzeszowie 
Wojewoda Ewa Draus oraz Podkarpacki 
Kurator Oświaty Maciej Karasiński wrę-
czyli dyplomy naszym stypendystom. Otrzymali je: Elżbieta Rachwał i Małgorzata 
Jara z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Edyta Grządziel, Ewelina Malec i Rafał Gła-

dysz z Zespołu Szkół Budowlanych oraz Wojciech Tercha z I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Brzozowie. Gratulujemy.

Dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pa-
wła II oraz w 15 – lecie powołania fundacji 
„Wzrastanie” w Przemyślu został zorganizowa-
ny ogólnopolski konkurs pt. „Moje wzrastanie 
ku pełni człowieczeństwa”. Jego głównym or-
ganizatorem było Stowarzyszenie Profilakty-
ki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci  
i Młodzieży Przemyśla, a honorowy patronat nad 
konkursem objęli: ks. arcybiskup Józef Micha-
lik, Podkarpacki Kurator Oświaty Maciej Kara-
siński oraz Prezydent Przemyśla Robert Choma. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci i młodzieży: nadesłano 600 

prac plastycznych, 130 literackich  
i 14 miniatur teatralno – muzycznych. 
Wśród wyróżnionych znalazły się 
uczennice Zespołu Szkół Budowlanych  
w Brzozowie: Agnieszka Przybyła, 
Dominika Leń i Magdalena Podcza-
szy. Przedstawiły one swoją interpreta-
cję motta konkursu w formie wiersza, 
listu i kolażu. 14 października br. wraz  
z opiekunami – Haliną Baran i Arturem 
Szczepańskim, finalistki wzięły udział 
w uroczystej gali na Zamku Kazimie-
rzowskim w Przemyślu, gdzie otrzy-
mały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dążmy, aby młodość była wzrastaniem…
                                               Jan Paweł II

Finał  konkursu

Halina Baran

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Elżbieta Rachwał i Małgorzata Jara z Dyrekto-
rem ZSE Jerzym Olearczykiem

Od lewej: Rafał Gładysz, Podkarpacki Kurator 
Oświaty Maciej Karasiński, Edyta Grządziel, 

Ewelina Malec. 

fot. Halina Baran

fot. Halina Baran

Halina Baran

Sukces uczniów ZSE w Brzozowie
Wycieczka do Anglii nagrodą za zwycięstwo w konkursie

Od lewej: Agnieszka Przybyła, Domi-
nika Leń, Magdalena Podczaszy. 

fot. Halina Baran

Kręgielnia w Leeds

Norton College z Malton, North Yorkshire
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śmy do schroniska, które przez tydzień 
było naszym domem. Wzięliśmy prysz-
nic, zjedliśmy angielskie śniadanie  
i pojechaliśmy do szkoły, aby poznać 

naszych nowych kolegów i koleżan-
ki, których jak dotąd  znaliśmy tylko  
z listów  i e-maili.

Pierwszy dzień (Pt. 06.10.) naszego 
pobytu w York spędziliśmy w szkole. Każ-
demu uczniowi z polskiej szkoły towarzy-
szył partner angielski. Razem uczestniczyli  
w lekcjach. Uczniowie mieli szansę ob-

serwacji lekcji: fizyki, chemii, technologii 
drzewnej, języka angielskiego, matema-
tyki i technologii informacyjnej. Wszyscy 
byliśmy pod ogromnym wrażeniem szkoły 
- jej wyposażenia, sposobu prowadzenia 
zajęć i dużej dyscypliny wśród uczniów.  
W godzinach popołudniowych rozpoczę-
liśmy pracę nad wspólną stroną interne-
tową. 

W kolejnym dniu naszego pobytu 
w Anglii mieliśmy szansę zwiedzić miasto 
Leeds, do którego wyruszyliśmy pocią-
giem we wczesnych godzinach rannych 
(szybko zauważyliśmy różnice między an-
gielskimi a polskimi pociągami). 

W Leeds zwiedziliśmy Galerię 

Projekt uczniów klasy I LO b Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w Brzozo-
wie zdobył pierwsze miejsce. Nad stroną 
merytoryczną pracy czuwała nauczyciel-
ka języka angielskiego Monika Sło-
wik. Dla naszej młodzieży realizacja 
projektu to nie tylko szansa na wy-
jazd za granicę, ale przede wszyst-
kim na rozwinięcie umiejętności  
w zakresie technologii informatycz-
nej, języka angielskiego, poznanie 
zmian klimatycznych na świecie 
oraz kultury Wielkiej Brytanii.

Uczniowie bardzo mocno 
zaangażowali się w realizację pro-
jektu. Utrzymują kontakt ze swoimi 
rówieśnikami ze szkoły partner-
skiej, piszą do siebie listy, e-maile, 
wymieniają się zdjęciami. Ogrom-
nie cieszyli się ze swego sukcesu  
i z niecierpliwością czekali na dzień 
wyjazdu.

5 października br. o godzinie 
5.00 wyjechaliśmy z brzozowskie-
go rynku w kierunku lotniska Balice  
w Krakowie. Wśród uczestników wy-
cieczki byli uczniowie klasy II LO b: 
Kinga Gurgacz, Zuzanna Mazur, Marcin 
Niemiec, Elżbieta Ogrodnik, Aleksandra 
Pytlak, Marcin Szczepek i Karolina Szul 
oraz opiekunowie Monika Słowik i Jakub 
Witek. 

Na lotnisko dotarliśmy dość 
wcześnie, więc szybko przeszliśmy 
odprawę bagażową, a potem długo 
staliśmy w kolejce do odprawy pasz-
portowej. Większość z nas nie leciała 
nigdy przedtem samolotem, więc byliśmy   
w strachu. Szybko jednak przekona-
liśmy się, że lot to sama przyjemność  
i piękne widoki. 

Po półtorej godzinie lotu liniami 
Sky Europe, wylądowaliśmy na lotnisku 
Stansted w Londynie, gdzie zastała nas 
typowo angielska, deszczowa pogoda. 
Szybko przesiedliśmy się do autobusu 
linii National Express, by jak najprę-
dzej zobaczyć centrum Londynu. Wyko-
rzystując kilka wolnych godzin, zoba-
czyliśmy najsłynniejsze miejsca stolicy 
Anglii: Pałac Westminsterski, będący 
miejscem posiedzeń obu izb Parlamentu 
Zjednoczonego Królestwa (Izby Lordów  
i Izby Gmin), wieżę zegarową, czyli słyn-
nego Big Bena, największe na świecie 
koło obserwacyjne (London Eye) oraz 
oficjalną rezydencję brytyjskich monar-
chów (Pałac Buckingham). Nie oparli-
śmy się również sklepom z pamiątkami, 
gdzie zrobiliśmy skromne zakupy.

Pełni wrażeń i już zmęczeni ru-
szyliśmy z Victoria Coach Station  
w dalszą podróż do naszego miejsca do-
celowego – historycznego miasta York. 
Mimo wczesnych godzin rannych na 
stacji w York przywitał nas nauczyciel  
z Norton College, z którym pojechali-

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Ruiny opactwa Whitby

Galeria Sztuki w Leeds

Sztuki, która po Londyńskiej Tate Bri-
tain, uważana jest za drugą najlepiej 
wyposażoną galerię dwudziestowiecznej 
sztuki brytyjskiej. Wiele czasu poświęci-

liśmy na chodzenie po urokliwych 
uliczkach Leeds, jak i bogato wy-
posażonych centrach handlowych.  
Po południu mieliśmy czas na krę-
gle –  była to doskonała okazja 
dla uczniów do bliższego pozna-
nia się z angielskimi koleżankami  
i kolegami. 

Niedzielę mieliśmy do własnej 
dyspozycji. Do południa obejrze-
liśmy wystawę w największym na 
świecie Muzeum Kolei, a popołudnie 
poświęciliśmy na spacer średnio-
wiecznymi uliczkami York. Miasto 
jest znane ze swojej bogatej historii, 
która zachowała się w architekturze. 

Zostało założone ponad 2000 lat temu,  
a przez dłuższy okres było największym 
miastem w północnej Anglii. Następnie 
wzięliśmy udział we mszy sprawowanej 
w największej średniowiecznej katedrze 
w Anglii –  York Minster.

W kolejnym dniu naszego pobytu 
w północnej Anglii odwiedziliśmy wio-
skę Goathland położoną w sercu Parku 
Narodowego North York Moors. Wioska 
ta znana jest dziś przede wszystkim pod 
nazwą Aidensfield, jako że jest miejscem 
akcji popularnego brytyjskiego serialu: 
„Heartbeat”. Tam zobaczyliśmy też sta-
cję kolejową, na której nagrywane były 
epizody do filmów o Harrym Potterze.   
Z Goathland wyruszyliśmy do Whitby 
– niezwykle pięknego miasteczka porto-
wego i centrum turystycznego nad Mo-
rzem Północnym u wschodnich wybrzeży 
Anglii. Byliśmy pod  wrażeniem uroku  
i wdzięku historycznego miasta portowe-
go i ruin opactwa Whitby pochodzącego 
z VII wieku. 

Wtorek 10 października poświę-
ciliśmy wspólnej pracy nad tworzeniem 
strony internetowej. Korzystając z do-
stępu do bogato wyposażonej bibliote-
ki, pracowaliśmy nad zgromadzeniem 
materiałów i  pisaniem artykułów. Na-
stępnie, już w pracowni komputerowej, 
zaczęliśmy tworzyć wspólną stronę in-
ternetową. Jej tematem są zmiany kli-
matyczne na świecie. W przerwie po-
jechaliśmy do Eden Camp – muzeum  
II wojny światowej. Chodząc od chatki do 
chatki, mieliśmy lekcję historii Wielkiej 
Brytanii. Poznaliśmy realia życia Anglii 
z okresu II wojny światowej (zarówno sy-
tuację polityczną, jak i poziom życia zwy-
kłych obywateli). 

Ostatni już dzień naszego po-
bytu w Anglii był bardzo napięty  
i obfity we wrażenia. Zwiedzając York, 
raz jeszcze przeszliśmy  śladami Rzymian, 
Anglosasów i Wikingów. Korzystając  
z okazji, powtórnie weszliśmy do Ka-
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Monika Słowik
Jakub Witek

Widok na wschodnie wybrzeża Whitby

Kinga G.: Wymiana ta była dla 
nas bardzo dużą próbą, nie tylko pod 
względem umiejętności językowych, 
lecz także integracji z ludźmi o zupełnie 
innej kulturze, przekonaniach, umiejęt-
nościach, sposobie i stylu życia. Bardzo 
zainteresowała mnie ich bogata, trady-
cyjna kultura. Praktyczne podejście do 
wiedzy Anglików bardzo różni się od 
naszego typu szkolnictwa. W szkole 

oraz w relacjach między rówieśnikami panuje miła, przyjemna 
i serdeczna atmosfera. Nie możemy doczekać się powtórnego 
spotkania, kiedy będziemy mogli pochwalić się naszą, jakże 
bogatą i ciekawą kulturą i historią. 

Karolina Sz.: Wyjazd ten był ekscytującym przeżyciem 
dla każdego z nas. Poznanie ludzi o innej kulturze i tradycji 
oraz poprawa języka to nie jedyne z zalet tej wymiany. Po-
znaliśmy funkcjonowanie szkoły angielskiej, która znacząco 
różni się od polskiej. Przyjazna atmosfera, mili ludzie i wiele 
ciekawych miejsc, które zwiedziliśmy, to nieliczne z atrakcji, 

jakie nas tam spotkały. To doświadczenie 
zostanie na zawsze w mojej pamięci. 

Marcin Sz.: Wyjazd do Anglii 
wzbogacił nas o nowe doświadczenia. 
Poznaliśmy trochę angielskiej kultu-
ry, zawarliśmy nowe znajomości, które 
mam nadzieję, zaowocują dalszymi kon-
taktami. Bardzo smakowało mi angiel-
skie jedzenie.

Refleksje  uczniów z  pobytu  w  Anglii
Elżbieta O.: Wyjazd do Anglii 

był wspaniałym przeżyciem. Poznałam 
nowych ludzi i ich życie – przekonałam 
się, że niektóre rzeczy nie są lepsze niż  
w Polsce, np. jedzenie. Możemy być 
dumni z polskiej kuchni.

Marcin N.: Wyjazd do Anglii  
i spotkanie z angielskimi uczniami bar-
dzo mi się podobał. Miałem możliwość 
poznania ich sposobu nauczania i zaprzy-

jaźnienia się z naprawdę sympatycznymi ludźmi. Atmosfera 
była miła i przyjazna. Bardzo dużo czasu spędziliśmy z ludźmi 
mówiącymi wyłącznie po angielsku, to było dla nas nowe do-
świadczenie. Najbardziej podobały mi się angielskie śniada-
nia.

Zuzia M.: Wyjazd do Anglii był dla mnie ciekawą przy-
godą.  Anglia kojarzyć mi się będzie jako piękny  kraj bogaty  
w liczne zabytki,  kraj o wysokim poziomie życia społeczeń-
stwa, kraj o imponującej kulturze wśród uczniów w szkole  

i kierowców na drogach. Anglicy to bar-
dzo mili i uprzejmi ludzie, ale ich kuch-
nia jest zbyt tłusta.

Ola P.: W trakcie pobytu w An-
glii zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc 
i mieszkaliśmy w bardzo przytulnym 
schronisku. Największe wrażenie wy-
warły na mnie, bogato wyposażone szko-
ły, bardzo dobry stan dróg oraz jeżdżące 
po nich angielskie samochody.

tedry York Minster, aby poznać choć 
trochę jej historię. Następnie wspię-
liśmy się na mury obronne miasta  
i Clifford’s Tower - wieżę widokową,  
z której dostrzec można nawet najodle-
glejsze zakamarki miasta. W godzinach 
popołudniowych spotkaliśmy się w Urzę-
dzie miasta z radnym Yorku. Usiedliśmy  
w komnatach, gdzie odbywają się zebra-
nia rady miasta i choć przez chwilkę po-
czuliśmy się jak ważni urzędnicy. 

Po wyjściu z urzędu całą grupą 
udaliśmy się na obiad do ekskluzywnej re-
stauracji „Ask” w samym centrum York.  
Wieczorem odwiedziliśmy operę: York 
Theatre Royal, gdzie mieliśmy szansę 
obejrzeć przedstawienie „Gondoliers”, 
napisane przez W.S. Gilberta i Arthur 
Sullivana. Opera była już ostatnim punk-
tem naszego pobytu w York.

Kiedy pod schroniskiem nadszedł 

moment pożegnania, ciężko 
było się nam rozstać, więc nie 
obeszło się bez łez. Wykorzy-
stując jednak ostatnie wspólne 
chwile odśpiewaliśmy „Happy 
Birthday” Eli O., która następ-
nego dnia obchodziła swoje 17 
urodziny. Wymieniliśmy adresy, 
numery telefonów i z wielkim 
żalem powiedzieliśmy sobie: 
„See you in January”, czyli 
„ Do zobaczenia w styczniu”, 
kiedy to my będziemy gościć  
u nas uczniów i nauczycieli  ze 
szkoły partnerskiej z Anglii. 

Po wzruszającym roz-
staniu wyruszyliśmy w drogę powrotną  
z Yorku do Londynu, stamtąd do Krako-
wa, a potem do domu. Bardzo zmęcze-
ni, ale pełni wrażeń wróciliśmy w nocy  
z czwartku na piątek. 

Więcej zdjęć z pobytu w Anglii 
można zobaczyć na stronie szkoły: http://
www.zse-brzozow.internetdsl.pl.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Gabriela Szuba

Całość uświetnił tak-
że występ chóru działające-
go pod opieką Krzysztofa 

Łobodzińskiego, a także zespołu wokal-
nego w składzie: Magdalena Jarosz, Ja-
dwiga Skiba, Edyta Pająk, Beata Leń, Mo-
nika Hunia i Anna Lubecka, który zdobył  
I miejsce na Festiwalu Pieśni Patriotycz-
nej i Religijnej w Majdanie Królewskim 
29 października 2006 roku.

10 listopada br. w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Króla Kazimierza Wielkie-
go w Brzozowie odbyły się uroczystości upamiętniające 88. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W obchodach udział wzięli: Dyrekcja i grono pedagogiczne,  
a także uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, natomiast szczególnym gościem był 
ks. Infułat Julian Pudło, który podzielił się z młodzieżą wspomnieniami ze swoich lat 
szkolnych. Akademia przygotowana przez panią profesor Annę Dudek, nawiązywała 
do treści patriotycznych, pomogła uczniom poznać historię Polski i dążenia naszej Oj-
czyzny do odzyskania suwerenności. 

Obchody 11 listopada w I LO
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

SzukaSz pracy? - przeczytaj! 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 1.12.2006 r.

1. Sprzedawca autoczęści
2. Operator maszyn do obróbki drewna
3. Spawacz

7. Technik-elektryk z uprawnieniami
8. Masażysta
9. Sprzedawca materiałów budowlanych

Edyta Kuczma
Pośrednik Pracy w PUP w Brzozowie

Przy małej chłonności rynku pracy oraz stosunkowo wy-
sokim bezrobociu uzyskanie pracy wymaga od czło-

wieka wielu różnorakich umiejętności; oprócz kwalifika-
cji zawodowych niezbędna jest umiejętność poszukiwania 
pracy oraz znajomość rynku pracy i reguł nim rządzących.

Rynek pracy ulega ciągłym zmianom, jedne firmy upa-
dają inne powstają, zaprzestaje się wytwarzania pewnych pro-
duktów, rozpoczyna się produkcję zupełnie innych, co więcej 
jest rzeczą oczywistą, że w dalszym ciągu rynek pracy będzie 
się zmieniał a wraz z nim oczekiwania i potrzeby pracodawców 
odnośnie pracowników. Polski rynek pracy również się zmienia 
i co ważne - zmieniać się będzie, jest to wynik przystosowywa-
nia się naszej gospodarki do realiów światowego rynku pracy.

Należy pamiętać o kilku istotnych uwarunkowaniach 
rynku pracy:
1. stabilność zatrudnienia jest dobrem coraz rzadszym, trudno 

jest znaleźć pracę na całe życie, raczej trzeba od razu nastawić 
się na częste zmiany pracodawcy,
2. coraz większą wartość rynkową będzie miała rzetelna wie-

dza i umiejętność zmiany kwalifikacji pod kątem potrzeb rynku 
(uczenie się przez całe życie),
3. ze względu na pracę trzeba będzie zmieniać miejsce za-

mieszkania,
4. coraz więcej pracy będzie w sektorze szeroko pojętych usług  

i ubezpieczeniowym, coraz mniej w produkcji i w rolnictwie,
5. coraz rzadziej będzie się pracowało zgodnie z zawodem wy-

uczonym.
Co to tak naprawdę oznacza dla dzisiejszego bezrobotne-

go? Warto zdawać sobie sprawę, że w Polsce pojawią się zawo-
dy, których jeszcze nie znamy, a którymi potencjalnie już warto 
się zainteresować. Staje się to istotne już w momencie wyboru 
kierunku studiów lub kiedy planujemy zmianę kwalifikacji. 

Oprócz posiadanego zawodu, niezmiernie ważne są do-
datkowe praktyczne umiejętności, które można będzie wyko-
rzystywać w każdym środowisku zawodowym i na każdym 
stanowisku pracy.

Do tych najważniejszych umiejętności należy zaliczyć:
1. Znajomość języków obcych – co najmniej jeden bie-
gle. Nie wystarczy jedynie co nieco rozumieć – to za mało 
w sytuacji, kiedy tysiące osób deklaruje znajomość języka 
na takim właśnie poziomie. Naprawdę nieważne czy jesteś 

kelnerem czy ekonomistą – znając biegle przynajmniej je-
den język obcy masz kilkakrotnie większe szanse na ryn-
ku pracy niż każdy inny absolwent bez tej umiejętności. 
2. Umiejętność wykorzystania komputera  w codziennej pracy  
– w dzisiejszych czasach jest to absolutnie nieodzowna umie-

jętność. Nie wystar-
czy jednak umieć „coś 
tam” napisać, w dodatku  
w „żółwim” tempie.  
W czasach kiedy kompu-
ter stał się podstawowym 
narzędziem pracy należy 
biegle obsługiwać progra-
my pakietu MS Office, jak 
również umieć poruszać 
się w „globalnej sieci”.
3. Umiejętności inter-
personalne – tych umie-

jętności należy się uczyć i doskonalić je wciąż na nowo. Oprócz 
wiedzy specjalistycznej i technicznej bardzo ważna jest umie-
jętność odpowiedniego „sprzedania siebie”. To co wiesz czy 
umiesz musisz przekazać innym w atrakcyjny i przejrzysty 
sposób. Łatwość nawiązywania kontaktów pomoże ci w do-
cieraniu do odpowiednich ludzi, umiejętność słuchania sprawi, 
że twoi współpracownicy będą cię szanować, a umiejętność 
pracy w grupie pozwoli uniknąć niepotrzebnych konfliktów. 

Do tych trzech kluczowych grup umiejętności warto 
jeszcze dodać zdolność do szybkiego uczenia się, otwartość na 
zmiany oraz umiejętność docierania do odpowiednich informa-
cji. Rynek pracy staje się coraz bardziej globalny i w każdej 
dziedzinie przydają się informacje oraz umiejętności z pozo-
ru nie związane z posiadanym lub wykonywanym zawodem.

Należy jednak pamiętać, że aby odnieść sukces w po-
szukiwaniu pracy należy wykazać się determinacją i olbrzy-
mim zaangażowaniem. Wiele osób wkłada zbyt mały wy-
siłek w swoją pracę „poszukiwacza pracy”, podczas gdy 
szukanie pracy jest pełnoetatowym zajęciem, a przynajmniej 
powinno takim być, aby przyniosło zamierzony skutek.

4. Kierowca kat. C+E
5. Sprzedawca
6. Kierowca kat. D
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Wymogi dla gospodarstw produkujących 
mleko surowe w świetle 

nowych przepisów Unii Europejskiej c.d.

Andrzej Chrzanowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie

Wytyczne GłóWneGo Inspektoratu WeterynarII 

4) Kryteria dla mleka surowego
W odniesieniu do surowego mleka krowiego:
Liczba drobnoustrojów w 30°C (na ml)  ≤  100 000 (*)
Liczba komórek somatycznych (na ml) ≤ 400 000 (**)
(*) Wyliczając średnią geometryczną z okresu dwóch miesięcy, 
przy pobraniu przynajmniej dwóch próbek w miesiącu.
(**) Wyliczając średnią geometryczną z okresu trzech miesięcy, 
przy pobraniu przynajmniej jednej próbki w miesiącu, o ile właś-
ciwe władze nie określą innej metody uwzględniania odchyleń  
w poziomie produkcji.
W odniesieniu do surowego mleka innych gatunków:
Liczba drobnoustrojów w 30°C (na ml) ≤ 500 000 (*)
(*) Wyliczając średnią geometryczną z okresu dwóch miesięcy, 
przy pobraniu przynajmniej dwóch próbek w miesiącu.
Surowe mleko innych gatunków niż krowie przeznaczone do 
wytwarzania produktów z surowego mleka za pomocą procesu 
niezwiązanego z żadną obróbką cieplną:
Liczba drobnoustrojów w 30°C (na ml)  ≤  500 000 (*)
(*) Wyliczając średnią geometryczną z okresu dwóch miesięcy, 
przy pobraniu przynajmniej dwóch próbek w miesiącu.
Surowe mleko nie może zawierać pozostałości antybiotyków 
w ilości przekraczającej limity ustanowione w rozporządzeniu 
(EWG) nr 2377/904;

5) Ogólne wymagania przy produkcji pierwotnej (roz-
porządzenie S52/2004) 

W jak najszer-
szym zakresie, gospo-
darstwa zapewniają, że 
surowce są chronione 
przed zanieczyszcze-
niem, uwzględniając 
każde przetwarzanie, 
które te surowce będą 
kolejno przechodzić. 
Gospodarstwa   hodu-
jące   zwierzęta   albo   
produkujące   produkty   

pochodzenia zwierzęcego powinny podjąć odpowiednie działa-
nia:
a) w celu utrzymania obiektów używanych w powiązaniu z pro-
dukcją podstawową i działaniami powiązanymi, w tym obiek-
tów używanych do składowania i przetwarzania pasz, w czysto-
ści oraz, w miarę potrzeby po wyczyszczeniu, dezynfekowania 
ich we właściwy sposób;
b) w celu utrzymania czystości oraz, w miarę potrzeby po wy-

czyszczeniu, dezynfekować we właś-
ciwy sposób wyposażenie, pojemniki, 
pojazdy;
c) w zakresie, w jakim to możliwe, 
w celu zapewnienia czystości zwierząt 
produkcyjnych;
d) w celu używania wody pitnej, w każdym przypadku, gdy jest 
to niezbędne do zapobieżenia zanieczyszczeniu;
e) w celu zapewnienia, że personel przetwarzający środki spo-
żywcze jest zdrowy i przechodzi szkolenie na temat ryzyka 
zdrowotnego;
f) w zakresie w jakim to możliwe w celu zapobieżenia zanie-
czyszczeniu produktów przez zwierzęta lub szkodniki spowodo-
wały zanieczyszczenie produktów;
g) w celu składowania i przetwarzania odpadów i substancji nie-
bezpiecznych w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniu 
produktów;
h) w celu zapobieżenia wystąpieniu i szerzeniu chorób zakaź-
nych mogących przenieść się na ludzi za pośrednictwem żyw-
ności, w tym poprzez podejmowanie środków ostrożności przy 
przyjmowaniu nowych zwierząt i zgłaszanie podejrzenia wybu-
chu epidemii właściwym organom;
i) w celu uwzględnienia wyników wszelkich właściwych analiz 
przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt lub in-
nych próbkach, które są istotne dla zdrowia ludzkiego; oraz
j) w  celu  właściwego  używania dodatków paszowych i wete-
rynaryjnych produktów leczniczych, zgodnie z wymogami od-
nośnego ustawodawstwa.

Gospodarstwa prowadzą i przechowują dokumentację od-
noszącą się do podejmowanych działań w celu kontroli zagrożeń 
oraz udostępniają istotne informacje zawarte w tej dokumentacji 
właściwemu organowi i, na wniosek, przedsiębiorstwom sektora 
spożywczego. Dokumentacja w szczególności powinna obejmo-
wać:
a) charakter i pochodzenie paszy otrzymywanej przez zwierzę;
b) weterynaryjne produkty lecznicze lub inne substancje poda-
wane zwierzętom, okresy ich podawania oraz zaprzestania po-
dawania;
c) występowanie chorób zwierząt, które mogą zagrozić bezpie-
czeństwu produktów pochodzenia zwierzęcego;
d) wyniki wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach po-
branych od zwierząt lub innych próbkach pobranych do celów 
diagnostycznych, istotne ze względu na zdrowie ludzkie; oraz
e) wszelkie odpowiednie sprawozdania na temat przeprowadzo-
nych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęce-
go.

SzukaSz pracy? - przeczytaj! 

UWAGA !!!
Zagubiono legitymację osoby niepełnosprawnej na nazwisko Cyrulik Monika 

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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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-414-59
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Dzień Otwarty w brzozowskim Sanepidzie

Była dorożka, koń i dinozaury
23 października br. w stacjach sanitarno-epidemiologicznych z terenu 

województwa podkarpackiego miał miejsce Dzień Otwarty. Akcja odbyła się 
pod hasłem „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie również 
przygotowała interesującą ofertę dla wszystkich zwiedzających. W czasie 
dnia otwartego można było: zobaczyć pokazy badań, skorzystać z punktu 
pomiaru ciśnienia, a także otrzymać bezpłatne informacje o podstawowych 
kryteriach sanitarnych związanych z projektowaniem obiektów oraz ogól-
nych wymogów w zakresie warunków 
pracy. 

Szczególne atrakcje zostały za-
proponowane dzieciom i młodzieży. Już 
przy budynku stacji mogły one podziwiać 
ogromne imitacje dinozaurów. Najmłod-
si z entuzjazmem stawali przy figurach 
do pamiątkowych zdjęć. Z ciekawością 
zwiedzali pomieszczenia laboratoryjne, 
gdzie pracownicy stacji przedstawiali co 
ciekawsze doświadczenia. Po prelekcji na 
temat racjonalnego odżywiania, organizo-
wane były dla nich konkursy, krzyżówki  
i quizy o tematyce oświatowo-zdrowot-
nej. Dla zwycięzców poszczególnych za-

baw zostały przygotowane 
atrakcyjne nagrody. Na ko-
niec każdej pogadanki 
dzieci miały niecodzien-
ną okazję zrobić badania 
pomiaru hałasu i skosz-
tować przygotowane dla 
nich smakołyki.

Największy aplauz 
wzbudziła jednak krótka 

podróż dorożką „Kołotoczek Bieszczadzki”. – Przejażdżka dorożką była su-
per! – zachwycały się przedszkolaki – I dinozaury też były fajne. Nie mniejszą 
sensację wśród zwiedzających wzbudził koń, którego dzieci chętnie dosiada-
ły. – Serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi Pióro i wszystkim pracownikom 
Sanepidu za zaproszenie nas do zwiedzenia obiektu oraz przygotowanie tak 
licznych atrakcji. Nasi mali uczniowie byli zachwyceni i dodatkowo uzyska-
li dużo informacji na temat zachowań prozdrowotnych. Pobyt w Sanepidzie 
dostarczył naszym podopiecznym wiele radości i miłych wspomnień. – mówi 
Monika Supel, wychowawca dzieci 6-letnich z Przedszkola Samorządowego   
Nr 1 w Humniskach. 

Stację odwiedził także Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż. Dzień Otwar-
ty w brzozowskiej Inspekcji Sanitarnej dał szansę mieszkańcom powiatu dowie-

dzienia się co robić, a czego unikać, aby żyć 
zdrowo i cieszyć się długo dobrą kondycją. 
– Spojrzenie w naszym kraju na Państwową 
Inspekcję Sanitarną  jest różne. Nie wszyst-
kie Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiolo-
giczne tak ściśle współpracują z samorząda-
mi, placówkami nauczania i wychowania jak 
nasza stacja. Często Inspekcja jest postrzega-
na tylko jako jednostka kontrolująca obiekty,  
a nie również posiadająca bazę laboratoryj-
ną czy też zajmująca się profilaktyką i promo-
cją zdrowia. Chcąc przybliżyć tę działalność  
Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił Dzień 
Otwarty. I chociaż w naszej stacji „dni otwar-
te” są przez cały rok, to bardzo cieszymy się, 
że dotarło do nas tak dużo dzieci i młodzieży 

oraz że z zaciekawieniem przychodziły do nas 
osoby starsze – podsumowuje Tadeusz Pióro 
- Dyrektor PSSE w Brzozowie. 

Największą atrakcją dla dzieci  
była dorożka

Pamiątkowe zdjęcie przy dinozaurach

Najmłodsi z dużym zainteresowaniem zwiedzali  
pomieszczenia laboratoryjne

 Przejażdżka konna

Anna Władyka
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trwały przez okres trzech miesięcy. Lokomotywa umieszczona została na te-
renie Miasteczka Ruchu Drogowego, które powstaje przy Szkole Podstawowej  
w Nozdrzcu. Po zakończeniu całej akcji Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala 
wyraził podziękowanie funkcjonariuszom brzozowskiej drogówki za bezpiecz-
ne doprowadzenie transportu na miejsce „stacji docelowej” kolejki.    

ODBLASKI – MOGĄ URATOWAĆ CI ŻYCIE
W okresie jesienno – zimowym zmierzch zapada już około godz. 16. O tej 

porze wiele dzieci wraca do domu ze szkoły. Idąc lub jadąc rowerem poboczem 
nieoświetlonej jezdni dzieci są niemal niewidoczne dla kierowców samocho-
dów. W wielu przypadkach jest to przyczyną tragedii, bowiem 
dziecko staje się ofiarą wypadku drogowego, którego moż-
na byłoby uniknąć, gdyby było widoczne z odległości 
większej niż kilka metrów. Starając się zapobiec ta-
kim nieszczęściom brzozowska drogówka po raz 
kolejny prowadzi działania mające na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa dzieci na drogach. Jednym  
z takich sposobów jest używanie odblasków przez 

dzieci. 
Dzięki zaangażowaniu i pracy policjantów Referatu Ru-

chu Drogowego, a w szczególności asp. Kazimierza Barańskiego udało się 
uzyskać ponad 60 sztuk kamizelek odblaskowych. Część z nich przekazano 
uczniom drużyn rowerowych w Szkołach Podstawowych w Warze, Nozdrzcu 
i Zmiennicy. Pozostałą część policjanci drogówki rozdają w trakcie pełnienia 
służby małoletnim użytkownikom dróg. I tak 9 listopada jeden z uczniów 
Szkoły Podstawowej w Bliznem Bartłomiej Skarbek otrzymał kamizelkę od-
blaskową. Dzięki założeniu na siebie tej kamizelki Bartek, pomimo zmierz-
chu był widoczny z odległości 150 – 300 metrów. Podobne kamizelki można 
kupić w sklepach motoryzacyjnych, supermarketach i na stacjach benzyno-
wych. Kosztują niewiele, a mogą uratować życie. 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

NIETYPOWY PILOTAŻ
9 listopada 2006 roku policjanci Ru-

chu Drogowego Komendy Powiatowej Policji   
w Brzozowie pilotowali przejazd nietypowe-
go transportu – miniaturowej lokomotywy  
z Domaradza do Nozdrzca. Lokomotywę wy-
konała firma „Kwiatonek” z Domaradza. 
Prace przy budowie i montażu lokomotywy 

Miniaturowa lokomotywa

W ramach akcji „Rzuć palenie razem z nami” 22 listopada br.  
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Brzozowie odbyła 
się impreza podsumowująca działania związane z realizacją programu pt. 
„Wolność oddechu – zapobieganie astmie” oraz rozstrzygnięcie konkursu 
rysunkowego „Zapobiegaj astmie”. Konkurs zorganizowany był w klasach 
pierwszych szkół podstawowych w: Brzozowie, Przysietnicy, Zmiennnicy, 
Humniskach, Grabownicy, Starej Wsi, Orzechówce, Jasienicy Rosielnej. 
Głównym organizatorem imprezy była PSSE w Brzozowie.

W podsumowaniu konkursu wzięli udział przedstawiciele PSSE  
w Brzozowie oraz uczestnicy konkursu 
wraz z opiekunami. Podczas spotkania 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zmien-
nicy przedstawiły część artystyczną pt. 
„Przygody Jaśka” i „Baśń o panowaniu 
Zdrówka” przygotowaną pod kierunkiem 
Lucyny Ostrowskiej i Marii Daty. Mali 
aktorzy swoim występem zrobili duże 
wrażenie za co zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami.

Kolejnym punktem spotkania 
była prelekcja Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Brzo-
zowie Tadeusza Pióro, który przybliżył 
dzieciom jak szkodliwe i niebezpieczne 
dla zdrowia jest palenie tytoniu oraz w 
jaki sposób należy temu zapobiegać. 
Następnie po wykładzie zostały po-
dane wyniki podsumowujące konkurs 
plastyczny. I miejsce zdobyła Zuzanna 
Biskup ze SP w Zmiennicy, pozostałe 

dzieci otrzymały wyróżnienia. Wśród wy-
różnionych znalazły się: Karolina Gratkow-
ska z SP w Grabownicy, Sara Płonka z SP  
Nr 2 w Humniskach, Mateusz Buczek z SP Nr 1  
w Przysietnicy, Weronika Fic z SP w Jasieni-
cy Rosielnej, Katarzyna Śnieżek z SP w Orze-
chówce, Martyna Pempuś z SP w Brzozowie  
i Izabela Chrobak z SP w Starej Wsi. 

Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Zbi-
gniewa Owsianego – Kierownika „Zielonej 
Oazy” w Brzozowie. 

„Rzuć palenie razem z nami – zapobiegaj astmie”

Występ artstyczny pt. „Baśń o panowaniu Zdrówka”

T. Pióro wręcza wyróżnienia Anna Kałamucka
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

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

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

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

W okresie jesienno 
– zimowym zwięk-

sza się liczba pożarów  
w budynkach mieszkalnych. 
Jest to związane w głównej 
mierze z nieprawidłową 
eksploatacją urządzeń grzewczych. Do 
ogrzewania budynków wykorzystuje się 
piece lub kotły opalane paliwem stałym, 
ciekłym lub gazowym, a jako urządzenia 
dogrzewające pomieszczenia stosowane 
są różnego rodzaju piecyki gazowe i elek-
tryczne. Stwarzają one zagrożenia, które 
uwarunkowane są stanem technicznym 
i prawidłową obsługą całego systemu 
grzewczego.

Zagrożenia mogą zaistnieć w tych miejscach budynku, gdzie znajdują się urzą-
dzenia grzewcze, a więc w kotłowniach i łazienkach. Najczęściej kotłownie umiejsco-
wione są w częściach piwniczno-parterowych, a więc w pomieszczeniach użytkowych, 
gdzie odbywa się proces spalania paliw. Przewody dymowe lub spalinowe a także wen-
tylacyjne  przebiegają przez cały budynek od  części piwniczno-parterowej a kończą 
się nad połacią dachu odprowadzając produkty spalania i napowietrzają obiekt. Zagro-
żenie pożarowe może zaistnieć od piwnicy aż po dach. Wystarczy jakieś niedopatrze-
nie, nie najlepszy stan techniczny systemów wentylacyjnych, dymowo-spalinowych 
czy też urządzeń i może dojść do wybuchu, pożaru lub zaczadzenia. 

Zaczadzenie może być również spowodowane tym, że w okresie zimowym więk-

Sezon grzewczy 
– podstawowe uwagi

O dużym szczęściu może mówić mieszkanka jednej z pod-
brzozowskich wsi. 9 listopada około godz. 11 w Brzozowie będą-
ca w szóstym miesiącu ciąży kobieta kierując samochodem Opel 
Kadett zasłabła i zjechała na lewy pas ruchu, wskutek czego ude-
rzyła w bok samochodu Man, a następnie czołowo zderzyła się  
z pojazdem Toyota. Wszystkie samochody zostały uszkodzone. 
Kierowcy ww. pojazdów byli trzeźwi. W wyniku tak groźnego zde-
rzenia  kierująca oplem kobieta doznała niewielkich obrażeń ciała. 

W związku ze Świętem Niepodległości Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki Policji rozkazem personalnym   
z dniem 10 listopada 2006 roku awansował na wyższe 
stopnie policyjne 12 policjantów tutejszej komendy. Awans 
podyktowany był właściwą realizacją zadań służbowych  
i wzorowym pełnieniem służby.

Młodszym Aspirantem Policji zostali: sierż. sztab. 
Maciej Biega, sierż. Zbigniew Chudzikiewicz, sierż. sztab. 
Krzysztof Domaradzki, sierż. sztab. Wiesław Mazur, sierż. 
sztab. Bogdan Piotrowski, sierż. sztab. Krzysztof Skotni-
cki, sierż. sztab. Maciej Wojtuń.

Sierżantem Policji zostali: st. post. Wiesław Jurek,  
st. post. Jacek Myćka, st. post. Dariusz Ptak, st. post. Ro-
bert Rachwalski, st. post. Andrzej Ryba. 

Awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.  

FOTOPRZESTROGA  DROGOWA

 mł. asp. mgr Joanna Kędra

Awanse 
dla policjantów

NA  ZBLIŻAJĄCE  SIĘ  ŚWIĘTA  ZESPOŁOWI  REDAKCYJNEMU
I  WSZYSTKIM  CZYTELNIKOM  „BRZOZOWSKIEJ  GAZETY  POWIATOWEJ”

PRAGNIEMY  ZŁOŻYĆ  ŻYCZENIA
PRZEŻYWANIA  BOŻEGO  NARODZENIA  W  ZDROWIU,  RADOŚCI  

I  CIEPŁEJ  RODZINNEJ  ATMOSFERZE.
KOLEJNY  2007  ROK  NIECH  BĘDZIE  CZASEM  POKOJU  
I  REALIZACJI  OSOBISTYCH  PLANÓW  I  ZAMIERZEŃ.

Komendant Powiatowy Policji
    mł. insp. mgr Edward Ząbek

Oficer Prasowy mł. asp. mgr Joanna Kędra

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

1 października br. miał miejsce wypadek w miej-
scowości  Przysietnica. O godz. 19.33 Powiatowe 
Stanowisko Kierowania w Brzozowie otrzymało 

informację o zdarzeniu. Dyżurny na miejsce zdarzenia zady-
sponował 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej PSP w Brzozowie. W chwili przybycia na miejsce 
zdarzenia straży pożarnej  zastana sytuacja to: zderzenie czo-
łowe dwóch pojazdów osobowych. Samochody znajdują się: 
VV na jezdni, Opel na poboczu. W samochodzie Opel znajduje 
się kierowca (kobieta w ciąży) poszkodowana w wypadku. Na 
miejscu wypadku udzielono pomocy poszkodowanej z rozbitego 
pojazdu, karetka pogotowia zabrała kobietę do szpitala. Zabez-
pieczono teren działań. W uszkodzonych samochodach odłączo-
no dopływ prądu. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych  
i wyjaśniających przez Policję oraz Pomoc Drogową przystapio-
no do neutralizacji i sorbcji płynów eksploatacyjnych wycieka-
jących z samochodów. Jezdnię zmyto prądem wody z szybkiego 
natarcia.

18 października br. miał miejsce pożar budynku go-
spodarczego w miejscowości Stara Wieś. O godz. 15.59 
Powiatowe Stanowisko Kierowania w Brzozowie otrzy-
mało informację o pożarze. Dyżurny na miejsce pożaru 
zadysponował 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE  
W OKRESIE OD 01. 01. 2006 r.  DO 15. 11. 2006 r.

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

szość osób uszczelnia otwory okienne, 
drzwiowe niekiedy wentylacyjne. Ograni-
cza się przez to wymianę powietrza, a tym 
samym nie dostarcza się wystarczających 
ilości tlenu do budynku. Deficyt tlenowy 
prowadzi do niepełnego spalania paliwa 
w urządzeniach grzewczych, a produktem 
takiego spalania jest tlenek węgla potocz-
nie zwany czadem, który emitowany jest 
do pomieszczeń wskutek braku odpo-
wiedniej wentylacji.

Zgodnie  z § 30 ust. 1 i 2  rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 16. 06.2003 r. (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 121, poz.1138 z późn. zm.) w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. 
1. W obiektach, w których odbywa się pro-
ces spalania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, usuwa się zanieczyszczenia  
z przewodów dymowych i spalinowych:
 - od palenisk zakładów zbiorowego ży-

wienia i usług gastronomicznych co naj-
mniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej,
- od palenisk opalanych paliwem stałym 
wymienionych w pkt.1 – co najmniej 
cztery razy w roku,
- od palenisk opalanych paliwem płyn-
nym i gazowym nie wymienionych w pkt. 
1 - co najmniej dwa razy w roku.
2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, 
jeżeli większa częstotliwość nie wynika  
z warunków użytkowych.

Apelujemy do wszystkich, aby 
przed rozpoczęciem okresu grzewczego 
sprawdzili swoje instalacje grzewcze, ich 
stan techniczny, pomieszczenia kotłowni  
i drożność przewodów wentylacyjnych. 
W przypadku nieprawidłowości apeluje-
my o usunięcie ich.

 W przypadkach ulatniania się gazu, 

dwutlenku węgla lub innych substancji 
należy dzwonić pod numery telefonów 
alarmowych 112, 998 Państwowej Straży 

Pożarnej lub numer alarmowy 992 Pogo-
towia Gazowego.

czej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 5 samocho-
dów gaśniczych z jednostek OSP: Stara Wieś, Humniska, Bli-
zne, Przysietnica, Grabownica. W chwili przybycia na miejsce 
zdarzenia straży pożarnej  paliła się konstrukcja dachu i część 
gospodarcza budynku. Jako pierwsza na miejsce pożaru dotarła 
jednostka JRG Brzozów. Podano dwa prądy wody na palący się 
obiekt jeden w natarciu, drugi w obronie na sąsiedni budynek. 
Na miejsce akcji przybyły jednostki OSP Stara Wieś, Humni-
ska, Przysietnica, Grabownica i zadysponowana była również 
jednostka OSP Blizne, której samochód uległ awarii podczas 
jazdy na miejsce zdarzenia.  Po zlokalizowaniu pożaru i opa-
nowaniu sytuacji, przystąpiono do dogaszania i częściowej roz-
biórki konstrukcji dachu. Z budynku usunięto tlące się materiały 
strzępiaste. Po zakończeniu akcji miejsce pożaru przekazano 
właścicielowi. 

25 października br. miało miejsce zdarzenie - 
rozsypanie zboża na drodze krajowej nr 9 w miej-
scowości Jasienica Rosielna. O godz. 04.54 do 

Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzozowie zgłoszono 
informację o zdarzeniu. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadyspo-
nował 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 2 zastępy z OSP Jasienica 
Rosielna, po jednym z OSP Orzechówka, Jabłonica Polska, Do-
maradz, Haczów, Stara Wieś. W chwili przybycia na miejsce 
zdarzenia JRG Brzozów zabezpieczono miejsce prowadzenia 
działań. Działania polegały na użyciu podręcznego sprzętu bu-
rzącego i prądu wody. Przystąpiono do usuwania rozsypanego 
zboża (pszenicy). Ze względu na znaczną długość zanieczysz-
czonej drogi zadysponowano kolejno 7 zastępów OSP (w tym  
5 OSP z KSRG). Zadysponowano również, za pośrednictwem 
Zarządu Dróg Krajowych, samochód specjalny (śmieciarko-
zmiatarkę). Akcja trwała  blisko 8 godzin.

W okresie od 01.01.2006r do 15.11.2006r. odno-
towano 501 zdarzeń, w tym: – 83 pożary; w działaniach 
związanych z gaszeniem pożarów brało udział 88 zastę-
pów straży pożarnej w składzie 894 ratowników PSP  
i OSP oraz – 411 miejscowych zagrożeń; w działaniach 
związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń brało 
udział 467 zastępów w składzie 1445 ratowników. Alar-
mów fałszywych – 7.

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego to piękna rocznica 
– będąca świadectwem wierności, wzajemnego poszanowania i troski 
w codziennym życiu, zrozumienia i zgodnej pracy dla dobra rodziny  
i społeczeństwa.

Na terenie gminy Nozdrzec złotego jubileuszu doczekało się 13 
par. Są to Państwo: Cecylia i Jan Błachutowie, Tekla i Alfred Barciowie, 
Zdzisława i Jan Gwizdałowie, Eugenia i Marian Lubeccy z Izdebek, Zo-
fia i Jan Dżułowie, Stanisława i Eugeniusz Gerulowie, Józefa i Stanisław 
Toczkowie z Nozdrzca, Anna i Stefan Gruszczykowie, Józefa i Edward 
Kuźmikowie z Hłudna, Maria i Stanisław Gudykowie, Katarzyna i Józef 
Kustrowie, Stanisława i Jan Krowiakowie, Bronisława i Walenty Skibo-
wie z Wesołej.

To właśnie oni oraz ich najbliżsi, byli gośćmi Wójta Gminy oraz 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu  w dniu 10 listopada 
2006 roku. Uroczystość miała miejsce  w okazjonalnie udekorowanych 
salach nozdrzeckiego Pałacu.

Przy udziale księdza Dziekana Jana Balickiego oraz Roma-
na Wojtarowicza - Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec, An-
toni Gromala - Wójt Gminy Nozdrzec udekorował wzruszonych Ju-
bilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożył im gratulacje  
i życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz jak najwięcej 
rodzinnej radości i szczęścia.

W krótkich wystąpieniach, wszyscy zabierający głos, zgodnie 
wyrażali  słowa szczerego uznania dla wzajemnego oddania, szacunku,  
a przede wszystkim miłości, która pozwoliła przeżyć Czcigodnym Jubi-
latom razem pięćdziesiąt lat.

Oprawę artystyczną spotkania stanowił montaż słowno-muzycz-
ny przygotowany przez młodzież działająca przy Bibliotece Publicznej  
w Nozdrzcu oraz występy kapeli ludowej „Warzanie” z Wary. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się  do przy-
gotowania uroczystości, która dostarczyła Jubilatom wielu wspomnień 
i wzruszeń.

Złote Gody

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu 
Barbara Gładysz

INFORMACJE  Z  POWIATU

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
Biuro Powiatowe w Brzozowie,

ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
informuje, iż zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) NR 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. nastąpi reali-
zacja płatności bezpośrednich oraz płatności z tytułu wsparcia 
działalności rolniczej na terenach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. Płatności powinny wpłynąć na rachunki ban-
kowe rolników do końca czerwca 2007 r. 

Ponadto w związku z zakończeniem przyjmowania 
wniosków na działanie 2 PROW Wsparcie Gospodarstw Ni-
skotowarowych ARIMR informuje, że zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na 
wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem 
rozwoju obszarów wiejskich decyzje powinny zostać wydane  

w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Pierwszą płatność 
z tytułu tego działania wypłaca się w terminie 60 dni od mo-
mentu, kiedy decyzja stanie się ostateczną, a począwszy od dru-
giego roku zostanie przekazana w terminie 12 miesięcy od dnia 
poprzedniej wypłaty. 

Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego w czwar-
tym i piątym roku wypłaty uwarunkowana jest od zrealizowa-
nia zaznaczonych we wniosku WGN i planie rozwoju gospo-
darstwa działań, które powinny zostać zakończone najpóźniej 
do 6 miesięcy od dnia wypłaty płatności dla gospodarstwa ni-
skotowarowego w trzecim roku  realizacji planu, oraz złoże-
nia do Kierownika BP ARIMR oświadczenia o zrealizowaniu  
przedsięwzięć  w terminie 7 dni od realizacji przedsięwzięć za-
znaczonych w planie.

Złote gody to wyjątkowa rocznica...

...która jest świadectwem wierności, wzajemnego  
wspierania się ...

... i troski o dobro rodziny
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INFORMACJE  Z  POWIATU

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

We wrześniu br. w Łodzi odbyło się posiedzenie kapituły ogólnopolskiego konkur-
su „Kryształowy Koliber”, którego celem jest wyłonienie osób najbardziej zasłużonych  

dla środowiska diabetyków. W tegorocznej edy-
cji, w kategorii Dobroczyńca Roku, „Kryształo-
wy Koliber” został przyznany Barbarze Sawce  
z Brzozowa. 

Okolicznościowe wręczenie statuetki, po-
łączone z obchodami „Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą”, miało miejsce 18 października br. 
w sali bankietowej ALTA w Brzozowie. Impreza 
została zorganizowana przez Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków Koło w Brzozowie. 

Uroczystości rozpoczęła msza św. w koś-
ciele parafialnym w Brzozowie, po której wszy-
scy udali się do sali bankietowej. Na miejscu 
zebranych powitał Stanisław Połdiak – Prezes 
brzozowskiego koła diabetyków. Przypomniał 
on początki działającego już niemal 5 lat koła  
i podkreślił, jak dużą rolę w jego działalności 
odgrywają ludzie dobrej woli, którzy je wspie-
rają. Następnie Jerzy Kuczma – Ordynator Od-

działu Wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie omówił problematykę walki z chorobą, akcentując jak ważne jest pozytyw-
ne nastawienie i chęć walki. Głos zabrał również ks. Infułat Julian Pudło i przedstawiciele 
zarządu rejonowego PSD w Sanoku.

Kolejnym punktem imprezy było 
wręczenie odznak „Honorowy Członek 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”. 
Otrzymali je: ks. Infułat Julian Pudło, 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Polity-
ki Społecznej Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie Stanisław Pilszak, Dy-
rektor Oddziału Banku Spółdzielczego  
w Brzozowie Tadeusz Żmuda oraz księ-
gowa PSD Koło w Brzozowie Maria 
Adamowska.

Meritum spotkania było wręcze-
nie statuetki „Kryształowego Kolibra” 
Barbarze Sawce. Laureatka kategorii 
Dobroczyńca Roku jest właścicielką ap-
tek, poprzez które prowadzi opiekę far-
maceutyczną pacjentów z cukrzycą. Swoją pracą przyczynia się ona do rozwoju PSD 
i wnosi wkład w jego działalność. – Chcielibyśmy gorąco podziękować pani Barbarze 

za wsparcie i pomoc finansową. Była  
z nami zawsze, gdy jej potrzebowali-
śmy. Muszę przypomnieć, że bezinte-
resownie zakupiła ona 8 glukometrów, 

które zostały przekazane dla naj-
bardziej potrzebujących. Podob-
nych gestów było zresztą więcej.  
Z naszej strony liczę na kolejne 
lata owocnej współpracy – mówi 
St. Połdiak.

Uroczystość zakończył 
oficjalny obiad, podczas którego 
przygrywał zespół z BDK. Zorga-
nizowanie tak atrakcyjnej impre-
zy było możliwe dzięki wsparciu 
sponsorów. Wśród nich znaleźli 
się: PFRON, Starostwo Powiato-
we w Brzozowie, Urząd Miejski 
w Brzozowie, Państwo Grażyna  
i Andrzej Wójtowiczowie, Pań-

stwo Alina i Tadeusz Zygarowiczo-
wie, a także Wacław Bieńczak.

Kryształowy Koliber wręczony

Laureatką konkursu  „Kryształowy Koliber” w kategorii 
Dobroczyńca Roku została Barbara Sawka

Problematykę walki z chorobą omówił 
Jerzy Kuczma

Odznakę „Honorowy Członek Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków” otrzymał 

m.in. ks. Infułat Julian Pudło

Anna Władyka
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INFORMACJE  Z  POWIATU
Nowoczesną krytą pływalnię  

o wartości kosztorysowej 9,3 mln zł ot-
warto 25 października br. przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Była to największa in-
westycja zrealizowana w ciągu ostatnich 
4 lat w gminie Brzozów. 

Pływalnia znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie szkoły podstawo- 
wej, a obydwa budynki połączone są  

łącznikiem. Niecka basenowa ma wy-
miary 25 na 12,5 m i głębokość od 
1,2 do 1,8 m. Otaczające ją trybuny 
liczą 174 miejsca siedzące oraz kil-
ka miejsc dla osób na wózkach in-
walidzkich. Obiekt jest wyposażony  
w zjeżdżalnię wodną, saunę, solarium, 
wannę z biczami wodnymi, kawiarnię, 

przebieralnie, szatnie, natryski, toalety 
oraz pomieszczenia techniczne i admi-

nistracyjne. Zaprojektowano też dźwig  
osobowy dla osób niepełno-
sprawnych, prowadzący na 
widownię i basen, a także miej-
sca postojowe dla samocho-
dów osobowych. – W obiek-
cie zamontowana jest stacja 
uzdatniania wody, wentylacja, 
klimatyzacja najlepszych do-
stępnych na naszym rynku firm 
niemieckich, a zainstalowane 
kolektory słoneczne przyczy-
nią się do obniżenia kosztów 
ekspoatacji, nawet do 
15 procent – mówił 

Zdzisław Wojdanowski,  
Burmistrz Brzozowa (minionej 
kadencji). 

Po spełnieniu wymo-
gów, będzie możliwe uzyska-
nie homologacji na rozgry-
wanie tutaj zawodów pływa-
ckich na szczeblu krajowym  
i międzynarodowym. Budowa 

pływalni trwała od 
2002, kiedy to wyko-
nano fundamenty pod 
nieckę pływalni. Koszt 
całej inwestycji to po-
nad 9,3 mln zł. Z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu 
pozyskano dotację w kwocie 
2,4 mln zł. Budowę krytej pły-
walni wspomagał też społecz-
ny komitet powstały w 2003 
r. Dzięki jego zaangażowaniu, 
różnego rodzaju działaniom, 
pozyskano dodatkowo 20 

tys. zł. Kryta pływalnia wcho-
dzi w skład Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji. Obiekt jest dostępny do ko-

POSEJDON 
uroczyście otwarty

rzystania od pierwszych dni listopada. 
Uczniowie szkoły podstawowej będą 
mogli tutaj odbywać lekcje wychowania 
fizycznego, korzystać będą mogli też ucz-
niowie innych szkół z gminy i powiatu 
oraz wszyscy zainteresowani. 

W oficjalnym otwarciu uczestnio-
czyli między innymi Senator Stanisław 
Piotrowicz; Marian Duda – Dyrektor 
Departamentu Edukacji i Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie;  
Maciej Szymański - Dyrektor Oddziału 
Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie; 

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż; 
Eva Paulińska – Sekretarz Miasta 
Moldava nad Bodvou; przedstawicie-
le Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Brzozów z Prezesem 
Bronisławem Przyczynkiem; Janusz 
Wasylewicz – Prezes Firmy WAFRO, 
wykonawcy pływalni. Obiekt poświęcił 
ks. Infułat Julian Pudło, a w części arty-
stycznej wystąpili uczniowie SP im. prof. 
Władysława Szafera w Brzozowie. 

Starosta Z. Błaż przecina wstęgę

Nowoczesna kryta pływalnia „Posejdon” w Brzozowie

Obiekt poświęcił ks. Infułat Julian Pudło

Andrzej Józefczyk

Rozporządzenie porządkowe nr 81/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 listopada br. wprowadza zakaz używania arty-
kułów pirotechnicznych w miejscach publicznych na obszarze całego województwa. Obowiązujący do 10 stycznia 2006 r. zakaz 
ma na celu ochronę życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego 
w okresie świąteczno-noworocznym. Obostrzenie nie obowiązuje w dniach 31 grudnia br. oraz 1 stycznia przyszłego roku, jak 
również nie dotyczy uzasadnionego użycia petard i rakiet sygnalizacyjnych przez właściwe służby, jednostki oraz osoby wzywa-
jące pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wyłączeni spod zarządzenia są też organizatorzy imprez artystycznych, 
rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych organów. Naruszenie zakazu 
podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach, tj. na podstawie kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczeniach oraz kodeksu wykroczeń.

Uwaga, imprezowicze !

(red)
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 Zespół Szkół w Mali-
nówce zyskał nowy wizerunek. 
Stało się to możliwe dzięki za-
angażowaniu ze strony władz 
szkolnych, sołeckich, gminnych 
i samych rodziców. Niebagatelne 
znaczenie miał też fakt uzyskania 
pomocy finansowej z zewnątrz. 

Szkoła zmieniła się więc 
nie tylko „zewnętrznie”, ale i „we-
wnętrznie”.  Po pierwsze – przy-
czyniło się do tego wykonanie ele-
wacji zewnętrznej oraz docieplenie 
budynku. Prace zostały zrealizo-
wane podczas minionych waka-
cji, a sfinansował je Urząd Gminy  
w Haczowie. Część kosztów ponio-
sła również Rada Rodziców oraz 
Rada Sołecka wsi Malinówka.

Po drugie – także w okresie 
letnim – przygotowano pomiesz-
czenie na Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  

„NOWA” SZKOŁA 
W MALINÓWCE

w bibliotece szkolnej. Jego otwar-
cie nastąpiło we wrześniu 2006 r. 

ICIM powstało dzięki środ-
kom finansowym uzyskanym z Eu-
ropejskiego Funduszu Społeczne-
go. Wyposażenie centrum to cztery 
stanowiska komputerowe ze stałym 
dostępem do Internetu oraz urzą-
dzenie wielofunkcyjne (drukarka, 
skaner, kopiarka). 

Cieszy się ono dużym zain-
teresowaniem uczniów, ponieważ 
pozwala przygotować się do zajęć 
tym, którzy nie mają możliwości ko-
rzystania z komputera czy Internetu  
w domu.  

Społeczność szkolna składa 
gorące podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do poprawy 
warunków nauki i pracy w Zespole 

Szkół  w Malinówce. 
Nowa elewacja szkoły w Malinówce

Edyta Smoleń

fot. Małgorzata Śnieżek

GWARANCJA  W  PYTANIACH  I  ODPOWIEDZIACH
PRAWA KONSUMENTÓW

Opracowano na podstawie: M. Pecyna - Ustawa o sprzedaży konsu-
menckiej. Komentarz.

Gwarancja jest drugą obok niezgodności towaru z umo-
wą instytucją służącą konsumentom do dochodzenia swoich 
praw w razie pojawienia się wad w zakupionym towarze. 
Podstawa prawna- art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szcze-
gólnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
- Co to jest gwarancja?

Gwarancja to oświadczenie gwaranta zamiesz-
czone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, od-
noszące się do towaru konsumpcyjnego. Jest to dobro-
wolne oświadczenie gwaranta, co oznacza, że nie 
ma ustawowego obowiązku udzielenia gwarancji.
- Kto może udzielić gwarancji?

Gwarancji udziela producent, importer lub 
sprzedawca.
- W jakiej formie może być udzielona gwa-
rancja?

Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone 
w formie dokumentu gwarancyjnego bądź też w reklamie. Jeżeli  
gwarancji  udziela sprzedawca, jego  oświadczenie  musi  być  
zawarte  w dokumencie gwarancyjnym. Sprzedawca ma obo-
wiązek wydać ww. dokument kupującemu wraz z towarem.

Ponadto powinien sprawdzić zgodność znajdujących się 
na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwa-
rancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze 
zabezpieczeń.
- Co musi zawierać oświadczenie gwarancyjne?

W gwarancji muszą być określone obowiązki gwaranta  
i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprze-
danego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym 
oświadczeniu. Powinny być wskazane konkretne działania gwa-
ranta  np. wymiana , naprawa towaru.

Uwaga! Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które 
nie kształtuje obowiązków gwaranta. Należy również zamieścić 
podstawowe dane w szczególności nazwę   i adres gwaranta lub 
jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg 
ochrony gwarancyjnej. 

Ponadto powinno być w nim zawarte stwier-
dzenie, że gwarancja na sprzedany towar nie 

wyłącza, nie ogranicza, ani  nie zawiesza 
uprawnień  kupującego wynikających  
z niezgodności towaru z umową. W prak-
tyce oznacza to, że w przypadku pojawie-
nia się wad w towarze, na który została 
udzielona  gwarancja,  konsument  za-
wsze  decyduje,  czy  zamierza je  zgło-
sić  korzystając z instytucji niezgodno-
ści towaru z umową, czy z gwarancji. 

Sprzedawca nie może odsyłać konsumenta 
do gwaranta lub narzucać mu sposobu realizacji 

swoich praw.
Oświadczenie gwarancyjne winno być określone w spo-

sób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd w języku pol-
skim.
- Co robić gdy na zakupiony towar nie udzielono 
gwarancji?

Konsument swoich praw może dochodzić korzystając  
z instytucji niezgodności towaru z umową. Odpowiedzialność 
sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową powstaje bo-
wiem z mocy prawa.

Irena Rąpała 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Z udziałem Wicestarosty Brzozowskiego Janusza Draguły od-
były się I  Mistrzostwa  Powiatu Brzozowskiego w Karate Kyokushin. 
Turniej odbył się 9 listopada 2006 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum 
Nr 1 w Brzozowie. Organizatorem mistrzostw był Brzozowski Klub 
Karate Kyokushin we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Tur-
niej oficjalnie otworzył Wicestarosta J. Draguła. Następnie uczestnicy 
zaprezentowali widowiskowy pokaz ćwiczeń grupowych zakończo-
nych prezentacją układu kata w wykonaniu sensei (trenera) Wojciecha  
Świstaka. 

W zawodach wzięło udział 25 zawodników, którzy rywalizowali  
w układach kata (pokaz indywidualny, bez walki). W poszczególnych 
grupach wiekowych czołowe lo-
katy zajęli:

kategoria  I (od 7 do 10  lat)
I    - Krzysztof Bieńkowski 
II   - Paweł Indyk
III – Grzegorz Bartman 
kategoria  II (od 11 do 14 lat)
I   - Jakub Lasek
II -  Damian Leń
kategoria III ( gimnazjum)
I  - Konrad Bieńczuk
II - Karol Jarema
III –Wojciech Sobota
dziewczęta
I   -  Magda Kościńska
II –  Małgorzata Barman
III – Ewa Barman
III -  Sylwia Chałubińska 

Pierwsze mistrzostwa karateków

Rywalizowali także seniorzy. Tu najlepszy okazał 
się Dominik Wydro. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy medale i puchary 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie. 
Nagrody  wręczali: Wicestarosta J. Draguła, Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie Stanisław Pilszak oraz sensei  
Wojciech Świstak. Imprezę zakończyło wspólne zdjęcie. 

Brzozowski Klub Karate Kyokushin działa od 
stycznia 2006 r. Jego prezesem jest senesei Wojciech  
Świstak (II dan), sekretarzem  Jan Wolak, a skarbnikiem 
Piotr Krzyżanowski. Klub działa przy Gimnazjum Nr 1  
w Brzozowie, a zajęcia odbywają się  dwa  razy  w tygo-
dniu w grupach początkującej i zaawansowanej. 

Więcej informacji o działalności klubu na stronie 
internetowej: http://brzozowski-kkk.ovh.org// (dk)

Uczestnicy turnieju wraz z J. Dragułą, St. Pilszakiem 
 i W. Świstakiem

Dominik Wydro w układzie kata

Od sukcesu do sukcesu
Szereg zwycięstw zawodników ju-jitsu

Ju-jitsu to jeden z najstarszych japońskich systemów walki. Za jego po-
mysłodawcę uważa się japońskiego lekarza Akiyama Shirobei Yoshitak, który  
w trakcie wieloletnich podróży po Indiach i Chinach zgłębiał tajniki medycy-
ny i sztuki walki wręcz. Po powrocie z Chin stwierdził, że rodzime systemy 
walki nie są wystarczająco skuteczne i zaczął je unowocześniać. Pomogła 
mu w tym jego wiedza lekarska z zakresu anatomii. Określenie ju-jitsu ozna-
cza „łagodna sztuka” i wyznaje zasadę „ustąp a zwyciężysz”.

Na arenie tego sportu już od kilku lat zarówno ogólnopolskie jak  
i międzynarodowe sukcesy odnoszą zawodnicy ju-jitsu: Paweł Michalski  
i Łukasz Sieńczak. Swoje pierwsze „kroki” w tej dziedzinie stawiali w sekcji 
ju-jitsu przy Zespole Szkół w Humniskach, która niedawno świętowała swo-
je pięciolecie. Jej założycielem i trenerem jest Andrzej Kędra – nauczyciel  
wychowania fizycznego w tamtejszym Gimnazjum. Obecnie młodzi spor-
towcy są członkami Brzozowskiego Klubu Sportowego. - Pomysł założenia 
sekcji i klubu został zaczerpnięty z moich zainteresowań. Tym sportem fa-
scynuję się już od dawna. Działalność ta daje mi dużo satysfakcji. Poprzez 
założenie BKSJJ chciałem rozpowszechnić tę mało znaną dyscyplinę sportu 
na terenie naszej gminy i powiatu.

Ogromne zaangażowanie i systematyczna praca trenera i zawodników 
przyniosły efektowne rezultaty w postaci szeregu sukcesów. Do takich niewąt-
pliwie należy zaliczyć złoty medal w duo systemie, wywalczony 30 września 

br. przez P. Michalskiego i Ł. Sieńczaka 
w Międzynarodowym Turnieju „Swedish 
Open”. W finale zawodnicy zmierzyli się 
ze znanym zespołem ze Szwecji, gdzie po 
trudniej rywalizacji odnieśli zwycięstwo.  

Po zawodach sam prezes PZJJ Stefan Andrzej 
Badeński i trener kadry narodowej Marian Ja-
siński pogratulowali polskim reprezentantom 

Lureaci I miejsca w Turnieju „Swedish Open”  
P. Michalski i Ł. Sieńczak
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osiągane w turniejach międzynarodowych, V miejsce 
należy uznać za wysoki wynik. Jestem przekonany, 

że w najbliższym czasie będzie jeszcze o nich głośno  
w Europie i na Świecie. Nasza para zawodników do-
piero debiutuje w seniorach, a już osiągnęła imponu-
jące wyniki na arenie światowej. Życzę im, aby w 2008 
r. w Malmo w Szwecji podczas Mistrzostw Świata wy-
walczyli swój upragniony medal. Warto podkreślić 
bardzo duże zaangażowanie ich trenera klubowego 
Andrzeja Kędry, który mocno angażuje się w przygo-

towanie swoich podopiecznych do każdych zawodów. 
Widać, że systematyczna praca trenera z zawodnikami 
przynosi oczekiwane efekty, czego dowodem są coraz 
to lepsze zajmowane miejsca – podkreśla prezes PZJJ 
Stefan Andrzej Badeński.

wywalczonych medali. 
Dwa tygodnie później odbył się Międzynarodowy Turniej „Ger-

many Open” w Ju-Jitsu. W zawodach wystartowało 410 zawodników  
z 12 państw, turniej zaliczany był do klasyfikacji European Challenge Cup.  
W konkurencji duo system ponownie reprezentowała nas para z Brzo-
zowskiego Klubu Sportowego, która wywalczyła wysokie V miej-
sce. Polacy wywalczyli tam 6 medali w tym 1 złoty i 5 brązowych,  
a tym samym umocnili się na drugim miejscu w klasyfikacji European 
Challenge Cup. Impreza ta uważana jest za jedną z największych w Euro-
pie, w której uczestniczą wszyscy czołowi zawodnicy. 

Największym wyzwaniem dla sportowców BKSJJ w tym roku był 
udział w Mistrzostwach Świata w Ju-jitsu, które odbyły się 17-19 listo-
pada br. w Rotterdam w Holandii. W zawodach wzięło udział 28 państw  
z całego świata. Polakom udało się wywalczyć 4 medale w poszczególnych 
kategoriach: w kat. do 55 kg Monika Dikow – brązowy medal, w kat. +70 
kg Marzena Makuła – brązowy medal, w kat. +94 kg Dariusz Zimolong  
– brązowy medal i w kat. +94 kg Tomasz Szewczak – srebrny medal. Przed 

ogromną szansą  
w walce o brązowy 
medal stanęli rów-
nież P. Michalski  
i Ł. Sieńczak. Wal-
kę o medal stoczy-
li ze znaną parą 
z Holandii, którą 
po zaciętej walce 
przegrali  i tym 
samym zajęli V 
miejsce. Okazało 
się jednak, że zaję-
ta lokata  była naj-

lepszym dotychcza-
sowym osiągnięciem 

Polaków w duo systemie. - Udział w mistrzostwach był dla nas ogromnym 
wyróżnieniem i docenieniem naszej żmudnej pracy na treningach, którą 
włożyliśmy w przygotowanie się do tego sezonu – mówi trener A. Kędra. 

Dla przeciętnego obserwatora walki ju-jitsu są bardzo widowisko-
we. Obecnie bardzo popularny jest wspomniany wcześniej duo-system,  
w czasie którego rywalizują ze sobą dwie pary. Prezentują one formę kata, 
która jest oceniana przez 5 sędziów. 

W Polsce i Europie rośnie popularność ju-jitsu. Dyscyplina szyb-
ko się rozwija, coraz częściej pojawiają się też o niej wzmianki w me-
diach. Od zawodników wymaga sumienności, dyscypliny i samokontroli.  
- Jestem bardzo zadowolony ze startu zawodników z Brzozowskiego Klubu 
Sportowego Ju-Jitsu i ich wysokiej lokaty w najważniejszych zawodach  
- Mistrzostwach Świata. Obserwując ich od pierwszych startów w Kadrze 
Polski mogę powiedzieć, że z zawodów na zawody się rozwijają i poczy-
nili duże postępy w duo systemie. Świadczą o tym coraz to lepsze wyniki 

SPORT

Trener Andrzej Kędra chciałby podziękować wszystkim, którzy kibicują im i wspierają ich działania: Staroście Brzo-
zowskiemu Zygmuntowi Błążowi i Wicestaroście Januszowi Dragule, Burmistrzowi Brzozowa minionej kadencji Zdzisławowi 
Wojdanowskiemu, Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Urzędu Miejsckiego w Brzozowie Stefanowi Szar-
kowi,  Dyrektorowi ZS w Humniskach Lucjanowi Czechowi, firmie POLIKAT z Brzozowa, firmie GRABO z Niebocka, Janowi 
Dudyczowi ZBJ z Brzozowa, Wiesławowi Jóraszowi ZHUW Lasek s.c. - Lasek Gold z Brzozowa, Januszowi Tomoniowi oraz 
Wojciechowi Ostrowskiemu. Dziękuje także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do ich sukcesów.

Grupowe zdjęcie reprezentacji Polski na Turnieju  
„Germany Open”

Paweł i Łukasz podczas demonstrowania swoich  
umiejętności na Mistrzostwach Świata

Pamiątkowa fotografia z Prezesem PZJJ Andrzejem  
Badeńskim na Mistrzostwach Świata

Anna Władyka

UWAGA !!!
Zagubiono legitymację szkolną na nazwisko:  Śnieżek Radosław - kl. I c ZSB

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

Więcej informacji o działalności BKSJJ można przeczytać na stronie internetowej: www.bksjujitsu.brzozow.com.pl
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KRZYŻÓWKA
POZIOMO PIONOWO
1) Rosyjskie tak,
4) Uczucie przerażenia, 
strachu połączonego zwy-
kle z odrazą lub oburze-
niem,
7) Uznanie, poważanie, 
szacunek ogółu,
8) Zaraza bydlęca wynisz-
czająca bydło lub trzodę,
9) Francois Alphonse 
(1849-1928), fr. historyk, 
badacz rewolucji francu-
skiej,
11) Niechęć, uraza, pre-
tensja,
12) Miasto w prowincji 
Antwerpia, nad rzeką 
Nethe,
13) Stan w pd. części USA, 
nad Zatoką Meksykańską,

1) Wytwarzanie dzianin 
przez formowanie, tzw. 
oczek,
2) Ryba wybrzeży Ame-
ryki Pd,; czworook,
3) Przedmiot wg którego 
zostają wykonane inne 
przedmioty; model, 
szablon,
5) Najdalej na pn. wysu-
nięty przylądek wyspy 
Honsiu,
6) Rzeka w Rosji, w 
Wielkim Kaukazie, lewy 
dopływ Tereku,
10) Skandynawskie imię 
męskie,
11) Niski głos kobiecy 
lub chłopięcy. 

ROZRYWKA
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BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

WAGA (24 IX – 23 X)
Warto zaplanować sobie terminarz ważnych spraw i spotkań. Szcze-
gólną uwagę zaprzątnie sprawa finansów i zysków. W tej dziedzi-
nie życia możesz liczyć na dobre pomysły. Szczęście Ci sprzyja! 

Podobnie w miłości trudno będzie Wagom zachować rozsądek i spokój.
SKORPION (24 X – 22 XI)
Nie bój się działać, bo szczęście Ci sprzyja. W sprawach zawodo-
wych zapowiada się wiele ciekawych okazji i nowych pomysłów. 
Warto je zapisywać, bo przydadzą się już wkrótce. W miłości także 

nie będzie powodów do narzekań. Nie bierz wszystkiego na siebie, bo może 
to nie spodobać się partnerowi.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Strzelce będą niecierpliwe i niedokładne. Może to spowodować 
zawodowe konflikty i nieporozumienia. Lepiej uważaj na słowa  
i zastanów się zanim wygłosisz płomienną krytykę dokonań szefa. 

Młode Strzelce powinny uważać i raczej nie kierować się w tym miesiącu 
opiniami i radami przyjaciół. 

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Sprawy służbowe mogą nieco ucierpieć, tym bardziej, że zwykłe 
obowiązki nagle zaczną Cię nudzić. Czeka Cię więcej odpowie-

dzialności, a od Twoich decyzji zależeć może pomyślność współpracowni-
ków. W miłości także możliwe są niecodzienne sytuacje i zachcianki. 

WODNIK (21 I – 19 II)
W życiu prywatnym będą Wodniki rządzić i nie zniosą sprzeciwu  
w żadnej istotnej sprawie. Uważaj, bo możesz zrazić do siebie ko-

goś sympatycznego i licz się bardziej ze zdaniem domowników. Masz szansę 
poprawić warunki swojej pracy i wpaść na dobre pomysły zawodowe. 

RYBY (20 II – 20 III) 
Możesz liczyć na przypływ optymizmu i sił życiowych. Problemy 
okażą się mniej irytujące, możesz  też liczyć na pomoc przyjaciół. 

Bardzo dobrą passę mieć będą uczniowie i studenci. Także pozostałe Ryby 
będą miały szansę na odkrycie niezwykle inspirującego hobby. W miłości 
będą Ryby bardzo wymagające i nie zniosą sprzeciwu.

HOROSKOP
BARAN (21 III – 20 IV)
Ostatni tydzień miesiąca sprzyja szczególnie trafnym pomysłom  
zawodowym. W tym miesiącu wszystko uda się zgodnie z Twoimi 
planami, jeśli tylko nie będziesz działać pochopnie. W miłości cze-

kają Barany przejściowe nieporozumienia, których powodem mogą być jakieś 
stare sekrety i zazdrość. 

BYK (21 IV – 21 V)
Nie bój się ciężkiej pracy, bo przyniesie ona spodziewane zyski.  
Warto pomyśleć o inwestycjach, odebrać długi i zainteresować się 

możliwościami podwyżki. W miłości czekają Byki wzruszenia i miłe chwile. 
Miesiąc sprzyja zawieraniu wszelkich związków -w tym oświadczynom czy 
małżeństwu. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przed Bliźniętami pracowity miesiąc. Obowiązków może być wię-
cej niż zwykle. Nie zniechaj się jednak, bo jeśli dobrze zorganizujesz 

swoją pracę, to uda się zyskać bardzo wiele. W miłości będą Bliźnięta optymi-
styczne. Warto zadbać o wygląd, przejrzeć szafy i garderoby. 

RAK (22 VI – 23 VII)
W sprawach zawodowych będą Raki niezwykle przedsiębiorcze  
i bardzo twórcze. Twoje pomysły okażą się trafne i zyskają uznanie. 

Nadarzy się okazja zdobycia towarzyskiej popularności - wykorzystaj ją i nie 
bądź nieśmiały. Możliwe są nowe znajomości i sympatyczne spotkania.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W sprawach zawodowych wybiorą Lwy stare, sprawdzone rozwiązania 
i niechętnie angażować się będą w nowe, ryzykowne przedsięwzięcia. 

Sprawy zawodowe ruszą do przodu, a wiele da się osiągnąć dzięki znajomościom  
i osobistemu urokowi. W miłości czekają Lwy spokojne i miłe chwile.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
W sprawach zawodowych pierwsza połowa miesiąca będzie spokoj-
na. Aura sprzyja wytrwałej pracy i nadrabianiu zaległości. Miesiąc 
przyniesie poprawę humoru i załagodzenie konfliktów. Staraj się nie 

narzucać innym swojej woli i dopuścić domowników do głosu. Los wymaga od 
Ciebie rozsądku w miłości. Osobie kochanej poświęć teraz więcej czasu.

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
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REKLAMA

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

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

Restauracja ALTA poleca

ŻYCZYMY SMACZNEGO!

Schab delikatnie rozbić, natrzeć 
musztardą i przyparawić. Paprykę 
pokroić w paski o szerokości około 
1 cm. W schabie zrobić sześć otowo-
rów i nawleć go papryką i boczkiem. 
Zalać olejem na przynajmniej jedną 
godzinę. Smażyć na grillu lub patelni.  
Podawać z ziemniakami, gotowanymi 
warzywami lub surówkami.

Schab po argentyńsku
Składniki: 

12-15 dkg schabu
czerwona i zielona 
papryka
plasterek boczku
przyprawy: pieprz, 
czerwona papryka, 
musztarda, vegeta


	okladka47.pdf
	srodek.pdf

