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POWIAT BRZOZOWSKI

Magdalena Pilawska

Organizatorzy skłądają ser-
deczne podziękowania za pomoc 
w  przygotowaniu fianału I Powia-
towego Konkursu Wiedzy o Unii 
Europejskiej Panu Wacławowi Bień-
czakowi - Wyroby Cukiernicze  
w Brzozowie oraz Państwu Grażynie  
i Andrzejowi Wojtowiczom - PPH 
„Gran-Pik” w Brzozowie.   

Pod takim hasłem rozgrywał się w powiecie brzozowskim I Powiatowy Kon-
kurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Jego finał odbył się w sobotę 17 marca  
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. Zwycięzcy – Dariusz Miksie-

wicz i Daniel Szeligowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie oraz Ewelina 
Ziembicka i Michał Dusza z Gimnazjum w Trześniowie w nagrodę pojadą na wyciecz-
kę do Brukseli. 

W konkursie wzięło udział 27 finalistów wyłonionych z eliminacji gminnych  
i szkół ponadgimnazjalnych. W podsumowaniu wziął udział pomysłodawca i spon-
sor głównej nagrody Poseł do Parlamentu Europejskiego Mieczysław Janowski. 
Jego propozycję organizacji turnieju podjął Przewodniczący Rady Powiatu  
w Brzozowie Henryk Kozik. Sprawa w lipcu ubiegłego roku stanęła na 
Brzozowskim Konwencie Samorządowym, gdzie zdobyła poparcie wójtów 
poszczególnych gmin. Konkurs skierowany był do gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych w powiecie. Choć organizowany był po raz pierwszy cie-
szył się bardzo dużym zainteresowaniem. 

W lutym rozpoczęły się eliminacje szkolne w poszczególnych gimna-
zjach. Do konkursu przystąpiło 22 z 26 działających gimnazjów w powiecie 
brzozowskim. W eliminacjach tych uczestniczyło 223 uczniów. Następnym 
etapem były eliminacje gminne, które odbyły się 5 marca br., a ich zwycięz-
cy zakwalifikowali się do finału powiatowego. 

Wśród nich znaleźli się: z Gminy Brzozów – Dariusz Sobota, Marcin 
Boczar, Katarzyna Kaszowska, z Gminy Dydnia – Katarzyna Wójcik, Konrad 
Baran, Klaudia Kocyła, z Gminy Domaradz – Paweł Karnasiewicz, Piotr Ba-

cior, Radosław Trzusło, z Gmi-
ny Jasienica Rosielna – Piotr 
Pająk, Marcin Wolański, Pau-
lina Bieda, z Gminy Haczów 
– Ewelina Ziembicka, Michał 
Dusza, Edyta Kmiotek i z Gmi-
ny Nozdrzec – Klaudia Pilch, 
Dominika Starzak, Monika 
Szewczyk oraz przedstawicie-
le szkół ponadgimnazjalnych:  
z I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Brzozowie – Dariusz 
Miksiewicz, Daniel Szeligow-

ski, Michał Pietrycki, z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Brzozowie – Monika Gaździk, Kamila Pisula, Anna Struś, 
zaś z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie – Edyta Grządziel, Magdalena Sobo-
ta, Tomasz Mazur. 

W trakcie podsumowania o szczytnej idei konkursu mówił jego koordynator 
Stanisław Pilszak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie - Edukacja odgrywa priorytetową rolę w procesie integra-
cji europejskiej. Wiedza na temat Europy jest konieczna każdemu z nas. Dla wielu  
z nas edukacja europejska jest częścią edukacji obywatelskiej. Celem naszym winno 
być nadrobienie zaległości w każdym zakresie: wiedzy, dydaktyki i metodyki nauczania. 
Chodzi o to, aby edukacja ta stała się edukacją nowoczesną, opartą na solidnej wiedzy, 
korzystającą z technik dydaktycznych wysokiej jakości. Mając to na uwadze i podej-
mując się organizacji konkursu dziś możemy stwierdzić, że cele, które postawiliśmy 

„UNIA – WCZORAJ,    
DZIŚ,  JUTRO”

W teście pisemnym wzięło udział 27 finalistów

przed sobą zostały w pełni zrealizowane. 
Konkurs ten cieszył się dużą popularnoś-
cią i zainteresowaniem tak władz samo-
rządowych jak i pedagogów, a głównie 
młodzieży uczestniczącej w nim. 

Ciepłe słowa pod adresem orga-
nizatorów, opiekunów i młodzieży skie-

rował również Mieczysław Janowski.  
Za przykład dla młodego pokolenia wska-
zał naszego wspaniałego rodaka – Papie-
ża Jana Pawła II, którego drugą rocznicę 
śmierci wkrótce będziemy przeżywać. 

Gośćmi sobotniego finału byli 
również: Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Na-
czelnik Wydziału Rozwoju Regionalne-
go i Promocji Powiatu Piotr Tasz, także 
przedstawiciele samorządów gminnych, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych  
i gimnazjów z terenu powiatu oraz miesz-
kańcy Brzozowa zainteresowani spotka-
niem z posłem M. Janowskim.  

Starosta Z. Błaż wręcza statuetkę Posłowi M. Janowskiemu
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POWIAT  BRZOZOWSKI

VI  SESJA  RADY  POWIATU

Głównym tematem sesji Rady Powiatu Brzozowskiego  
w dniu 9 marca br. było uchwalenie budżetu powiatu na 2007 r.  
W trakcie sesji radni przyjęli protokół i sprawozdanie z wykona-
nia uchwał i wniosków z poprzedniej sesji, a także sprawozda-
nie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Oprócz 
uchwały dotyczącej budżetu powiatu jednogłośnie podjęli uchwa-
ły w sprawach zmiany uchwały Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego na lata 2005-2007, określenia zadań i wielkości środ-
ków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2007 r., 
także zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie. Poza tym radni zapoznali się ze sprawozdaniem  
z działalności za 2006 r. Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
w Brzozowie – Ireny Rąpały, które przyjęli bez  zastrzeżeń.  
W trakcie wolnych wniosków, głos zabrał Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej, który w nawiązaniu 
do pytań stawianych na poprzednich sesjach Rady Powiatu, przy-

bliżył szczegóły dotyczące pozyskiwania środków unijnych na 
łagodzenie skutków bezrobocia i szeroko pojęte tzw. projekty 
miękkie mające na celu przede wszystkim świadczenie usług 
doradczych i szkoleniowych dla mieszkańców powiatu. 
- Możliwość pozyskiwania środków unijnych przeznaczonych 
na aktywizacje osób bezrobotnych w pierwszym okresie apli-
kowania o te środki w latach 2004 - 2006 dawał Europejski 
Fundusz Społeczny. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie od 
pierwszego roku aplikacji, czyli od 2004 roku, pozyskuje środ-
ki finansowe ze źródeł unijnych i przeznacza je na określone 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy formy aktywizacji bezrobotnych. W 2004 r. środki uzyskane 
dzięki złożonym wnioskom w Europejskim Funduszu Społecz-
nym to kwota 586.000 złotych, już w 2005 r. z EFS pozyskano 
1.378.229 złotych, a w 2006 - 1.408.000 złotych. – wyjaśnił  
J. Kołodziej.

Po wystąpieniu Dyrektora PUP, Przewodniczący Rady 
Powiatu Henryk Kozik zamknął sesję.

Radni uchwalili budżet

Radosnego, wiosennego nastroju 
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

spokoju ducha, wiary w Bożą Opatrzność i życzliwość ludzi
oraz wszelkiej pomyślności

życzą

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie
Najbliższych osób

składają

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
      Z sekwencji wielkanocnej

Wicestarosta Brzozowski   
Janusz Draguła

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

Starosta Brzozowski   
Zygmunt Błaż

Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo Zmartwychwstał nasz Zbawiciel !

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Pilszak

Magdalena Pilawska

Zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych
Spędzonych w miłym gronie i ciepłej atmosferze.

Smacznego Święconego i udanego Śmigusa.
życzy

Redakcja BGP
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

(red)

ZYGMUNT BŁAŻ – Starosta Brzozowski
Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkolo-
giczny w Brzozowie jest dla nas przysłowiowym oczkiem  
w głowie. Co prawda to powiat jest organem założyciel-
skim dla szpitala, ale placówka ta od lat pełni funkcje 
znacznie wykraczające poza jego granice. Trafiają tu pa-
cjenci z całego województwa, a także spoza regionu. Je-
stem przekonany, że nic nie zakłóci jej dalszego rozwoju. 

Budowa bunkra do teleradioterapii

Rośnie bunkier w szpitalu

Od początku roku szkolnego 2006/2007 uczniowie naszej szkoły biorą 
udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Dzięki temu mają moż-
liwość rozwijania swoich zdolności, sprawdzenia się w szerszym gronie.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się różnorakie 
konkursy matematyczne. Zespół naszych matematyków zorganizował  
i przeprowadził  eliminacje oraz etap powiatowy Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego im. Prof. Marszała w Łańcucie, a także Wojewódz-
kiego Konkursu Matematycznego im. Prof. H. Steinhausa w Jaśle. Łącz-
nie w tych konkursach startowało 23 młodych matematyków. Z tej liczby 
pięciu uczniów uzyskało awans do finału wojewódzkiego w Łańcucie,  
trzech uczniów uzyskało wyróżnienia. Uczennica klasy 3a Justyna Kuliga, 
która uzyskała 3 miejsce – otrzymała indeks Akademii Górniczo – Hutniczej 
w Krakowie. Ponadto trzech uczniów uzyskało awans do finału wojewódz-
kiego w Jaśle, a uczeń klasy 2a Maciej Masłyk zdobył tytuł laureata w kate-
gorii klas drugich. Organizacją tych konkursów zajmowała się pani Marzena 
Szewczyk. Oprócz tego grupa uczniów z klasy 3f bierze udział w Interneto-
wym Konkursie Matematycznym. Trzech uczniów klas trzecich brało udział 
w I etapie olimpiady matematycznej także troje uczniów próbowało swoich 
sił w Międzynarodowym Konkursie w Grach Matematycznych i Logicznych 
– Paryż 2007. Uczniowie – Justyna Kuliga z klasy 3a i Albert Zajdel z klasy 
3f zdobyli awans do półfinału krajowego tego konkursu. Młodzież naszej 
szkoły w liczbie 67 osób brała także udział w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym Oxford – Plus. Organizatorką tej edukacyjnej imprezy była 
Zofia Potoczna. Szkolną edycję Międzynarodowego Konkursu Matematycz-
nego Kangur Europejski, do którego  zgłosiło się 52 uczniów zorganizowała 
Joanna Bieńkowska. Nasi młodzi matematycy próbują swoich sił również 
w VII Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Prof. Franciszka Lei. 
Przygotowuje ich Zbigniew Sawka.

Równie popularnym przedmiotem konkursowym  w I LO jest język 
angielski. I tak w listopadzie 2006 roku przeprowadzono szkolny etap Kon-
kursu Języka Angielskiego Oxford Plus 2006. Łącznie wzięło w nim udział 
28 uczniów. Organizatorem konkursu była Ewa Sawka. Z inicjatywy Alicji 
Nastał i Agnieszki Kostki przeprowadzono też konkurs English High Filer 
2006, udział w nim wzięło 33 uczniów klas pierwszych i drugich. Najlepszy 
wynik w grupie rozwiązujących test dla uczniów klas drugich i trzecich uzy-
skał uczeń klasy 2d Marcin Kondoł zdobywając 5 miejsce w województwie. 

Na drugim po Marcinie miejscu znalazła się Magda-
lena Wojdanowska, na trzecim Dominika Adamska, 
obie z klasy 2d. W grupie uczniów klas pierwszych 
największą ilość punktów zdobył Patryk Dżoń  
z klasy 1f. Drugie miejsce w szkole zdobył Marcin 
Fic – klasa 1f, trzecie – ex aequo Przemysław Ja-
skółka – klasa 1f i Kornel Malina – klasa 1c. Nasi 
uczniowie brali także udział w Olimpiadzie Języka  
Angielskiego i w konkursie Jersh. 

Język angielski nie jest jedynym konkurso-
wym językiem obcym w naszym liceum. Dzięki 
staraniom pań germanistek przeprowadzono nastę-

pujące sprawdziany konkursowe z języka niemie-
ckiego: Oxford Plus w kategorii Junior Plus, Olim-
piada Przedmiotowa na etapie szkolnym – udział 
wzięło 17 uczniów, Oxford Plus - udział wzięło 20 
uczniów, Jersh Deutschfreund 2006 - udział wzięło 
17 uczniów. 

Ponadto 15 uczniów zainteresowanych na-
uką języka francuskiego wzięło udział  w XXX 
Olimpiadzie Języka Francuskiego. 

Przedmioty przyrodnicze: 3 uczniów wzię-

OLIMPIADY I KONKURSY W  I LO

Uczestnicy konkursu z języka angileskiego Oxford Plus 

Budowa bunkra do teleradioterapii to obecnie najważniejsza inwestycja 
na terenie Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicz-
nego im. Ks. Br. Markiewicza w Brzozowie. Zakończenie budowy planowane 
jest na koniec czerwca br. Bunkier przeznaczony będzie dla drugiego akcele-
ratora. Przypomnijmy – pierwszy nowoczesny przyspieszacz liniowy, został 
zakupiony pod koniec 2005 r. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków  
w kwocie 3.400 tys. zł w ramach programu realizowanego przez Minister-
stwo Zdrowia w zakresie doposażenia ośrodków radioterapii. Budowa bunkra  
i w przyszłości zakup drugiego akceleratora to kolejny krok w stworzeniu 
pełnej linii terapeutycznej w brzozowskim ośrodku.

Bunkier w chwili obecnej jest w tzw. stanie surowym. Wykonawcą prac 

jest Krośnieński Kombinat Budowlany. Wartość 
kosztorysowa całej inwestycji to ponad 1 mln 
800 tys. zł. Finansowana jest z budżetu pań-
stwa w ramach działania „Wspieranie inwestycji  
w zakresie ochrony zdrowia” ujętego w Kontrak-
cie Wojewódzkim, z budżetu powiatu oraz środ-
ków własnych szpitala.
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Dni Otwartych Drzwi

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

W dniach 14-15 marca 2007r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie miały miejsce Dni Otwartych 
Drzwi. To już kilkuletnia tradycja, gdy gimnazjaliści odwiedzają naszą 
szkołę w celu poznania jej oferty edukacyjnej. Uczniowie klasy 2f wraz  
z wychowawcą Joanną Bieńkowską i dyrektorem Ryszardem Pieniążkiem 
przedstawili ofertę szkoły w postaci prezentacji multimedialnej oraz od-
powiadali na wszelkie pytania młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie mie-
li możliwość zapoznać się z osiągnięciami naszych licealistów, biorących 
udział we współzawodnictwie sportowym oraz w różnorodnych konkursach  
i olimpiadach przedmiotowych. Do podjęcia nauki w naszym liceum zachę-
cał ich bardzo wysoki wskaźnik zdawalności matury oraz duże szanse zdo-
bycia indeksu na wyższe uczelnie. Ponadto rankingi mówią same za siebie.  
I LO zajmuje wysokie, 15 miejsce w województwie, zaraz po Liceum im. 
Mikołaja Kopernika w Krośnie, wyprzedzając wszystkie licea sanockie.

W roku szkolnym 2007/2008 naukę w I Liceum można podjąć na na-
stępujących kierunkach:
promedycznym - w ramach tego profilu oprócz nauczania w rozszerzonym 
zakresie biologii, fizyki i chemii przewidziane są spotkania i pogadanki  
z lekarzami, farmaceutami, współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną
proekonomicznym - w ramach tego profilu oprócz nauczania  
w rozszerzonym zakresie matematyki, geografii przewidziane są spotkania  
i pogadanki z ekonomistami, pracownikami banków, biznesmenami i właści-
cielami prywatnych firm
proprawnym - w ramach tego profilu oprócz nauczania w rozszerzonym 
zakresie historii i WOSu przewidziane są spotkania i pogadanki z pracowni-
kami wymiaru sprawiedliwości, studentami prawa itp.
matematyczno -  informatycznym - w tym profilu przewidziana jest zwięk-
szona liczba godzin z matematyki i informatyki. Profil przygotowuje ucz-
niów do egzaminów maturalnych i egzaminów na kierunki ścisłe
lingwistycznym - w tym profilu przewidziana jest nauka języków obcych  
w zakresie rozszerzonym. Zwiększona liczba godzin z języka obcego pozwa-
la na lepsze przygotowanie uczniów uzdolnionych językowo do egzaminów 
maturalnych i egzaminów na kierunki humanistyczne
humanistycznym - w ramach tego profilu oprócz nauczania w rozszerzonym 
zakresie j. polskiego i historii przewidziane są spotkania i pogadanki z poeta-
mi oraz osobowościami świata kultury itp.
matematyczno - fizycznym - w tym profilu przewidziana jest zwiększona 
liczba godzin z matematyki i fizyki. Profil przygotowuje uczniów do  egza-
minów maturalnych i egzaminów na kierunki ścisłe.            

Atutami naszego liceum, które przyciągają uczniów są: dobrze wy-
kwalifikowana i przyjazna kadra nauczycieli, pełnowymiarowa i odremonto-

wana sala gimnastyczna, siłownia, dwie pracowa-
nie komputerowe, w tym jedna z nowym sprzętem,  
tętniące życie kulturalne szkoły: wyjazdy do kin, 
teatrów, spotkania z wybitnymi osobowościami, 
szkolne akademie i przedstawienia, dyskoteki, wy-
cieczki szkolne i darmowe wyjazdy na wykłady do 
wyższych uczelni, lekcje muzealne, nieodpłatne 
wyjścia na basen w ramach zajęć wychowania fi-
zycznego, sklepik szkolny z pysznymi kanapkami. 

Chcąc zasięgnąć opinii o naszej szkole, jak 
również o tegorocznych dniach otwartych, zwró-
ciliśmy się do uczniów szkół gimnazjalnych, 
którzy odwiedzili nasze LO. Dorota i Liliana  
z Domaradza nie szczędziły pochwał. Bardzo po-
doba im się budynek szkoły, szczególnie sala gim-
nastyczna. Obydwie gimnazjalistki deklarowały 
chęć uczęszczania do naszego liceum. Co prawda 
planują wybrać różne profile, ale chcą brać czynny 
udział w życiu szkoły, poprzez udział w konkursach 

przedmiotowych oraz wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez szkołę.

Zapytaliśmy również Ewę z Golcowej, ja-
kie wrażenie wywarła na niej prezentacja. Gimna-
zjalistka uważa, że największą zaletą szkoły jest 
wysoki poziom nauczania, który daje lepszy start 
na studia. Swoich planów na dalszą edukację nie 
zdradziła, mamy więc nadzieje, że zobaczymy ją 
we wrześniu pośród uczniów klas pierwszych.

Po zakończeniu prezentacji gimnazjaliści 
otrzymali dodatkowo zakładki, zawierające naji-
stotniejsze informacje na temat szkoły i rekrutacji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.lobrzozow.edupage.org

Uczennice klasy 2f

I Liceum Ogólnokształcące

ło udział w XLIII Ogólnopolskim Konkursie 
Chemicznym organizowanym przez Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
którego I etap odbył się 6 stycznia 2007 r.  
w Jaśle. 1 osoba wzięła udział w Olimpiadzie 
Wiedzy Ekologicznej, etap szkolny. Grupa 
młodzieży przygotowuje się także do XXXIII 
Olimpiady Geograficznej.

Znacznie większą frekwencją cie-
szyły się olimpiady i konkursy historyczne. 
W eliminacjach szkolnych XXXIII Olim-
piady Historycznej udział wzięło 6 uczniów. 
Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 
4 osoby: Daniel Mandela (klasa 3e), Mag-
dalena Olearczyk (klasa 3c), Michał Pie-

trycki (klasa 2c), Małgorzata Piwowar (klasa 3g). W eliminacjach do XLVIII 
Olimpiady Wiedzy i Polsce i Świecie Współczesnym udział wzięło 4 osoby. 
W eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza  
i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1768 – 1864 od Konfederacji Barskiej do Po-
wstania Styczniowego” udział wzięło 4 uczniów. W eliminacjach do VI Kon-
kursu Historycznego Arsenał Pamięci udział wzięło 5 uczniów. Ponadto nasi 
uczniowie zgłosili swój udział w konkursach: I Powiatowy Konkurs Wiedzy  
o Unii Europejskiej „Unia – wczoraj, dziś, jutro”, III Konkurs „Kultura, historia  
i zagłada Żydów w Polsce 1918 – 1945”.

Jak wiadomo, przygotowanie się do olimpiady to duży wysiłek ucznia  
i nauczyciela, ale umożliwia zainteresowanej młodzieży zdobycie szerszej wie-
dzy nie objętej często programem nauczania. Wygranie olimpiady, bądź zdobycie 
tytułu laureata pomaga w dalszym kształceniu się  na uczelniach wyższych. Warto 
więc propagować różnorodne konkursy przedmiotowe wśród młodych ludzi, dla-
tego w I LO od lat to robimy.

Uczniowie z Gimnazjum w Humniskach  
podczas prezentacji

Katarzyna Kozak
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie jest placówką o bogatej 
historii i tradycji oraz dużym doświadczeniu w kształceniu zawodowym. 
Posiada dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne klasopracownie, no-
woczesne pracownie informatyczne, właściwie przygotowaną i wciąż do-
skonalącą się kadrę pedagogiczną. Dzięki zróżnicowanej ofercie edukacyj-
nej, dostosowuje kierunki kształcenia do bieżących potrzeb rynkowych. 

W roku szkolnym 2007/2008 szkoła proponuje następujące  
kierunki kształcenia: Liceum 
Ogólnokształcące (3-letnie), 
Liceum Profilowane – pro-
fil „kształtowanie środowiska” 
(3-letnie), Technikum Drogo-
we – technik drogownictwa (4-
letnie),Technikum Ochrony 
Środowiska – technik ochrony 
środowiska (4-letnie), Techni-
kum Budowlane – technik bu-
downictwa (4-letnie), Techni-
kum Uzupełniające – po ZSZ 
- technik budownictwa (3 lata), 
Technikum Uzupełniające dla 
dorosłych – po ZSZ- technik budownictwa (3 lata), Szkoła Policealna 
- technik budownictwa (2-letnia), Zasadnicza  Szkoła Zawodowa, która 
zapewnia praktykę w zawodach: murarz (3-letnia), posadzkarz (2-letnia), 
malarz - tapeciarz (2-letnia). Natomiast w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych (3-letnia), piekarz (3-letnia), oddział wielozawodowy 
(fryzjer, cukiernik, stolarz, itp.) (3-letnia), oddział wielozawodowy (sprze-
dawca, kucharz małej gastronomii)  (2-letnia), uczniowie odbywają prakty-
kę w zakładach pracy, z którymi należy podpisać umowę o pracę.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu w dziedzinie budownictwa, 
gospodarki i ochrony środowiska oraz wciąż zmieniającego się rynku pra-
cy, szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o dwa nowe kierunki: technik dro-
gownictwa, technik ochrony środowiska.

W ramach nawiązanej współpracy z firmą SKANSKA, zostanie 
uruchomiony kierunek nauczania - technik drogownictwa. SKANSKA de-
klaruje wolę przyjmowania na praktyki zawodowe uczniów naszej szkoły,  

a w dalszej  perspektywie możliwość zatrudnienia 
w związku z rozbudową i modernizacją sieci dróg  
w Polsce, oraz brakiem na rynku specjalistów  z za-
kresu budownictwa komunikacyjnego.

 14 i 15 marca br. w Zespole Szkół Budowla-
nych w Brzozowie odbyły się zorganizowane przez na-
uczycieli ZSB przy współpracy z Samorządem Szkoły 

Dni Otwartych Drzwi dla gimnazjalistów powia-
tu brzozowskiego. Młodzież została zapoznana  
z ofertą edukacyjną przygotowaną na rok szkol-
ny 2007/2008 oraz miała możliwość bliższego 
zaznajomienia się ze szkołą, jej bazą dydak-
tyczną i bogatym doświadczeniem.

 W promocji szkoły wzięła udział 
firma SKANSKA Oddział Budownictwa Dro-

gowo-Mostowego w Rzeszowie, której przedstawi-
ciele zachęcali gimnazjalistów do podjęcia nauki  
w kierunkach budowlanych, w związku ze zwiększa-
jącym się zapotrzebowaniem na rynku pracy specja-
listów w dziedzinie budownictwa.   

Jolanta Skawińska

Oferta edukacyjna ZSB na rok szkolny 2007/2008

Gimnazjaliści z Orzechówki zwiedzają ZSB

Zajęcia w pracowni komputerowej

Jak co roku, wczesną wiosną do 
brzozowskich szkół średnich przybywa-
ją tłumnie gimnazjaliści z okolicznych 
miejscowości. Powodem tej niecodziennej 
wizyty jest decyzja, przed którą stają ucz-
niowie ostatnich klas gimnazjum, czyli wy-
bór szkoły ponadgimnazjalnej. W Zespole 
Szkół Ekonomicznych Dni Otwarte odbyły 
się w dniach 14 – 15 marca. Przybywają-
cych gości już w progach szkoły witali nasi 
uczniowie, którzy następnie kierowali ich do 
sali gimnastycznej. Tam z kolei czekały na nich 
same atrakcje. Najpierw oglądali prezentację 

komputerową dotyczącą poszczególnych kierunków i typów kształcenia w ZSE, 
a także przedstawiającą bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, spośród których 
każdy znajdzie coś dla siebie. W sali funkcjonowały stanowiska poszczególnych 
kierunków, na których można było obejrzeć m.in. zdjęcia z życia szkolnego 
klas. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska Szkolnego Klubu 
Sportowego i Szkolnego Koła PCK. Na tym pierwszym bowiem nasi uczniowie 

pokazali swoje sukcesy – puchary 
z zawodów sportowych, natomiast 
na drugim umiejętności – udziela-
nie pierwszej pomocy. Całość wi-
zyty umilał poczęstunek przygo-
towany przez uczniów technikum 
gastronomicznego oraz występ 
dziewczęcej formacji tanecznej.

Odwiedzający szkołę otrzy-
mali wzory podań i ulotki z pod-
stawowymi informacjami. Wszy-
scy – zarówno uczniowie, jak  
i nauczyciele – starali się, aby gim-
nazjaliści poczuli przyjazną atmo-

sferę panującą w naszej szkole. Na koniec nie pozostaje nam powiedzieć nic 
więcej, jak: do zobaczenia we wrześniu!

Justyna Paszkaniak

Zespół Szkół Ekonomicznych

Stanowisko Szkolnego Klubu Sportowego  
i Szkoklnego Koła PCK

Występ dziewczęcej formacji tanecznej
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 26. 03. 2007 r.
1. Operator pras hydraulicznych, 2. Krojczy - pakowacz pieczywa (osoba niepełnosprawna), 3. Formierz - modelarz, 4. Nauczy-
ciel chemii, 5. Sprzedawca magazynier (przygotowanie zawodowe), 6. Montażysta rusztowań budowlanych, 7. Operator koparki,  
8. Mechanik samochodowy, 9. Sprzedawca owoców, 10. Diagnosta samochodowy, 11. Doradca techniczny (branża budow-
lana), 12. Kucharz, 13. Kierownik budowy (kosztorysant), 14. Specjalista ds. sprzedaży, 15. Elektromechanik samochodowy,  
16. Masażysta, 17.Sprzedawca sprzętu AGD i RTV, 18. Geodeta, 19. Murarz - tynkarz, 20. Specjalista ds. eksportu,  
21. Elektryk, 22. Z-ca kierownika produkcji (branża chemiczna), 23. Pracownik do produkcji wanien i brodzików, 24. Fryzjer,  
25. Nauczyciel j. angielskiego, 26. Nauczyciel nauczania początkowego, 27. Nauczyciel j. polskiego (wykształcenie kierun-
kowe), 28. Kierowca kat. C+E, 29. Sprzedawca (staż zawodowy), 30. Sprzedawca - magazynier (branża sanitarna + CO),  
31. Kierowca kat. C+E (ADR), 32. Kierowca kat. C, 33. Mechanik urządzeń ogrodniczych, 34. Pracownik biurowy (j. angielski 
lub j. niemiecki), 35. Kierowca C+E (HDS), 36. Sprzedawca (sklep myśliwsko-wędkarski), 37. Szwaczka - pakowacz odzieży 
(osoba niepełnosprawna), 38. Barman - kucharz.

W latach 2004 – 2006 Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 
realizował sześć projektów skierowanych do osób bezrobotnych, 
dzięki środkom finansowym uzyskanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Projekty te realizowane były w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w Priorytecie 1. Ak-
tywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna.

Trzy projekty realizowane były w działaniu 2 – perspektywy 
dla młodzieży i kierowane były do osób do 25 roku życia, zamiesz-
kujących na terenie powiatu brzozowskiego, bezrobotnych przez 
okres do 24 miesięcy. W pierwszej kolejności i do projektu kwa-
lifikowane były osoby, które nie miały wcześniej doświadczeń za-
wodowych, absolwenci, a także osoby, które posiadały kwalifikacje 
niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.

1 projekt – „Dobry start w powiecie brzozowskim”, rea-
lizowany był od 01.05.2004 r. do 30.06.2005 r. i uczestniczyło  
w nim 167 osób. Osoby te objęte zostały następującymi rodzajami 
wsparcia: staże, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. War-
tość projektu wynosiła 453.200 złotych, z tego udział środków EFS 
-  453.200 złotych.

2 projekt – „Moje pierwsze doświadczenie zawodowe”, 
realizowany był od 01.01.2005 r. do 30.06.2006 r. i uczestniczyło  
w nim 349 osób. Rodzaje wsparcia: staże, przygotowanie zawodo-
we, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Wartość projektu wy-
nosiła 1.6218.700 złotych, z tego udział środków EFS – 1.144.960 
złotych.

3 projekt – „Szansa dla młodych”, realizowany jest od 

01.02.2006 r. do 31.12.2007 r. i uczestniczy w nim 385 
osób. Rodzaje wsparcia: staże, szkolenia, jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej, poradni-
ctwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Wartość projektu to 
1.620610 złotych, z tego EFS – 1.270.000 złotych.

Pozostałe trzy projekty realizowane były w działa-
niu 3 – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bez-
robocia i skierowane były do osób w wieku powyżej 25 lat, 
pozostających bez pracy do 24 miesięcy, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych.  

1 projekt – „Aktywny powrót w powiecie brzozow-
skim”, realizowany był od 01.05.2004 r. do 30.06.2005 r. 
i uczestniczyło w nim 50 osób. Rodzaje wsparcia: jedno-
razowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, sub-
sydiowane zatrudnienie, doradztwo zawodowe i pośredni-
ctwo pracy. Wartość projektu wynosiła 170.540 złotych,  
z tego EFS – 132.800 złotych.

2 projekt – „Wykorzystaj swoją szansę na aktyw-
ny powrót”, realizowany był  od 01.01.2006 r. do 30.06. 
2006 r. i uczestniczyło w nim 51 osób. Rodzaje wsparcia:  
przygotowanie zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe i pośred-
nictwo pracy. Wartość projektu wynosiła 318.240 złotych, 
z tego EFS  - 233.380 złotych.

3 projekt -  „Praca – reaktywacja”, realizowany jest 
od 01.02.2006 r. do 31.12.2007 r. i uczestniczy w nim 320 
osób. Rodzaje wsparcia: przygotowanie zawodowe, szko-
lenia, subsydiowane zatrudnienie, jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe 
i pośrednictwo pracy. Wartość projektu wynosi 1.417.840 
złotych, z tego EFS – 1.097.300 złotych.

3 marca br. odbyły się Okręgowe Zawody Wiedzy i Umiejętności Bu-
dowlanych w Rzeszowie. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas czwar-
tych Technikum Budowlanego: Rafał Gładysz, Tomasz Gosztyła, Dominik 
Obłój, Tomasz Bolek, Rafał Gosztyła. Decyzją Komitetu Okręgowego do 
etapu centralnego zakwalifikowany został Rafał Gładysz, którego opieku-
nem jest Mariusz Dydek. Zespołowo ZSB zajęła 4 miejsce na 17 startujących 
szkół. Zawody centralne odbędą się pod koniec marca br. w Zielonej Górze.

Uroczystość rozdania nagród odbyła sie 14 marca w sali konferencyjnej 
Politechniki Rzeszowskiej przy współudziale władz uczelni oraz sponsorów, 
którzy ufundowali cenne nagrody dla uczestników. 

Uczeń ZSB w finale XX edycji Olimpiady  
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Mariusz Dydek

fot. Mariusz Dydek

Pamiątkowe zdjęcie z rozdania nagród

Józef Kołodziej Dyrektor PUP w Brzozowie

EFS dla bezrobotnych



�e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

SŁUŻBY,  INSPEKCJE, STRAŻE

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Analiza zachorowań w roku 2006 wskazuje na nie-

korzystną  sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu. 
Wpływ na taki stan miały zachorowania na odrę (1 przy-
padek) i posocznicę (2 przypadki). Odnotowano natomiast 
znaczny spadek zachorowań na ospę wietrzną, świerzb, 
grzybicę, świnkę. Wystąpił zaś wzrost w zatruciach i zaka-
żeniach pokarmowych oraz w wirusowych i innych określo-
nych zakażeniach jelitowych u dzieci do lat 2. W grupie cho-
rób wirusowych szerzących się drogą krwi zarejestrowano 
3 przypadki  zachorowań  na: WZW typ B – 2 osoby, typ 
C-1 osoba. W analizowanym okresie  rejestrowano 4 ogniska 
zbiorowego zatrucia pokarmowego wywołane pałeczkami 
salmonelli. W roku 2006 opracowano 
472 ogniska chorób zakaźnych.

Szczepienia ochronne były re-
alizowane zgodnie z obowiązującym 
Kalendarzem Szczepień. Podczas prze-
prowadzonych kontroli nie stwierdzo-
no nieprawidłowości w zakresie ter-
minowego wykonywania szczepień  
i racjonalnego wykorzystania  prepara-
tów szczepionkowych. Na terenie po-
wiatu w roku 2006 nie zarejestrowano 
sytuacji związanych z zagrożeniem bio-
terrorystycznym. 
Zakłady służby zdrowia

Lecznictwo otwarte: 9 SPZOZ, 
20 NZOZ, 20 indywidualnych praktyk 
lekarskich, 29 indywidualnych specjalistycznych praktyk le-
karskich, 6 indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniar-
skich, 13 gabinetów higieny szkolnej,  
2 pracownie protetyki, poradnia reha-
bilitacji, Caritas Archidiecezji Przemy-
skiej - Stacja Opieki Medycznej, NZOZ 
laboratorium analityki medycznej. Za-
kłady złożyły programy dostosowawcze 
do wymogów rozporządzenia MZ z dnia 
22.06.2005 r., które zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez PPIS w Brzozowie.  
W roku 2006 r. powstał nowy NZOZ 
– Przychodnia „Nova” w Domaradzu. 
NZOZ Krzemienna i NZOZ Lekarz 
Rodzinny Niebocko zostały przeniesio-
ne do nowych pomieszczeń. Obiekty te 
spełniają wymogi rozporządzenia MZ.  
W zakładach przeprowadzono 172 kontrole. Brak obiektów 
ze złym stanem sanitarnym. Procesy dezynfekcji i sterylizacji 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami. Placówki 
są zaopatrzone w wodę z wodociągów własnych i zbiorowych, 
2 z nich posiada wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia 

przez ludzi z uwagi na podwyższoną zawartość żelaza i manganu. 
Gospodarka odpadami prowadzona w oparciu o zawarte umowy  
z odbiorcami. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zakłady lecznictwa zamkniętego: 1 szpital specjalistycz-
ny, w którym działa zespół zapobiegania zakażeniom szpitalnym.   
W szpitalu  trwają  prace remontowe i adaptacyjne  związane  
z dostosowywaniem obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra 
Zdrowia.
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

W dziedzinie Sanitarnego Nadzoru Zapobiegawczego roz-
patrzono  ogółem 103 wnioski o 17 wniosków więcej niż w roku 
2005.Wnioski dotyczyły: opinii (w drodze postanowienia) o obo-
wiązku  sporządzenia   raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko - 22, uzgodnień  przed 
wydaniem decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody 
na realizację  danego  przedsię-
wzięcia - 19, uzgodnienia 1 miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, uzgodnień 
dokumentacji projektowych - 9, 
innych spraw - 7, inwestycji do-
puszczonych i przekazanych do 
użytkowania - 40, kontroli obiek-
tów w trakcie budowy i wizji lo-
kalnych - 5. Ponadto uczestniczo-
no w 24 naradach Powiatowego 
Zespołu Uzgadniania Dokumen-
tacji Projektowej w Brzozowie,  

w charakterze konsultantów, w trakcie których uzgodniono 303 pro-
jekty zagospodarowania terenu. W oparciu o przeprowadzoną ana-

lizę można zaobserwować wzrost 
inwestycji infrastrukturalnych: ka-
nalizacje sanitarne i oczyszczalnie 
ścieków. W drugiej grupie plasu-
ją się obiekty handlowe (sklepy)  
i usługowe (zakłady fryzjerskie). 

Największym obiektem 
przekazanym do użytkowania  
w roku 2006 była Kryta Pływalnia 
„Posejdon” przy Szkole Podstawo-
wej im. Wł. Szafera w Brzozowie.  
W roku 2006 pracownicy Powia-
towej Stacji uczestniczyli w 1074 
kontrolach i wizytacjach. Wydali 
433 decyzje. Za naruszenie wyma-

gań higieniczno-sanitarnych osoby odpowiedzialne zostały ukara-
ne 18 mandatami na kwotę 3850 zł.

Największym osiągnięciem w działalności Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie było uzyskanie 29 
sierpnia 2006 r. Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego   

Podsumowanie działań w 2006 roku cz. 2

Największym obiektem, dopuszczonym do użytkowania przez PSSE  
w Brzozowie była Kryta Pływalnia „Posejdon” 

Wręczenie Certyfikatu Akredytacji dla Laboratorium
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Ustawa o ochronie 
zdrowia zwierząt zosta-
ła uchwalona 21 sierpnia  
1997 r. i zastąpiła obo-
wiązujące blisko 70 lat 

rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczpospolitej z dnia 22 marca 1928 

roku o ochronie zwierząt.  Nowa ustawa 
w istotny sposób porządkuje stan prawny 
związany z humanitarną ochroną zwie-
rząt i dostosowuje polskie rozwiązania do 
standartów międzynarodowych.  

Zasadniczą ideę nowej ustawy wy-
raża art. 1 stanowiący, iż „zwierzę  jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cier-
pienia nie jest rzeczą, w związku z czym 
człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę”. Ten przepis prawny re-
guluje postępowanie ze zwierzętami do-
mowymi, wykorzystywanymi do celów 
rozrywkowych, widowiskowych, filmo-
wych, sportowych i specjalnych; używa-
nymi do doświadczeń, utrzymywanymi  
w ogrodach zoologicznych,  wolnoży-
jącymi. Na uwagę zasługują przepisy  
art. 4, które w sposób szczególny  defi-
niują szereg pojęć występujących w usta-
wie, takich jak humanitarne traktowanie 
zwierząt, konieczność bezzwłocznego 
uśmiercania, ogłuszania, okrutne trakto-
wanie, przeciążenie zwierząt, rażące za-
niedbania, właściwe warunki bytowania, 
itd. Ustawa jednoznacznie podkreśla,   
iż każde  zwierzę wymaga humanitarne-
go traktowania, zaś nieuzasadnione lub 
niehumanitarne zabijanie zwierząt, czy 
znęcanie się nad nimi jest zabronione.  

Ustawa zabrania uśmierca-
nia zwierząt w okresie okołoporodowym, 
przy udziale, obecności dzieci; wytrze-
wiania, skórowania, oparzania, oddziela-
nia części tuszy przed ustaniem odruchów 
oddechowych i mięśniowych.

Przez znęcanie się nad zwierzętami 
należy rozumieć świadome dopuszczenie 
do zadawania bólu, w szczególności:
1. umyślne zranienia lub okaleczenia 

zwierząt,
2. doświadczenia na zwierzętach, powo-

dujące cierpienia ,
3. używanie zwierząt chorych, rannych do 

pracy, w celach sportowych, rozrywko-
wych,

4. bicie zwierząt przedmiotami twardymi, 
ostrymi,

5. przeciążanie zwierząt, 
6. transport zwierząt w nieodpowiednich 

warunkach,
7. używanie sprzętu, urządzeń zmuszają-

cych zwierzę do przebywania w niena-
turalnej pozycji,

8. złośliwe straszenie zwierząt,
9. utrzymywanie zwierząt w niewłaści-

wych warunkach bytowania,
10. porzucanie zwierząt, 
11. prowadzenie na zwierzętach testów 

higienicznych i kosmetycznych. 

W tym ostatnim przypadku może ono być 
czasowo odebrane właścicielowi na pod-
stawie decyzji wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta i przekazane do schroniska.  
Za wyżej wymienione złe traktowanie 
zwierząt ustawodawca przewiduje szereg 
kar – grzywnę, karę ograniczenia wolno-
ści bądź pozbawienia wolności do 1 roku. 
Sąd może orzec przepadek zwierzęcia, 
sprzętu, zakaz wykonywania zawodu 
związanego z obsługą zwierząt.

Samo uśmiercanie zwierząt może 
być uzasadnione wyłącznie z powodów:
1. potrzeby gospodarczej,
2. względów humanitarnych,
3. konieczności sanitarnej, 
4. nadmiernej agresji zwierzęcia, stano-

wiącego zagrożenie publiczne,
5. potrzebami nauki,
6. wykonywania zadań związanych  

z ochroną przyrody na obszarach parków 
narodowych i rezerwatów przyrody.

Z wyjątkiem pkt. 1, 6 zwierzę może 
być uśmiercone za zgodą właściciela,  
a w przypadku braku jego zgody na pod-
stawie orzeczenia lekarza weterynarii. 
Ustalenie właściciela i uzyskanie jego 
zgody nie dotyczy zwierząt chorych na 
choroby zwalczane z urzędu.

Każde zwierzę kręgowe, może zo-
stać uśmiercone w ubojni tylko po uprzed-
nim pozbawieniu świadomości przez oso-
bę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, 
natomiast w uboju domowym zwierzęta 
kopytne mogą być uśmiercane tylko po  
ich uprzednim pozbawieniu wolności 
przez przyuczonego ubojowca.

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

Nr AB 755 wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania doty-
czące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, przyznane-
go przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
Na rok 2007 planowane jest poszerzenie zakresu akredytacji o badania  
i pomiary w pracowni epidemiologii i higieny pracy. Również przeprowa-
dzony przez PCA audyt z nadzoru w zakresie prowadzonej działalności 
kontrolnej wg PN-EN ISO/IEC 17020:2006 „Ogólne kryteria  działania 
różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych” potwierdził prawidłowość 
działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie brzozowskim ukie-
runkowane będą w roku 2007 na:
- uzyskanie poprawy jakości wody, w tym również parametrów fizykoche-

micznych w wodociągach lokalnych,
- poprawę bezpieczeństwa dzieci poprzez wymianę wyposażenia w pla-

cówkach  nauczania i  wychowania  na  posiadające odpowiednie atesty 
i certyfikaty,

- poprawę wskaźników epidemiologicznych w zakresie występowania  

zatruć pokarmowych i zachorowań na biegunki  
u dzieci do lat 2.

Pomieszczenie laboratorium badawczego

ochrony zwierząt 
Prawnokarne  aspekty  
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
Do wyżej cytowanej ustawy  

o ochronie zwierząt, wydanych zosta-
ło szereg rozporządzeń wykonawczych 
m.in. szczegółowe warunki utrzymania 
zwierząt gospodarskich, dzikich, kwalifi-
kacje jakim  winne odpowiadać podmioty 
zajmujące się obsługą zwierząt. 

 W aspekcie ochrony zwierząt co-
raz większy nacisk kładą przepisy (roz-
porządzenia) Unii Europejskiej, które 
stają się przedmiotem licznych kontroli. 
Opracowano specjalne wzory druków 
(SPIWET) kontrolnych w tym zakre-
sie. Inspekcja weterynaryjna jako jeden  
z organów kontrolnych, obligatoryjnie, co 
roku prowadzi czynności kontrolne w go-

Andrzej Chrzanowski 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

                w Krośnie 

spodarstwach, zakładach uboju zwierząt, 
punktach skupu zwierząt, w zakresie do-
brostanu zwierząt.

Wspólnota Europejska, w ramach 
której przyjęto wiele uregulowań praw-
nych, dotyczących zwierząt, podpisała  
szereg konwencji w zakresie ochrony 
zwierząt. Polska jako członek UE rów-
nież deklarowała przystąpienie do nich, 
co skutkuje koniecznością  harmonizacji 
prawodawstwa krajowego z prawodaw-
stwem  unijnym.

Najważniejsze konwencje to:
1. Europejska konwencja o ochronie 

zwierząt w czasie międzynarodowego 
transportu,

2. Europejska konwencja o ochronie 
zwierząt utrzymywanych dla celów rol-
niczych,

3. Europejska konwencja o ochronie 
zwierząt przeznaczonych do uboju,

4. Europejska konwencja o ochronie 
zwierząt używanych do doświadczeń  
i innych celów naukowych,

5. Światowa deklaracja praw zwierząt.
Oprócz prawno-karnego aspektu 

ochrony zwierząt, ważny jest także aspekt 
moralny, etyczny.  To jednak należy pozo-
stawić do rozważenia  w sumieniu każde-
go człowieka.  

14 stycznia 2007 roku około godz. 1.00 w Bliznem doszło do 
wypadku drogowego.  Kierujący samochodem m-ki Toyota Corolla  na 
prostym odcinku drogi potrącił pieszego. W wyniku doznanych obrażeń 
pieszy  poniósł śmierć na miejscu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
pieszy szedł poboczem drogi z Bliznego w kierunku Starej Wsi i nagle 
wtargnął na jezdnię wprost pod maskę jadącej toyoty. Ponadto ustalo-
no, że 52-letni mieszkaniec Bliznego cierpiał na jaskrę wielobarwną  
i z powodu swojej choroby miał utrudnioną orientację w terenie. Kie-
rujący pojazdem 28-letni mieszkaniec Przysietnicy był trzeźwy, z ura-
zem oka lewego został przewieziony do Szpitala Specjalistycznego  
w Krośnie.  Samochód  zabezpieczono do badań. Obecnie trwają czyn-
ności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych przyczyn, przebiegu 
i okoliczności wypadku.

07.03.2007  około godziny 5.30 w Starej Wsi, na drodze woje-
wódzkiej W-886, na prostym odcinku tej drogi doszło do tragicznego  
w skutkach wypadku drogowego. Kierujący samochodem Citroen Jum-
per doprowadził do potrącenia pieszej 84-letniej mieszkanki Jasienicy 
Rosielnej, która w skutek odniesionych obrażeń zmarła. Aktualnie trwa-
ją czynności zmierzające do ustalenia szczegółowego przebiegu zdarze-
nia drogowego.

W obydwu tragicznych wypadkach zginęli piesi uczestnicy ru-
chu drogowego, którzy w obecnej porze roku, przy ciągłych zmianach 
warunków atmosferycznych są  słabo widoczni przez kierujących po-
jazdami.

Sytuację pogarszają opady deszczu, śniegu oraz brak widocznych 
elementów określanych jako odblaskowe. Jest to tym istotniejsze, gdy 

Wypadki drogowe

pieszy porusza się z powodu braku chodnika w obrębie 
jezdni dwukierunkowej.

Należy podkreślić, że osoba piesza ubrana w szary 
lub też czarny ubiór jest widoczna zaledwie z odległo-
ści kilkunastu metrów. Dla porównania  średnia długość 
hamowania pojazdu osobowego rozpoczynająca się od 
reakcji kierującego, do punktu zatrzymania  waha się od 
30 do 40 metrów, na suchej nawierzchni, przy prędkości 
50 km/h.

Przypomnieć należy, że istnieje również obowią-
zek ustawowy dotyczący dzieci w wieku do lat 7  korzy-
stania z drogi pod opieką osoby, która ukończyła 10 lat. 

Ponadto dziecko w wieku do 15 lat, poruszające 
się po drodze po zmierzchu  poza obszarem zabudowa-
nym, jest zobowiązane używać elementów odblasko-
wych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu 
drogowego.

mł. asp. Joanna Kędra
Oficer prasowy

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



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

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/

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  28. 02. 2007 r.

Na terenie powiatu  zanotowano  łącznie  567 zdarzeń w tym:  90 pożarów,  
468 miejscowych  zagrożeń i 9 alarmów fałszywych.

Klasyfikując pożary pod względem ich wielkości w ogólnej liczbie 90, zano-
towano: 70 pożarów małych i 20 pożarów średnich.

Porównując  statystykę zdarzeń w latach 2005 i 2006 można stwierdzić, że  
spośród  działań ratowniczych ilość  pożarów spadła  o 9, a ilość miejscowych za-
grożeń spadła o 308, ilość alarmów fałszywych spadła o 1 alarm. Ogólnie nastąpił 
łączny spadek ilości zdarzeń o 218 w porównaniu do roku poprzedniego.

Ilość i rodzaj zdarzeń w poszczególnych gminach przedstawia się nastę-
pująco: 

Najwięcej zdarzeń  bo 297 zanotowano na terenie miasta i gminy Brzozów, 

Działania interwencyjne KP PSP w 2006 r. 

W okresie od 01.01. do 28.02.2007r. odnotowano 
76 zdarzeń w tym: 8 pożarów. W działaniach związanych  
z gaszeniem pożarów brało udział 27 zastępów straży pożarnej  
w składzie 119  ratowników PSP i OSP. W opisywanym okre-
sie miały miejsce 62 miejscowe zagrożenia,  w których brało 
udział 74 zastępy, w składzie 223 ratowników. Odnotowano  
6 fałszywych alarmów.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
09.02.2007 r. miał miejsce pożar budynku inwen-
tarsko-gospodarczego w miejscowości Stara Wieś.  
O godz. 10.05 Powiatowe Stanowisko Kierowania  
w Brzozowie otrzymało informację o pożarze bu-
dynku. Dyżurny na miejsce pożaru zadysponował  
4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komen-

dy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 5 z OSP Stara Wieś, 
Blizne, Przysietnica, Orzechówka. W chwili przybycia na 
miejsce zdarzenia straży pożarnej, palił się budynek gospo-
darczo-inwentarzowy konstrukcji murowanej pokryty blachą. 
Zapaleniu  uległo siano w części gospodarczej. Właściciel wraz  
z sąsiadami przystąpił do ewakuacji zwierząt i części mienia. 
Po rozpoznaniu wstępnym odcięto prąd do budynku. Podano 
trzy prądy gaśnicze wody w natarciu na palący się budynek. 
Następnie na miejsce zdarzenia przybyły zastępy OSP, które 
zostały skierowane do dowożenia wody. Punkt czerpania wody 

zlokalizowano na rz. Stobnica w odległości ok. 1 km od miejsca 
pożaru. Następnie przy pomocy narzędzi tnących dokonano cięcia 
poszycia blachy na dachu, w celu zrobienia dostępu do palącego się 
siana. Strażacy prowadzili działania  w aparatach ochrony dróg odde-
chowych z uwagi na duże zadymienie towarzyszące akcji gaśniczej.  
Z budynku sukcesywnie usuwano siano, słomę na podstawione 
wozy i wywożono poza teren działań. Z uwagi na znaczną ilość sia-
na i ograniczony dostęp, akcja miała długotrwały przebieg. Akcja 
trwała blisko 10 godzin.

08.02.2007 r. miał miejsce wypadek w miejscowo-
ści  Stara Wieś. O godz. 23.39 Powiatowe Stanowi-
sko Kierowania w Brzozowie otrzymało informację  

o zdarzeniu. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadysponował 1 za-
stęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP  
w Brzozowie. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straż pożar-
na zastała Ładę Samarę znajdującą się w rowie, której groziło prze-
wrócenie się na dach. Osób poszkodowanych nie było, podróżuja-
cy opuścili pojazd przed przybyciem straży. Przybyły zastęp JRG 
Brzozów zabezpieczył miejsce zdarzenia, odłączył akumulator, 
następnie przy pomocy liny holowiniczej i samochodu GBA 2/16 
wyciągnął samochód na drogę i odholował na pobliski parking. 

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

co stanowi ponad 50% ogólnej liczby zda-
rzeń powstałych na terenie powiatu brzo-
zowskiego. 

W usuwaniu skutków zdarzeń brało 
udział 1189 ratowników OSP i 1364 ratow-
ników JRG. 
Podczas zdarzeń współpracowano z: po-
licją – w 191 zdarzeniach, pogotowiem 
ratunkowym – w 60 zdarzeniach, pogoto-
wiem energetycznym – w  16 zdarzeniach, 
pogotowiem gazowym – w 3 zdarzeniach 
i innymi służbami (np. pomoc drogowa, 
służby komunalne) – w 31 zdarzeniach.

Klasyfikując zdarzenia pod wzglę-
dem rodzaju obiektu, w którym powstały, 
najwięcej zdarzeń odnotowano w: 
- obiektach mieszkalnych – 148,
- obiektach użyteczności publicznej – 83,
- środkach transportu – 128,
- uprawach i w rolnictwie – 56,
- innych obiektach – 187,
- obiektach produkcyjnych i magazyno-
wych – 10 oraz w lasach – 3.  
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Płatności do gruntów rolnych, w skład których wchodzą:
- jednolita płatność obszarowa;
- płatności uzupełniające do powierzch-
ni uzupełniające krajowe płatności bezpo-
średnie, przysługujące  rolnikowi spełnia-
jącemu warunki do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej, do powierzchni:
*grupy upraw podstawowych,
*płatność uzupełniająca do powierzch-
ni roślin przeznaczonych na paszę, 
uprawianych na trwałych użytkach 
zielonych (płatności zwierzęce - PZ) - 
przysługujące rolnikowi, który w okresie 
od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku był posiadaczem zwierząt - bydła, 
owiec lub kóz, które były zarejestrowane w rejestrze Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt na podstawie zgłoszenia do rejestru albo zgłoszenia przemieszczenia 
oraz w okresie referencyjnym był posiadaczem trwałych łąk lub trwałych pastwisk 
(trwałych użytków zielonych). 

Rolnicy, którzy w 2007 r. lub latach kolejnych po raz pierwszy złożą 
wniosek o przyznanie płatności, w których zadeklarują powierzchnie trwałych 
użytków zielonych oraz będą posiadaczami zwierząt (bydło, owce lub kozy) 
będą uprawnieni do przyznania płatności z tytułu zwierząt, jeżeli spełnią waru-
nek posiadania minimalnej liczby zwierząt zarejestrowanych w bazie danych 
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz powierzchni trwałych łąk i pastwisk. 
Warunek kwalifikacji do przyznania płatności z tytułu zwierząt będzie wery-
fikowany na podstawie danych, wg stanu na dzień złożenia wniosku o przy-
znanie płatności w danym roku. Minimalna liczba zwierząt zostanie określona  

w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa wyda-
wanego na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych  
i płatności cukrowej.

 Szczegółowe zasady i warunki przyznawania płatności do po-
wierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użyt-
kach zielonych, są dostępne w biurach powiatowych  i oddziałach regio-
nalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl.
działka rolna – zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi 
jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha; 

Od 2007 roku we wniosku nie należy wpisywać informacji  
o „nieaktualnym rodzaju użytków”. Jeżeli rolnik wpisze we wniosku 
„NRU”, zapis taki nie będzie uwzględniany. Weryfikacja zadeklaro-
wanych działek zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadane przez 
ARiMR ortofotomapy, dane GIS oraz dane pochodzące z ewidencji 
gruntów i budynków.

W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania sa-
moistnego (właściciel) i posiadania zależnego (dzierżawca) płatności przy-
sługują posiadaczowi zależnemu. Natomiast, gdy działka rolna jest przed-
miotem współposiadania płatności przysługują temu współposiadaczowi, 
na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, która zosta-
ła dołączona do wniosku o przyznanie płatności.

PRZEWODNIK  ROLNIKA

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI 
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

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

W 2007 r., podobnie jak w latach po-
przednich, Wnioski o przyznanie płatności 
do gruntów rolnych, o przyznanie płatności 
cukrowej i o przyznanie pomocy finanso-
wej z tytułu wspierania gospodarowania 
na obszarach górskich i innych obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia przyjmowane będą od dnia 15 marca do 
dnia 15 maja 2007 r. w biurach powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.  

Producenci rolni, którzy po raz pierw-
szy pragną ubiegać się o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich do gruntów rolnych, mogą 
otrzymać formularze wniosków w biurach 
powiatowych, oddziałach regionalnych  
ARiMR, Podkarpackim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego, Podkarpackiej Izbie Rolniczej 
oraz w Urzędach Gmin. Formularz wnio-
sku dostępny jest na stronie internetowej  
www.arimr.gov.pl, z której można go pobrać. 
W biurach powiatowych producenci rolni 
mają także możliwość wglądu do map ewi-
dencyjnych.   

 
Producenci rolni, którzy ubiegali się  

o przyznanie płatności bezpośrednich do 
gruntów rolnych w latach poprzednich, w 
2007r. otrzymają z ARiMR częściowo wy-
pełniony formularz wniosku (tzw. wniosek 
spersonalizowany) wraz z załącznikami gra-
ficznymi oraz instrukcjami ich wypełnienia.

W roku 2007 na formularzu wniosku, 
można ubiegać się o przyznanie:

Wnioski dla rolników

   Fundacja 
   Pomocy Dzieciom 
   im. Stanisławy Bieńczak 
   Organizacja Pożytku Publicznego 
   KRS 117587

Podaruj 1%
i podziel się z najbiedniejszymi

Naszymi głównymi celami są: pomoc żywieniowa, 
materialna, naukowa, medyczna i prawna dla dzieci 

i najbiedniejszych rodzin z naszego regionu. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto
Pekao S.A. O/Brzozów

83 1240 2324 1111 0000 3323 0456 

Dziękujemy

www.fpd.org.pl         tel. (013) 43 440 20

ARiMR 
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Koło Młodych Poetów „Brzost”, działają-
ce przy Pedagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie, 

było organizatorem warsztatów literackich, które 
poprowadził poeta i satyryk Jerzy Fryckowski. 
Spotkanie odbyło się 19 lutego br. w Filii Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Brzozowie. 

J. Fryckowski uro-
dził się 16 lutego 1957 roku  
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Studia ukończył na WSP  
w Słupsku. Mieszka w Dębi-
cy Kaszubskiej, gdzie pracu-
je jako nauczyciel polonista. 
Jest autorem zbiorów poe-
zji: „Cierpliwość ubogich”, 
„Lopulum abruptamae”, 
„Aleja dusz”, „Nogami do 
przodu”, „Gdzie już cicho 

o mnie”, „Zaufanie ślepcom”, „Treny”, a także 
„Antologii poezji wigilijnej”. Wydał także ponad 
400 publikacji w 80 czasopismach kulturalnych, 
lokalnych i zagranicznych polonijnych. Jego wier-
sze znajdują się w 70 różnego rodzaju antologiach 
i almanachach. J. Fryckowski jest laureatem 108 
konkursów literackich, jednak najwyżej ceni sobie 
tytuł Króla Łgarzy zdobyty w Bogatyni w 1991 
roku. Za tomik „Zaufać ślepcom” otrzymał na-
grodę „Głosu Nauczycielskiego”. Od 1999 r. jest 
członkiem Związku Literatów Polskich. 

Ten znany już poeta zajmuje się dzien-
nikarstwem i teatrem, a także krytyką literacką  
i twórczością satyryczną. Za swoją pracę został 
odznaczony medalem KEN. Krytyk literacki Je-
rzy Dąbrowa – Januszewski w gazecie „Głos Po-
morza” o Fryckowskim pisze w ten sposób: „Je-
rzy Fryckowski jest poetą czasu teraźniejszego. 
Współczesność widzianą ostatnio, naświetlaną 
kontrastami, sugestywnie potrafi wiązać w polski 
narodowy mit, sięgając także do odnośników hi-
storycznych. (...) Sarkazm, czasem krzywe zwier-
ciadło, zwraca się poeta również ku kwestiom 
ponadczasowym, odnoszącym się do tragicznych 
skutków powikłań dziejów narodowych.”

Warsztaty literackie w Brzozowie rozpoczę-
ła Magdalena Tomaszewska-Wolanin – współzało-
życielka Koła „Brzost”, która powitała zebranych, 
po czym Judyta Jajko – członkini Koła przed-
stawiła sylwetkę przybyłego gościa. Następnie  

J. Fryckowski zaprezento-
wał swoją poezję, analizując 
przy tym kulisy jej powsta-
wania. Nie zabrakło też py-
tań ze strony początkujących 
artystów oraz obszernych 
odpowiedzi i objaśnień ze 
strony uznanego już poety. 
- Dzięki spotkaniu z panem 
Fryckowskim zrozumiałam, 
że początki w pisaniu zawsze 

są trudne i nigdy nie wolno się zniechęcać. Jestem 
pod wrażeniem jego wierszy, które pokazują nowe 

Daniel Szczepek: Spotkanie z panem Jerzym z całą 
pewnością wzbogaciło moją wiedzę na temat literatu-
ry i poezji. Na tym spotkaniu, debiutanckim w dzia-
łalności koła, miałem okazję zaznajomić się z twór-
czością zaproszonego gościa. Jestem pod wielkim 
wrażeniem jego sonetów, fraszek, satyr i erotyków. 
Pan Fryckowski tworzy w nich swój własny świat, 
oddaje emocje i namiętności, które w danym mo-
mencie nim miotają. Nasz wyjątkowy gość zasługuje 
na wielkie podziękowania za chęć wzięcia udziału  

w spotkaniu z nami. Z mojej strony bardzo mu za to dziękuję i chciałbym, 
aby w przyszłości jeszcze kiedyś zaszczycił nas swoją obecnością.
Judyta Jajko: Spotkanie autorskie z tak znakomi-
tym poetą jakim jest Jerzy Fryckowski dało mi nowy 
pogląd na poezję XXI wieku. Przedstawił on swoje 
dzieła, chcąc nam pokazać to, co najlepszego posia-
da. Co kryje jego dusza i serce. Pokazał nam same-
go siebie. Jego wiersze mówiły o prawdziwym życiu 
szarego człowieka. Moją uwagę szczególnie przyku-
ły wiersze składające się na jedną modlitwę „Ojcze 
nasz”. Były to wiersze, które pokazywały problemy 
jego duszy i problemy świata. Przedstawiały ogół na-
kładających się na siebie emocji i wrażeń. Pan Jerzy Fryckowski swą twór-
czością obudził we mnie wiele emocji i wrażeń. Jest on znakomitym poetą, 
który przemawia do serc młodych.

Katarzyna Golonka: W panu Jerzym Fryckow-
skim zdziwiła nas jego wielka otwartość i podejście 
do nas – młodych poetów. Dzielił się z nami swy-
mi uwagami i spostrzeżeniami, które bardzo po-
mogły nam zrozumieć nasze błędy, które jeszcze 
bardzo często popełniamy. Pan Jerzy pomógł nam 
zrozumieć, jak postępować by ulepszyć swój warsztat  
i by nasze wiersze stawały się coraz lepsze i trafia-
ły do szerszego grona odbiorców. Ten wspaniały 
poeta uświadomił nas, że musimy pisać szczerze –  
z głębi serca, nawet wtedy, gdy inni będą nas kryty-

kować. Nasz gość to wspaniały poeta, lecz przede wszystkim ciepły i przy-
jacielski człowiek. Nasze spotkanie z pewnością wiele wniesie do naszej 
twórczości.
Mateusz Kułak: Spotkanie autorskie z panem Je-
rzym Fryckowskim dało mi dużo do myślenia na te-
mat mojej poezji. Udzielił nam kilku ważnych wska-
zówek dotyczących pisania, na które wcześniej nie 
zwracaliśmy uwagi. Po spotkaniu w głowie utkwiły 
mi słowa pana Jurka: „Piszcie to, co czujecie, i nie 
bójcie się opinii oraz krytyki ludzi”. Pan Fryckow-
ski nadał mojej poezji pewien bieg oraz kierunek,  
a mianowicie, aby pisać w sposób oryginalny i swój, 
nie zmieniać nic oraz tworzyć otwarcie. Myślę, że 
wskazówki udzielone przez naszego gościa przyniosą  
w mojej skromnej i małej poezji jakieś efekty. Chciałbym skorzystać z oka-
zji i podziękować panu Jerzemu za przybycie, ponieważ aby do nas dojechać 
musiał pokonać 1061 km oraz za poświęcenie swojego wolnego czasu. 

Radość pisania
Warsztaty literackie pod przewodnictwem Jerzego  

Fryckowskiego w Bibliotece Pedagogicznej w Brzozowie

   Jerzy Fryckowski

  Katarzyna Tercha
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spojrzenie na świat. Bardzo podobały mi się „Treny”, które poświęcił swojej matce. 
W sposób poruszający ukazał pustkę, która zostaje po śmierci ukochanej osoby. Roz-
mowa z panem Fryckowskim pomogła mi w zrozumieniu czym 
jest poezja w dzisiejszym świecie. Zrozumiałam, że kryją się  
w niej ludzkie myśli i pragnienia. Podziwiam naszego gościa 
za to, że potrafi wyrazić to, co czuje i to co myśli, w tak piękny 
i szczery sposób, poprzez swoją twórczość – podkreśla młoda 
artystka Katarzyna Tercha. 

Warsztaty dostarczyły młodzieży wkraczającej w ży-
cie artystyczne wielu wrażeń.  - Spotkanie autorskie z panem 
Jerzym Fryckowskim było jednym z pierwszych doświadczeń 
tego typu w moim życiu. Możliwość osobistej rozmowy z sa-
mym twórcą pozwoliła mi poznać odpowiedzi na pytania właś-
ciwe dla młodego pokolenia poetów. Zachowanie szeroko rozumianej odwagi cywil-

nej, a szczególnie na samym 
początku mojej twórczości sta-
nowiły dla mnie dość poważ-
ne zagadnienie. Wspomnienia 
artysty dotyczące początków 
jego twórczości stały się dla 
mnie bezcennymi wskazówka-
mi w dalszej twórczej pracy. 
Twórczość pana Jerzego wy-
warła na mnie niesamowite 
wrażenie, w szczególności zaś 
trudne w samej do utworzenia 
formie treny i sonety, a także 
niezwykłe erotyki. Wszyscy je-

steśmy mu bardzo wdzięczni za spotkanie,  uwagi i rady, które nam udzielił - podsu-
mowuje członkini koła Anna Fiedeń.

INFORMACJE  Z  POWIATU

Mała Księżniczka

Gdzie się podziałaś Mała Księżniczko
z mych kolorowych dzieciństwa książek
wróć chwile życia swoim trzewiczkom
niech ujrzę Cię ja – twój mały książę

Powiedz księżniczko gdzie jest piosenka
której to nuty miałem na ustach
dziś nad pamięcią powoli klękam
i wypłakuję mych oczu lustra

Stronice wspomnień darmo otwieram
bajka o życiu jakże nietrwała
mówiłaś: Księżna tak nie umiera
powiedz dlaczego mnie okłamałaś

Czemu śpiewając nad mą kołyską
nie dośpiewałaś ostatniej strofy
że śmierć za bajką tuż stoi blisko
a dół cmentarny kopią kilofy

Może stawiając me pierwsze kroki
bym na kolana nigdy nie upadł
gdy śmierć zabrała w białe obłoki
mojej Księżniczki zimnego trupa

Jerzy Fryckowski

 Anna Fiedeń

 Anna Władyka

Pamiątkowe zdjęcie uczestników warsztatów literackich

W ramach cyklu Brzozowskich Spotkań Mu-
zealnych, 21 lutego br., w Muzeum Regionalnym im. 
Adama Fastnachta w Brzozowie, odbyło się otwarcie 
wystawy pokonkursowej „Leśne fotografie 2006”. 

Zaprezentowano kilkadziesiąt fotografii laureatów  
i uczestników konkursu organizowanego przez Regio-
nalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie przy 
współpracy z Tygodnikiem Regionalnym „Nowe Pod-
karpacie” i Telewizją Polską S.A. Oddział w Rzeszowie.  
W trakcie wystawy bardzo ciekawą prelekcję pt. „Skar-
by podkarpackich lasów” wygłosił Edward Marszałek 
– rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

Leśne Fotografie  w Brzozowie

Edward Marszałek - mieszka w Krościenku Wyżnem koło Kros-
na. Z wykształcenia jest technikiem-leśnikiem. Ukończył również prawo  
i studia podyplomowe z ochrony śro-
dowiska. Aktualnie jest doktorantem 
na kierunku leśnictwo w Instytucie 
Badawczym Leśnictwa w Warszawie. 
Pracuje jako rzecznik RDLP Kros-
no. Jest ratownikiem-ochotnikiem  
w Grupie Bieszczadzkiej GOPR oraz 
redaktorem naczelnym kwartalnika tej 
grupy „Echa Połonin”. Został Leśni-
kiem Roku 2006, dzięki doskonałej pro-
mocji leśników i leśnictwa. Znany jest 
ze swoich wielorakich pasji. Pasjonuje 
się fotografią przyrodniczą. Napisał 
setki publikacji i kilka książek, m.in. 
Ballady o drzewach (2004) i Skarby podkarpackich lasów (2005), któ-
rych wiodącym tematem jest przyroda i kultura Podkarpacia. Jednym z 
motywów przewodnich jest dla Edwarda Marszałka las, który pojawia 
się w wielu tekstach i na zdjęciach jego autorstwa.

 Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem

 Edward Marszałek

stwowych w Krośnie. Zaprezentował on walory przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe rezerwatów przyrody z terenu Pogórza, Bieszczadów i Beski-
du Niskiego. 

W otwarciu wystawy wzięli udział przedstawiciele Nadleśnictwa 
Brzozów, członkowie kół łowieckich z terenu powiatu, sympatycy brzo-
zowskiego muzeum i grono osób zainteresowanych  poruszaną tematyką.

Magdalena Pilawska
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Już po raz trzeci Środowiskowy 
Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach 
był organizatorem zabawy karnawałowej. 
Impreza miała miejsce 8 lutego br. w sali 
Domu Strażaka w Izdebkach Rudawcu  
i wzięło w niej udział 107 uczestników  
z 12 środowiskowych domów samopomo-
cy województwa podkarpackiego.

Spotkanie rozpoczęło oficjalne po-
witanie uczestników spotkania i zapro-

szonych gości, oraz występ artystyczny 
zaprezentowany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej z Rudawca, którzy przed-
stawili taniec integracyjny „Koziołek”, 

inscenizację „Spotkanie z dwunasto-
ma miesiącami” oraz taniec – „Zabawa  
w chowanego”. Natomiast uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach popisali się tań-
cem z wachlarzami do muzyki Pasadoble. 
Głównym punktem spotkania był wybór 
najefektowniejszego stroju karnawałowe-
go, którego właściciel został królem balu. 
Wybór był bardzo trudny. Jury, złożone 

z instruktorów ze wszystkich 
ośrodków po długich obradach 
zdecydowało się wyróżnić trzy 
kreacje, których właściciele 
otrzymali dyplomy i upominki. 
Królem balu został, przebrany 
za Rybę, Jan Radwan - uczest-
nik ŚDS w Strzyżowie. Kró-
lową, przebrana za profesora 
Glob -  postać z bajki „Było 
sobie życie”  Barbara Starzec 
– uczestnik ŚDS w Kolbuszo-
wej. Wyróżnienie natomiast 
otrzymali uczestnicy ŚDS  

w Kąkolówce, przebrani za sło-
nie. Po ogłoszeniu wyników konkursu  
w przyjaznej, miłej atmosferze rozpoczął 
się czas zabawy, rozmów i śpiewów do 
późnego wieczora.

Zabawa karnawałowa to kolejna 
impreza ciesząca się dużym zaintereso-
waniem nie tylko wśród uczestników iz-
debskiego ŚDS – u i będzie kontynuowa-
na w latach następnych. Spotkanie zostało 
zorganizowane dzięki pomocy finansowej 
Wojewody Podkarpackiego oraz Wójta 
Gminy Nozdrzec - za co serdecznie dzię-
kujemy.

III Środowiskowa Zabawa Karnawałowa

Beata Jastrzębska
Kierownik Domu Samopomocy w Izdebkach

Wyróżnienie otrzymali uczestnicy ŚDS w Kąkolówce

Król i królowa balu

 Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka oraz 
Fundacja Wspomagania Wsi zadbały, by tegoroczne zimowe ferie pomimo 
kapryśnej aury nie były wcale nudne dla dzieci i młodzieży małej miejsco-
wości Grabówka i okolic.

W ramach programu “Pożyteczne ferie 2007” pozyskano środki umoż-
liwiające realizację projektu edukacyjnego “Papierowy zawrót głowy”. Po-

nad 40 osób uczestni-
czyło w spotkaniach 
z artystką ludową 
Stanisławą Szymań-
ską, która przybliżyła 
ginącą tradycję wy-
stroju wnętrza chałup 
i zainspirowała do jej 
ratowania. - Współczesne me-
tody wykorzystania papieru 
do tworzenia form dekoracyj-
nych uczestnicy projektu po-
znali podczas warsztatów bi-
bułkarstwa, origami i rzeźby  

z masy papierowej. Nie zabra-
kło również imprez towarzyszących, w tym “Dyskoteki na ludową nutę”  – powie-
działy Teresa Mazur i Maria Ruszel, nauczycielki z miejscowej szkoły, które wraz  
z Haliną Żak – Ruszel prowadziły warsztaty.

Papierowy zawrót głowy

Andrzej Józefczyk

Podsumowaniem działań był wieczo-
rek połączony z wystawą prac i rozstrzyg-
nięciem konkursu “Najpiękniejsze prace 

z bibuły i papieru”. W otwarciu wystawy 
wzięli udział Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski oraz Sekretarz Gminy Alina Ma-
ślak.

Pomysł na pożyteczne ferie udało się 
zrealizować dzięki współpracy i wspólne-
mu działaniu stowarzyszenia, szkoły, Rady 
Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich dzia-
łających w miejscowości Grabówka.

Z papieru i bibuły powstawały piękne ozdoby

Podsumowaniem konkursu była wystawa prac
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W dniach 8-12 marca br. Szko-
ła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy 
gościła nauczycieli z Niemiec, Luk-
semburga, Czech i Cypru, którzy 
przyjechali, aby opracować projekt 
„Dzieciństwo dzisiaj w Europie”. Za-
interesowani zamierzają realizować 
ten projekt w ramach Programu Sekto-
rowego Comenius „Uczenie się przez 
całe życie” i uzyskać dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. 

W sobotę 10 marca w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Przysietnicy od-
było się spotkanie przygotowawcze, 
w którym wzięli udział koordynatorzy 
szkół z pięciu państw. Nad projektem 
wspólnie pracowali: Barbara Lensing  
i Ingrid Kansy (Niemcy), Mariette 
Kerger (Luksemburg), Jan Czechura 
i Katerina Nogova (Czechy), Niki Pa-
paefstathiou i Helen Shoufta (Cypr), 
Marta Pilawska i Anna Orzechowska 
(Polska – SP nr 1 w Przysietnicy). Dro-
gą meilową w spotkaniu uczestniczyła 
także szkoła w Portugalii reprezento-
wana przez Domingo Azevedo. Tego 
dnia uczestnicy spotkania obejrzeli 
program artystyczny w wykonaniu 
dzieci i młodzieży z SP w Przysietnicy 
z okazji Dnia Kobiet, po czym goście z 
zagranicy opowiedzieli o szkołach w swoich krajach.    

Zaplanowanymi elementami projektu mają być wi-
zyty robocze, wizyta studyjna dyrektorów szkół, spotkania 

Europa w naszych szkołach
i wymiana uczniów i nauczycieli dwa 
razy w roku, a także włączenie ucz-
niów, rodziców i środowiska lokalne-
go do pracy nad projektem. W trakcie 
trwania projektu strony zamierzają 
publikować działania i osiągnięcia. 
Innymi punktami przedsięwzięcia ma 
być praca z literaturą obcojęzyczną, 
czy współpraca z kapelami ludowymi, 
muzykami oraz nauka tańca.

Koordynatorzy programu ocze-
kują efektów współpracy, między 
innymi wydania książki międzynaro-
dowej “Dzień nastolatka”, albumu ze 
zdjęciami z prac w ramach projektu, 
płyty CD i DVD z nagraniami imprez 
organizowanych w ramach projektu, 
opisów piosenek i tańców, książki ku-
charskiej oraz kalendarzy. 

Projekt zakłada współpracę ze 
szkołami partnerskimi, przy wykorzy-
staniu nowoczesnych form komunika-
cji, takich jak e-mail, internet i skype. 
Jego celem jest integracja uczniów, 
rodziców i nauczycieli oraz rozwija-
nie znajomości języków obcych. 

Podczas swojego pobytu na-
uczyciele z zagranicy zwiedzili mię-
dzy innymi Zamek w Łańcucie, So-
linę, Polańczyk, Sanok, Rzeszów, 

zabytkowy kościół w Haczowie, Muzeum Regionalne w Brzozowie, 
a także Szkołę Podstawową w Brzozowie wraz z basenem.

 Koordynatorki z Niemiec wraz z władzami gminnymi  
i dyrektorem szkoły 

Część artystyczna z okazji Dnia Kobiet

(red.)

JESTEŚMY  SZKOŁĄ  
PROMUJĄCĄ  ZDROWIE

„Dbajmy o nasze zdrowie nie dlate-
go, że jest ono ważne, ale dlatego, że bez 
zdrowia wszystko inne jest nieważne” – to 
motto Szkół Promujących Zdrowie, które 
doskonale oddaje ideę tego ruchu.

W roku szkolnym 2005/2006 Szko-
ła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ja-
błonce realizowała zadania zmierzające 
do przyjęcia jej do Rejonowej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie. 

Po diagnozie stanu wyjściowego 
Zespół ds. Promocji Zdrowia dokonał 
wyboru problemu priorytetu: „Wdra-
żanie uczniów do przestrzegania zasad 
zdrowego odżywiania się”.Naszym ce-
lem szczegółowym było: „Zwiększyć 
liczbę uczniów spożywających codzien-
nie owoce i warzywa, wyeliminować 
(chociaż częściowo) ilość spożywanych 
słodyczy przez dzieci, co przyczyni się 
do zachowania prawidłowej wagi cia-
ła”. Za kryterium sukcesu przyjęliśmy, 
że uczniowie będą częściej zastępować 
słodycze owocami, bądź warzywami”.

Szukając przyczyn problemu 
doszliśmy do wniosku, że dzieciom 
brakuje wzorców, nie posiadają wystar-
czającej wiedzy nt. wpływu odżywiania 
na funkcjonowanie organizmu, mają złe 
przyzwyczajenia i nawyki.

W związku z tym wyznaczyliśmy 
następujące zadania do realizacji:
1. Działania propagujące szkołę promują-

cą zdrowie:

- Inscenizacja pt. „Baśń o panowaniu 
Zdrówka” (obchody Święta Rodziny  
w naszej szkole),

-Przygotowanie cyklu artykułów w gazet-
ce szkolnej „Co w szkole piszczy” nt. 
zdrowego odżywiania się,

- Współpraca z organizacjami środowi-
skowymi. 
2. Przekazywanie uczniom wiedzy na 
temat wpływu odżywiania na funkcjo-
nowanie organizmu: 
- Co się dzieje z naszym organizmem  
z powodu braku witamin? (pogadan-
ka),
- Skąd czerpać informacje o zdrowym 
odżywianiu? (pogadanka, film eduka-
cyjny),
- Szkolny Turniej Wiedzy o tematyce 
zdrowotnej.
3. Dostarczanie dzieciom i rodzicom 
wzorców i możliwości dbania o swoje 
zdrowie poprzez racjonalne odżywia-
nie się

- Co można zrobić, by nie chorować? 
(warsztaty dla kl. 0-3)

- Co wiemy o witaminach? – Święto Jab-

 Dzieci z SP w Jabłonce promują zdrowy styl życia
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Szkoła otrzymała certyfikat

Już słońce coraz wyżej na niebie, dni dłuższe i prawie nie wi-
dać nigdzie śniegu. Przyroda przez cały zimowy czas nie była 
uśpiona ze względu na dodatnie temperatury, co jest chyba 

anomalią dla tej pory roku w naszych rejonach. U ludzi zauważa 
się również zwiększoną aktywność, lecz to jest naturalne, bo od-
powiedzialność oraz obowiązki, jakie na nich spoczywają zmu-
szają do pracy, niezależnie od tego, czy jest ona zawodowa, czy 
społeczna.  

Mamy jeszcze głęboko w pamięci życzenia świąteczne przy 
wspólnym opłatku w wigilijny wieczór „... wszelkiej pomyślności, 
rozwoju i czerpania radości z pracy, która daje odrobinę szczęścia 
drugiemu człowiekowi ...” oraz wpis do naszej Złotej Księgi „... 
miło zobaczyć twarze, na których upływający rok nie zostawił śla-
du mijającego czasu ...”Są to słowa bardzo lubiane, lecz niestety - 
czas rządzi się swoim prawem. Ogólna treść tych cytatów daje siłę  
i w pewnym sensie doping do dalszej wspólnej pracy społecznej. 

Tak też mając świadomość, że każdy ma szansę w różnym 
stopniu wpływać na kształt życia w swojej rodzinie, w swojej 
miejscowości, kobiety z SKW Rudawiec już prawie od początku 
roku przystąpiły do przygotowania Święta Kobiet. Ogromną ra-
dość sprawiają nam młode osoby, które przystępują do wspólnego 
działania, widząc, że efekty dotychczasowych starań są bardzo 
widoczne. To właśnie te młode kobiety stają się głównym filarem, 
na którym oprzemy naszą życiową mądrość i doświadczenie.

Umocnione tym tokiem myślenia, 4 marca br., odbyło się 
uroczyste spotkanie kobiet z naszej miejscowości, zaproszonych 
gości oraz strażaków z OSP Rudawiec. Kuszące zapachy przy-
gotowanych dań, dolatujące z zaplecza kuchennego, stworzyły 
niepowtarzalną atmosferę domowego ciepła. Miło jest przebywać 
wśród ludzi, od których emanuje życzliwość, dowartościowanie, 
a słowo „przyjaźń” w tym przypadku nie jest zawyżone.

Zaproszonym gościom, mieszkankom Rudawca i koleżan-
kom z SKW oraz wszystkim kobietom najpiękniejsze życzenia 
z okazji zbliżającego się święta złożyła przewodnicząca Stowa-
rzyszenia. Stanisław Ścibol, jako jedyny mężczyzna pracujący  
z koleżankami w SKW, oprócz życzeń, które złożył, z prywat-
nych zapisków przewodniczącej przygotował i wyrecytował 
wiersz, dedykowany wszystkim kobietom oraz czytelnikom tego 
artykułu.

Podaruję Ci:
Wiatr, grzmot i błyskawicę
Błękit chabrów co oko zachwycą
Niebo słoneczne z obłokiem malutkim
Świerszcza melodię, granie skromniutkie

Podaruję Ci:
Mój oddech i w piersi serce bijące
Oczy wpatrzone w Twój uśmiech kojący
Drżenie ust i szept co wypływa
Cichusieńki, jak niebiańska niwa 

Daruję Ci:
Dłoń wyciągniętą i uśmiech serdeczny
Słów kilka prawdy odwiecznej
Oczy nieco zmęczone życiem
I łzy, które ronię samotnie, skrycie

Daruję Ci:
Moje myśli i lęk o przyszłości
To co już było i odeszło w przeszłość
Czy sił Ci starczy by udźwignąć wszystko?
Masz serce dobre, a ja jestem blisko
                 udźwigniesz wszystko – 

Na wysokości zadania stanęli druhowie z OSP Ruda-
wiec, którzy z życzeniami wszelkiej pomyślności, ofiarowali 
kobietom pamiątkowe prezenty. Chociaż miejscowość, w któ-
rej żyjemy jest mała, to mamy aż 51 miejscowych strażaków, 
w tym 10 kobiet, które posiadają pełne umundurowanie. Chcę 
podkreślić, że współpraca pomiędzy OSP i SKW układa się bar-
dzo dobrze. Przy tej okoliczności warto wspomnieć, że jednym 
z pierwszych założycieli jednostki strażackiej był pan Antoni 
Gromala, obecny Wójt Gminy Nozdrzec. To w większości jego 
uczniowie są obecnie strażakami, a ich dzieci „przylatują” na 
ćwiczenia przed zawodami i chętnie słuchają różnych opowie-
ści strażackich. 

Na wspólnym świętowaniu nie zabrakło również obec-
ności Wójta A. Gromali oraz Sekretarz Gminy Nozdrzec Marii 
Potocznej, dla których mieszkańcy Rudawca mają szczególnie 
ogromną wdzięczność i podziękowania za całokształt pracy.  

Danuta Czaja
Przewodnicząca SKW Rudawiec

Dzień  Kobiet  w  Rudawcu

łka (warsztaty dla kl. 0-6 z udziałem ro-
dziców),

- Dbamy o nasze zdrowie – właściwa 
dieta ( układamy jadłospisy),

- Reklamujemy zdrową żywność (kon-
kurs plastyczny),

- „Wiemy co jemy” (konkurs poetycki)
- Tworzenie „Wielkiej Księgi Dobrej 

Diety” (wykorzystanie informacji  
z poradników kulinarnych, doświad-
czeń rodziców, prasy i innych dostęp-
nych źródeł),

- Dzień Zdrowej Żywności – warsztaty 
dla dzieci i rodziców (przygotowanie 
stołu szwedzkiego ze zdrową żywnoś-
cią, degustacja potraw).

Wszystkie zadania były przeprowadzone 
w ramach normalnej pracy szkoły oraz 
jako czynności dodatkowe. 

Od początku realizacji program 
SzPZ spotkał się z dużym zaintereso-
waniem ze strony Rady Pedagogicznej  
i Rady Rodziców. Poprzez realizację za-
dań wynikających z programu nasza szko-

ła coraz bardziej „otwierała się” do współ-
działania ze środowiskiem lokalnym, 

chętnie brała także udział w inicjowanych 
przez nie działaniach. Współpracę nawią-
zano między innymi z: Ośrodkiem Zdro-
wia w Niebocku, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Dydni, Stacją Sa-
nitarno – Epidemiologiczną w Brzozowie, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, Bibliotek 
i Wypoczynku w Dydni, Policją, OSP  

w Jabłonce, Kołem Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi 

Jabłonka.
Dużym wsparciem była współ-

praca rodziców. Rodzice włączyli się 
do organizacji imprez szkolnych, spon-
sorowali niektóre z nich, byli czynnymi 
słuchaczami pogadanek, podczas któ-
rych omawiane były zagadnienia zwią-
zane ze zdrowym odżywianiem się.

28 lutego 2007 r. otrzymaliśmy 
Certyfikat przyjęcia Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Jabłonce do 
Rejonowej Sieci Szkól Promujących 
Zdrowie w województwie podkarpa-
ckim – Rejon Krośnieński.

Realizacja programu pomo-
gła nam wypracować przykłady dobrej 
praktyki w zakresie realizacji edukacji 
prozdrowotnej, współpracy z rodzicami 
i środowiskiem lokalnym, tworzenia śro-
dowiska promującego zdrowie.

Ewa Cioban 
koordynator programu
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Anna Władyka: Panie Stanisławie, kiedy 1 lutego 
1967r. obejmował Pan stanowisko sołtysa Domaradza 
przypuszczał Pan, że będzie sprawował tę funkcję przez 
kolejne 40 lat?
Stanisław Bober: Oczywiście, że nie, nawet w najśmiel-
szych planach nie przypuszczałem, że będę sprawował tę 
funkcję tak długo. W tym roku ze względów zdrowotnych 
nie chciałem już kandydować. 11 lutego 2007 r. zrezygno-
wałem z pełnienia funkcji sołtysa. 
AW: Skąd wzięła się inicjatywa wystartowania w wybo-
rach na sołtysa?
SB: Do wzięcia udziału w wyborach na-
mówili mnie nieżyjący już znajomi: Sta-
nisław Barański i Zygmunt Fic. Oczy-
wiście musiałem też skonsultować się  
z żoną, gdyż mieliśmy wtedy gospodar-
kę, i musieliśmy przemyśleć czy zdołam 
podzielić mój czas pomiędzy pracę na 
gospodarstwie i pracę sołtysa. Po wybo-
rach okazało się, że wygrałem z konku-
rentem i objąłem stanowisko sołtysa.
AW: Przez te 40 lat w Domaradzu zmie-
niło się wiele rzeczy. Proszę wymienić 
najważniejsze inwestycje zrealizowane 
w trakcie Pana kadencji.
SB: W czasie trwania mojej kadencji wy-
budowano ośrodek zdrowia, trzy domy 
strażaka, wyremontowano wiele dróg 
dojazdowych do gospodarstw, wybudo-
wano nowy kościół parafialny oraz wy-
remontowano budynek Szkoły Podstawowej nr 1 i dobu-
dowano nowe skrzydło dydaktyczne. We wszystkich tych 
inwestycjach miałem większy lub mniejszy udział. Jednak 
największy wkład włożyli sami 
mieszkańcy Domaradza. Przy 
ośrodku zdrowia mieszkańcy 
pracowali w czynie społecznym, 
zaś przy remoncie dróg poma-
gały nawet dzieci ze szkoły pod-
stawowej. Ponadto, gdy byłem 
sołtysem zamontowano oświetle-
nie uliczne, przeprowadzono re-
mont Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, przeprowadzono gazyfikację  
i telefonizację wsi, co także było 
bardzo ważne dla mieszkańców. 
Pod koniec mojej kadencji roz-
poczęły się prace związane z kana-
lizacją sanitarną. Może jeszcze się doczekam ukończenia 
tych prac. Ja sam w miarę swoich możliwości zawsze sta-
rałem się służyć praktyczną pomocą czy doradą.
AW: Funkcja sołtysa jest bardzo odpowiedzialna i wy-
maga stałego kontaktu z miejscowymi ludźmi. Jak wspo-
mina Pan te kontakty?

SB: Mieszkańcy Domaradza lubili mnie 
i wspierali w mojej pracy. Bardzo do-
brze mi się z nimi współpracowało. Do 
dzisiaj przychodzą do mnie po poradę. 
A ja chętnie pomagam, mam z tego sa-
tysfakcję. Zawsze powtarzałem, że trze-
ba pomagać, a nie tylko obiecywać.
AW: Wiem, że angażuje się Pan rów-
nież w inną działalność społeczną.
SB: Tak. Gram też na skrzypcach w ka-
peli ludowej „Domaradzanie”, działam 
w Ochotniczej Straży Pożarnej, w Kole 
Światowego Związku Żołnierzy Ar-

mii Krajowej oraz  
w  Spółce Wodnej. Przez 25 lat byłem też Rad-
nym Gromadzkiej Rady Narodowej, Gmin-
nej Rady Narodowej oraz przez dwie kaden-
cje Radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej  
w Krośnie.
AW: W 1977 roku został Pan odznaczony Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, zaś w roku 2002 
Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał Pan rów-
nież trzy medale za zasługi dla pożarnictwa: 
Brązowy, Srebrny i Złoty. Prowadzi Pan bar-
dzo aktywny tryb życia. Jak udało się Panu na 
to wszystko znaleźć czas?
SB: No cóż, ja zawsze lubiłem się udzielać. Za-
wsze lubiłem życie społeczno - towarzyskie.
AW: Proszę powiedzieć jak z perspektywy lat  
i dużego doświadczenia ocenia Pan stopień 
trudności sprawowania funkcji sołtysa obecnie 
i w przeszłości. 
SB: Nigdy nie było łatwo. Myślę jednak, że 

ostanie lata były nieco cięższe ze względu na mniejsze środki pie-
niężne. Pracy i inwestycji było coraz więcej i nie na wszystko nam 
wystarczało. Inwestowaliśmy wtedy w to, co najbardziej wymagało 

wsparcia.
AW: Po tak wielu latach sołtysowania 
pożegnanie nie było łatwe…
SB: To była moja przemyślana decy-
zja. Bardzo miło wspominam spotkanie 
pożegnalne, na które przybyli sołtysi 
wszystkich wsi gminy Domaradz, przed-
stawiciele samorządu gminnego i zapro-
szeni goście. W trakcie tego spotkania 
Sekretarz Gminy Domaradz  Stanisław 
Gierula, podziękował mi za wieloletnią 
pracę i przekazał pamiątkowy dyplom 
z podpisami wszystkich pracowników 
urzędu oraz prezent - rower. Najbardziej 

ujęło mnie to, iż wszyscy podkreślali, że 
dla nich zawsze pozostanę „Sołtysem”.
AW: Ma Pan jakieś wskazówki dla nowego sołtysa?
SB: Na pewno musi się bardzo angażować w swoją pracę. Życzę mu 
wytrwałości i długiej kadencji.
AW: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rubinowy jubileusz Stanisława Bobra

lat zaufania i doświadczenia40

Stanisław Bober

Podziękowania S. Boborowi złożył obecny  
sołtys Edward Jara

Pożegnalny prezent

 Anna Władyka
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W roku 1770 z fundacji właścicie-
la dóbr jasienickich Ignacego Załuskie-
go, herbu Junosza, starosty chęcińskiego  
i ojcowskiego oraz jego żony Marianny 
z Dębińskich herbu Rawicz wzniesiony 
został drewniany kościół, który wkrót-
ce przejął funkcje świątyni parafialnej  
i pełni ją do dnia dzisiejszego. Prowa-
dzone od 1997 roku prace konserwator-
skie spowodowały, że ta piękna zabyt-
kowa świątynia, znowu ukazuje swój 
niepowtarzalny barokowo-rokokowy 
wystrój. Nieodłącznymi elementami 
tego kościoła są, stanowiące unikatowe  
i będące ewenementem w czasach obec-
nych, dekoracje okolicznościowe zacho-
wane w formie zabytków ruchomych, 
związane z obchodami Wielkiego Po-
stu. Są to wielkich rozmiarów płótno, ze 
sceną Ukrzyżowania na tle Jerozolimy, 
zwane przez  parafian z Jasienicy Oponą 
Wielkopostną oraz szczególnie interesu-
jący Boży Grób.

Opona przysłaniająca ołtarz, zawie-
szana w środę popielcową, należy już dzi-
siaj do nielicznych tego typu, zabytków 
sztuki sakralnej w Polsce. Jak już było 
wspomniane jest to dużych rozmiarów  
malowidło, wykonane w technice olej-
nej bezpośrednio na płótnie o wymiarach  
5,20 x 5,50m, namalowane wg. ocen  
„znawców” w drugiej połowie XVIII 
wieku. Ten piękny, przywołujący do 
wielkiej zadumy obraz, przedstawia 
ukrzyżowanego Chrystusa, któremu to-
warzyszą przeszyte wielkim bólem posta-
cie: Matki Boskiej, apostoła Jana i Marii 
Magdaleny. Scena ta, ukazana została na 
naturalistycznym tle pejzażu Jerozolimy, 
i zamknięta została iluzjonistycznie ma-
lowanym łukiem arkadowym, na filarach 
którego widnieją narzędzia Męki Pań-
skiej. Zakrycie, przez przedstawiającą akt 
naszego Zbawienia scenę z tamtych dni 
ołtarza głównego, pozwala na pełniej-
sze przeżywanie przez jasienicką parafię  
nabożeństw, Gorzkich Żali czy Drogi 
Krzyżowej. A scena ta towarzyszy tej pa-
rafii już trzecie stulecie. W Wielki Piątek 
miejsce Opony Wielkopostnej zajmuje 
dekoracja Bożego Grobu.

Boży Grób, jest dziś unikatową 
dekoracją wielkopostną, zachowaną  
w takiej postaci. Podobnie jak opona za-
krywa on retabulum ołtarza głównego, 
pozostawiając widocznie jedynie mensę 
oraz szafkę tabernakulum. Będąca unika-
tem dekoracja, składa się z 25 malowanych 
olejno płócien rozpiętych na blejtramach, 
połączonych za pomocą drewnianych 
„tybli”, na kształt kulis, rozstawianych 

w odstępach ok.1m. Fronton dekoracji 
Bożego Grobu mocowany jest, do drew-
nianej belki spinającej ściany prezbite-
rium, mocowanej na okazje  ustawiania 
tej dekoracji. Zajmująca całą szerokość 
prezbiterium dekoracja, ukształtowa-
na została na wzór monumentalnego, 
barokowego retabulum ołtarzowego, 
składającego się z malowanych iluzjo-
nistycznie kolumn, podwyższonych w 
części środkowej malowidłem ze sceną 

przedstawiającą Boga Ojca, przyj-
mującego ciało martwego Chrystu-
sa. Na bocznych segmentach de-
koracji, przedstawione są postacie 
Matki Boskiej i Marii Magdaleny 
oraz dwie postacie męskie,  Józe-
fa z Arymatei i Nikodema, a także 
postacie dwóch żołnierzy rzym-
skich, pilnujących grobu. Frontalna 
dekoracja Bożego Grobu, jak i po-
zostałe trzy wgłębione kulisy, zostały  
w części środkowej przeprute otwora-
mi w formie arkad, zmniejszającymi 
się w kierunku niszy grobowej.  Usta-
wienie kulisowe, potęguje iluzje głębi 
i plastyczności dekoracji. Ostatnia ku-
lisa tworzy jakby zwieńczenie niszy 
grobowej, którą wypełnia malowidło 
przedstawiające Chrystusa w grobie. 
Jasienicka dekoracja Bożego Grobu 
jest w chwili obecnej, jedyną istniejącą  
i zachowaną w południowo- wschodniej 
Polsce. Można jednak przypuszczać, 
iż niegdyś dekoracje takie należały do 
wyposażenia wielu kościołów. Jednak-
że moda na nowe rozwiązania prawdo-
podobnie spowodowała, że znikły one  
i ustąpiły miejsca nowym pomysłom.

Dobrym przykładem wyjątkowo-

ści, było wielkie zadziwienie przyjeżdżają-
cych przedstawicieli firm konserwatorskich, 
przy okazji podejmowania tematu konser-
wacji tej unikatowej dekoracji, którzy jed-
nym głosem twierdzili, że /cyt: „ takie coś 
się uchowało do tej pory”/. Podsumować 
można ten stan rzeczy wielkim przywią-
zaniem ludzi żyjących w tej parafii, do tej  
pięknej, przyjętej formy dekorowania koś-
cioła w okresie wielkopostnym. Dekoracja 
ta, dzięki odpowiednim efektom plastycz-
nym, połączona została z architekturą koś-
cioła i wystrojem wnętrza, współgrając ze 
wszystkimi elementami. Bardzo umiejętne 
dopasowanie struktury tych dekoracji, do 
architektury i wystroju  kościoła dowodzi, 
o bardzo „wprawnej” ręce artysty, którego 
nazwisko pozostaje anonimowe. Dekora-
cja Bożego Grobu, wykonana została w IV 
ćwierci XVIII wieku i od tamtego okresu, 
jest ustawiana w jasienickim kościele w 
wielki piątek, po zdjęciu obrazu Ukrzy-
żowania. Grób rozbierany jest w trakcie 
procesji rezurekcyjnej, a dzięki „starym” i 
prostym rozwiązaniom montażowym jego 
demontażu dokonuje kilku parafian, w krót-
kim czasie trwania procesji rezurekcyjnej.

Godne podkreślenia jest to, iż w do-
bie odcinania się od tradycji i przejmowania 
wszystkiego co nowe, mieszkańcy Jasie-
nicy chcą trwać przy swym  dziedzictwie, 
czego przykładem jest kontynuowanie, roz-
poczętych w 1997 roku kompleksowych 

prac konserwacji zabytkowej świątyni,  
a w 2006 konserwacji opisanych wyżej deko-
racji. Dekoracja Bożego Grobu „przemówi”   
w tym roku nowym pięknem po komplek-
sowej konserwacji, natomiast scena Ukrzy-
żowania jest w trakcie zakonserwowania 
płótna, usunięcia „przemalowań” i wielu 
uszkodzeń.

Coraz więcej ludzi z pobliskich para-
fii, wie o wspaniałej dekoracji Bożego Gro-
bu i chce podziwiać to piękno oraz wielką  
wymowę tej dekoracji z kościoła parafial-
nego w Jasienicy.  Mimo, że czytających 
ten artykuł czytelników dzieli od Jasienicy 
kilkanaście kilometrów to naprawdę warto 
pofatygować się w wielką sobotę, aby po-
modlić się  przy tym wielowiekowym Gro-
bie Bożym.

Perły zabytków ruchomych

Henryk Kwolek

Opona Wielkopostna  
ze sceną Ukrzyżowania

Dekoracja Grobu Bożego

Kościół w Jasienicy Rosielnej
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WARTO  WIEDZIEĆ

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Przygotowujące do egzaminu eksternistycznego z zakresu LO
- Pedagogiczne 
- Robotnika wykwalifikowanego w różnych zawodach
- Mistrza w różnych zawodach
- Informatyczne

ZAKŁAD   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  W   RZESZOWIE
OŚRODEK   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO 

Brzozów  ul.  Plac  Grunwaldzki  3
Tel./fax   (0 –13) 43  418  71   email:brzozow@zdz.rzeszow.pl

Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur miedzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakła-

dach pracy

- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania
- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Indywidualne we wszystkich zawodach

Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych 
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i po-
radnictwa zawodowego. 

W związku z nasilającym się zjawiskiem występowania licz-
nych nieprawidłowości w dokumentach dołączanych do wniosku  
o rejestrację pojazdu pragnę udzielić kilku wskazówek dla posiada-
czy „czterech i dwóch kółek”.

Wszystkie czynności związane z przerejestrowaniem pojazdu 
mogą być dokonywane tylko na wniosek właściciela lub współwłaś-
cicieli pojazdu. Pozostałe osoby powinny posiadać pisemne pełno-
mocnictwo właściciela lub właścicieli do załatwienia sprawy.
Dokumenty potrzebne do rejestracji
1.Wniosek o rejestrację pojazdu podpisany przez właściciela lub 
współwłaścicieli 
2.Dowód własności pojazdu /umowa sprzedaży, umowa zamiany, 
umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawo-
mocne orzeczenie sądu o prawie własności/
3.Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był już 
zarejestrowany
4.Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania 
technicznego, jeżeli pojazd nie posiada aktual-
nych badań technicznych
5.Do wglądu: dowód osobisty lub inny doku-
ment z fotografią wraz z poświadczeniem zamel-
dowania właściciela lub współwłaścicieli 
6.Ubezpieczenie OC
Umowa i współwłaściciel
Bardzo ważną rzeczą jest spisanie odpowiedniej umowy kup-
na-sprzedaży. Umowa taka powinna zawierać:
- Datę i miejsce zawarcia transakcji
- Dokładne dane sprzedającego i kupującego, czyli imię, nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego. Je-
żeli jest więcej niż jeden kupujący lub sprzedający pamiętajmy  
o wpisaniu tych osób do treści umowy
- Dokładne dane pojazdu: marka, typ, rodzaj, rok produkcji i numer 
nadwozia VIN
- Adnotację, że pojazd nie jest sprzedawany na części i jest wolny od 
wad prawnych
- Umowa powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących eg-
zemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i czytelnie podpisania 
przez strony zawierające tą umowę.

Niepokojącą praktyką wielu kupujących jest „dopisywanie” 
drugiego współwłaściciela do umowy kupna-sprzedaży już po za-
warciu transakcji w celu uzyskania zniżek ubezpieczeniowych, jak 
też podrabianie podpisów. Należy pamiętać, że sprzedający w mo-

mencie zgłoszenia sprzedaży pojazdu w urzędzie, gdzie 
był wcześniej zarejestrowany pojazd składa kopię umowy 
kupna-sprzedaży, która jest podstawą weryfikacji umowy 
składanej do wniosku o rejestrację w naszym wydziale ko-
munikacji.

Również stwierdza się przypadki całkowitego przepi-
sywania egzemplarzy umowy przedstawionej do rejestracji, 
w celu zmiany daty zawarcia transakcji lub innych danych 
zawartych w oryginale.

Informuję, że organy rejestrujące pojazdy z urzę-
du wymieniają się informacjami dotyczącymi pojazdów 
sprzedanych i przedstawianych do rejestracji przesyłając 
wzajemnie tzw. „Zawiadomienie o zarejestrowaniu” i „Po-
twierdzenie zgodności danych”. Na tym etapie wszystkie 
niezgodności pomiędzy oryginałem i kopią umowy zo-

staną zauważone, a w konsekwencji zostanie 
wstrzymany lub wręcz zablokowany proces 

przerejestrowania pojazdu. Dopisanie 
współwłaściciela do umowy tylko 

na jednym egzemplarzu po jej za-
warciu lub podrobienie podpisów 
jest „sfałszowaniem umowy”, 
czyli przestępstwem. Wówczas 
taka sprawa jest zgłaszana na 
policję jako zawiadomienie  

o popełnieniu przestępstwa, a urząd wydaje decyzję od-
mowną o stałej rejestracji pojazdu.

Jeśli chcemy dopisać współwłaściciela do wniosku  
o rejestrację należy dołączyć dodatkową umowę kupna-
sprzedaży lub   darowizny, która  stwierdzi  fakt  przeniesie-
nia własności części pojazdu  na współwłaściciela.

Inne informacje i na temat spraw załatwianych przez 
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg znajdą Państwo  na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
www.powiatbrzozow.pl, dział „Załatw sprawę” – można 
tam również pobrać wzory potrzebnych do rejestracji  for-
mularzy.

W kolejnym numerze zamieścimy informacje na te-
mat rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju

Zbigniew Nycz
Naczelnik Wydziału Komunikacj, Transportu i Dróg
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24 lutego br. w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dyd-
ni odbył się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Dydnia - Piotra Szula. 

Niewątpliwie zdobycie wicemistrzostwa świata przez reprezentację 
naszego kraju wpłynęło na frekwencję na rozgrywkach. Na turniej zgłosiło 
się aż 7 drużyn z Końskiego, Obarzyma, Dydni, Niebocka i Gimnazjum  
z Niebocka oraz z Grabówki. 

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy:
I grupa: Końskie, Grabówka I, Niebocko Gimnazjum,
II grupa: Niebocko, Dydnia, Obarzym, Grabówka II.

Zwycięzcy grup walczyli o pierwsze miejsce. W finale spotkały się 
drużyny z Końskiego i Niebocka. Zwyciężyła drużyna prowadzona przez 
Andrzeja Zajdla z Niebocka. Należy nadmienić, że Gimnazjaliści z Niebo-
cka prezentowali bardzo wysoki poziom.
Wyniki końcowe:
Miejsce - drużyna
1.    Niebocko,
2.    Końskie,
3.    Dydnia,
4.    Grabówka I,
5.    Gimnazjum Niebocko,
6.    Obarzym,
7.    Grabówka II,

Uczestniczące w turnieju dru-
żyny otrzymały dyplomy oraz na-
grody (piłki siatkowe), a trzy pierw-
sze miejsca - puchary, które wręczył 
Przewodniczący Rady Gminy Dyd-
nia Piotr Szul wraz z dyr. GOK w 
Dydni Jackiem Adamskim.
Skład zwycięskich drużyn:
Niebocko
Zajdel Andrzej, Zajdel Albert, Cu-
rzydło Bogdan, Oleniacz Bogdan, Oleniacz Maciej, Kopczyk Bartłomiej, 

Tympalski Mateusz, Koryto Tomasz, Bartkowski Sła-
womir, 
Końskie
Kuźmiak Tadeusz, Krowiak Tomasz, Krowiak Grze-
gorz, Tokarski Wojciech, Tokarski Piotr, Krowiak Ce-
lina, Sroka Paweł, Serednicki Damian.
Dydnia
Fijałka Kazimierz, Fijałka Sławomir, Cyparski Ma-
rek, Cyparski Maksymiljan, Fijałka Dawid, Ruda Ar-
tur, Kawałek Damian, Kawałek Dariusz.    

Organizatorem Turnieju był Gminny Ośrodek 
Kultury w Dydni oraz  Przewodniczący Rady Gminy 
w Dydni Piotr Szul. Dziękujemy za pomoc w orga-
nizacji Turnieju Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  
w Dydni, sędziom Turnieju: Andrzejowi Pytlowane-
mu, Markowi Kupczakiewiczowi, Tomaszowi Kro-
wiakowi oraz Damianowi Myćce.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar  
Przewodniczącego Rady Gminy w Dydni

(GOK)  

Andrzej Zajdel odbiera Puchar z rąk 
Przewodniczącego Rady Gminy  
Piotra Szula za zajęcie I miejsca

 Niebocko - Dydnia mecz w grupie II

11 marca br. w Jaworznie odbyły 
się pierwsze w tym roku kalendarzowym 
zawody ju-jitsu seniorów, w których re-
prezentacja Brzozowskiego Klubu Spor-
towego Ju-Jitsu wzięła udział. Celem 
tych zawodów było wyłonienie najlep-
szych zawodników i powołanie ich do 
reprezentowania naszego kraju 23-25 
marca w Międzynarodowym Turnieju  
w Hamburgu (Niemcy). Oficjalnie zawo-
dy otworzył prezes PZJJ Stefan Andrzej 
Badeński wraz z trenerem kadry narodo-
wej Marianem Jasińskim. W zawodach 
wzięło udział wielu zawodników, którzy 
przyjechali z całej Polski. Dla zawodni-

ków cel był tylko jeden - znaleźć 
się w kadrze narodowej. Zmaga-
niom przyglądał się przedstawi-
ciel Ministerstwa Sportu Andrzej 
Banasiak, który dokonał również 
dekoracji zawodników, wręczając 
im medale oraz puchary. Wśród 
szczęśliwców znaleźli się za-
wodnicy z brzozowskiego klubu: 
Paweł Michalski i Łukasz Sień-
czak, którzy startowali w konku-
rencji duo system i wywalczyli 
w niej złoty medal. Tym samym 
zakwalifikowali się do kadry na-

rodowej, która 23-25 marca wy-

Mistrzostwa Polski z Udziałem Zawodników  
z Brzozowskiego Klubu Sportowego

Wspólna fotografia zawodników BKS JJ z trenerem  
Andrzejem Kędrą
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 Marek Szerszeń

jeżdża na Turniej Międzynarodowy 
do Hamburga. Turniej ten jest jedną  
z wielu eliminacji do Mistrzostw 
Europy, które odbędą się 24-28 maja 
w Turynie. 

Zarządu Brzozowskiego Klu-
bu Sportowego Ju-jitsu dziękuje 
wszystkim, którzy wspierają dzia-
łania klubu, a przede wszystkim 
Burmistrzowi Brzozowa Józefowi 
Rzepce, Staroście Brzozowskiemu 
Zygmuntowi Błażowi, Wicestaro-
ście Januszowi Dragule, Zarządowi 
Podkarpackiego Banku Spółdziel-

czego w Sanoku, Andrzejowi Pietryce 
– Firma Polikat, Andrzejowi Bieńcza-
kowi - Eleo-Budmax, Waldemarowi 
Irzykowi - Firma Grabo, Janowi Du-
dyczowi – ZBJ Brzozów, Wiesławowi 
Juraszowi – ZHUW Lasek s.c. – La-
sek Gold Brzozów, Wojciechowi Os-
trowskiemu – Kawiarnia Ratuszowa, 
PZU - Inspektorat Sanok, Zarządowi 
Grupa „Koronki” w Brzozowie oraz 
właścicielowi gabinetu rehabilitacji 
zdrowotnej Eskulap - Januszowi To-
moniowi. 

www.bksjujitsu.brzozow.com.pl 
Andrzej Kędra Prezes BKSJJ 

Rodzinna fotografia

DRUŻYNOWY  TENIS  STOŁOWY

Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny RTG, RVG 

EVIDENT NZOZ 
lek. stom. Ewa Dżoń, Krzemienna 86

czynny: poniedziałki, środy od 13.00 do 18.00; wtorki, czwartki, piątki od 8.00 do 13.00
tel. (0-13) 43 03 582, kom. 505 072 151

W dniach 7 i 8 marca br. odbyły się Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w zawodach drużynowych w tenisie stoło-
wym. W pierwszym dniu podczas zawodów odbywających się 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie rywalizowały 
dziewczęta. Na starcie stanęły drużyny z 7 szkół pod-
stawowych naszego powiatu, które wcześniej do za-
wodów powiatowych zakwalifikowały się z elimina-
cji gminnych. Były to: SP Brzozów 1, SP Turze Pole, 
SP Wola Jasienicka, SP Hłudno, SP Wesoła 1, SP 
Wzdów i SP Niebocko. 

Po ciekawych i zaciętych rozgrywkach 
turniej wygrały dziewczęta ze Szkoły Podsta-
wowej w Turzym Polu. Drugie miejsce zajęły 
zawodniczki Szkoły Podstawowej z Hłudna  
a trzecie ze Szkoły Podstawowej z Niebocka. 
Najlepsze drużyny grały w składzie: SP Turze 
Pole - Angelika Ruchlewicz, Wojtuń Ilona, 
Tymczak Brygida; SP Hłudno – Aneta Gór-
niak, Małgorzata Kałamucka.

Dzień poźniej w zawodach przeprowadzonych w Szkole 
Podstawowej w Górkach rywalizowali chłopcy. W zawodach 
udział wzięły drużyny z 7 szkół podstawowych: Niebocka, 

Dydni, Turzego Pola, Hłudna, Izdebek (Szkoła Podstawowa  
nr 2), Górek i Domaradza (Szkoła Podstawowa nr 2). Drugi dzień  
z rzędu bezkonkurencyjnymi okazali się uczniowie ze Szkoły Pod-

stawowej w Turzym Polu. Drugie miejsce zajęła drużyna go-
spodarzy - SP Górki, a trzecie SP Izdebki 2. Najlepsi grali  

w składach: SP Turze Pole - Kamil Wojtoń, Karol 
Wojtowicz, Piotr Smoleń; SP Górki – Krystian Bed-
narczyk, Szymon Florek. Opiekunem obydwu zwy-
cięskich drużyn z Turzego Pola był Marek Grządziel, 
drużyny dziewcząt z Hłudna - Bogdan Gładysz,  
a drużyny chłopców z Górek – Paweł Szałajko.

Po zakończeniu turniejów najlepsze druży-
ny otrzymały puchary, a wszystkie uczestniczące 
drużyny pamiątkowe dyplomy. Ponadto po dwie 

najlepsze drużyny z każdej kategorii uzyskały awans 
do zawodów rejonowych, reprezentując tym samym nasz 
powiat.

Organizatorem obydwu imprez wraz ze szkołami – go-
spodarzami imprez był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  
w Brzozowie, który był zarazem fundatorem nagród.

A oto ostateczna kolejność zawodów:
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POZIOMO PIONOWO
4) bardzo wysoki, wielo-
piętrowy gmach, wieżo-
wiec, 
8) sąd, przekonanie, po-
gląd, zdanie, mniemanie,
9) angielska jednostka po-
wierzchni (4046,86m2), 
10) stopień mistrzowski w 
dżudo, 
11) niski głos kobiecy lub 
chłopięcy,   
13) widowisko rozryw-
kowe złożone z krótkich 
scenek i numerów estrado-
wych, 
14) zaloty, konkury, anga-
żowanie sie,

1) ćwiczenia stosowane 
w celu zdobycia pewnych 
wiadomości, umiejętności, 
2) parlament kraju wcho-
dzącego w skład Niemiec, 
3) wymuszenie świadcze-
nia przez użycie groźby, 
5) Nowy ... - dzień roz-
poczynający rok kalenda-
rzowy, 
6) w przybliżeniu =3,14, 
7) wywiad USA,
9) przedrostek wyrazów 
mających związek z po-
wietrzem, lotnictwem,
12) ryba słodkowodna z 
rodziny karopwatych,
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HOROSKOP

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.

BARAN (21 III – 20 IV)
W ciągu najbliższych tygodni nie będziesz w stanie osiągnąć spekta-
kularnych sukcesów. Gwiazdy nie będą sprzyjały realizacji Twoich 
ambitnych planów w sferze finansowej. Chociaż początek tego okresu 

może nie być pomyślny, następne dni przyniosą Ci wiele zadowolenia i radości. 
BYK (21 IV – 21 V) 
Obowiązkowość, błyskotliwość i wspaniałomyślność - to cechy, 
dzięki którym zjednałeś sobie ostatnio przychylną opinię otoczenia. 

Chociaż naprawdę trudno w to uwierzyć, zbliża się koniec Twoich kłopotów 
finansowych. W Twoim związku będzie zdecydowanie więcej słońca, radości, 
a także uśmiechu. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
W tym okresie postarasz się skrupulatnie i zgodnie z zasadami wy-
pełniać wszystkie obowiązki. Bardzo możliwe, że przy minimalnym 

wysiłku zechcesz osiągnąć maksymalny zysk. Brak kłopotów oraz powodów do 
stresu będzie miał pozytywny wpływ na ogólną kondycję Twego organizmu.

RAK (22 VI – 23 VII) 
W najbliższym czasie spojrzysz na życie z większym optymizmem. 
Teraz rozpocznie się dla Ciebie dobra passa. Odzyskasz spokój i pogo-

dę ducha. W ciągu najbliższych tygodni możesz odczuwać lekką niedyspozycję, 
która jednak tylko nieznacznie wpłynie na to, co w tym czasie będziesz robić. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
Twoje zaangażowanie w pracę zostanie zauważone i docenione przez 
przełożonych. Najbliższe dni będą sprzyjały zakupom. Będziesz 

emanował pozytywną energią i z sympatią patrzył na świat. Twoje nie najlep-
sze samopoczucie jest wynikiem przepracowania, ale już niedługo z pewnością 
odczujesz poprawę formy. 

PANNA (24 VIII – 23 IX)
W pracy rozpocznie się korzystny okres na zawieranie umów i podpi-
sywanie kontraktów. Choć sukcesy finansowe okupisz dużym wysił-
kiem i licznymi wyrzeczeniami, to jednak zdołasz osiągnąć swój cel. 

Będziesz w dobrej kondycji, możesz więc sobie pozwolić na długie spacery.

WAGA (24 IX – 23 X)
Ostatnio spędzasz całe dnie w pracy, zaniedbując swoich bliskich. 
Nie dziw się więc, że mają do Ciebie pretensje i zarzucają Ci brak 
zainteresowania domem. Jednak nie możesz sobie teraz pozwolić na 

mniejsze zaangażowanie w sferze zawodowej. 
SKORPION (24 X – 22 XI)
Gwiazdy będą sprzyjały osobom, które zdecydują się na odważne, 
nieco ryzykowne kroki. Jeśli więc planujesz otwarcie własnej fir-

my, postaraj się w najbliższych dniach załatwić związane z tym formalności. 
Mimo, że z kalendarza wynika, iż na wiosnę trzeba jeszcze poczekać, w życiu 
uczuciowym nastąpi korzystne ożywienie. 

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Niewykluczone, że już niedługo otrzymasz ciekawą propozycję 
zmiany miejsca pracy. Początkowo będziesz nią bardzo podekscyto-

wany. Stwierdzisz, że już najwyższy czas na zmiany w Twoim życiu. Później 
możesz jednak zmienić zdanie. Pieniędzy wystarczy Ci do końca miesiąca. 

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Chociaż nadchodzące tygodnie upłyną pod znakiem wytężonej pra-
cy, nie będziesz narzekać. Dopisze Ci doskonała kondycja psycho-

fizyczna. Bez trudu zaczniesz sobie radzić z obowiązkami, które do tej pory 
sprawiały Ci sporo kłopotów. Nie zapominaj o jadaniu śniadań. 

WODNIK (21 I – 19 II) 
Nie należysz do osób, które lubią bezczynność. W ciągu następnych 
dwóch tygodni nie ulegnie to zmianie. Mimo, że w pracy rozpocznie 
się spokojny okres, nie będziesz mógł usiedzieć na miejscu. W tym 

okresie nie grożą Ci żadne poważniejsze dolegliwości. Od czasu do czasu mo-
żesz tylko narzekać na bóle głowy. Zrelaksuj się wtedy.

RYBY (20 II – 20 III) 
Wreszcie nadarzy się okazja wykorzystania Twoich licznych talen-
tów. Będziesz mógł rozwinąć skrzydła i pokazać bliskim, na co Cię 

stać. Możesz liczyć na poparcie przyjaciela. Dzięki niemu poczujesz się do-
wartościowany i potrzebny. 
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Restauracja ALTA poleca

 Naszego radia może słuchać każdy, kto posiada  
dostęp do Internetu i ma zainstalowany  

program Winamp. 

Witamy Wszystkich Czytelników
Brzozowskiej Gazety Powiatowej !

www.RADIO.ZJ.PL

RADIO GLOBAL
PRZEMYŚL - BRZOZÓW

8:00-10:00           Taneczne Hity - Dj MaroS
10:00-12:00       Kawa Czy Herbata - Dj Wacuś
16:00-17:00       Techniczna Sobota - Dj MaNe
17:00-18:00          Muzyczny mix - Dj VIRuS
18:00-19:00      Granie na Czekanie - Dj Wacuś
19:00-20:00            Mega Odlot - Dj PeJa
20:00-22:00            TOPLISTA - Dj MTV
22:00-24:00        Granie na Czekanie - Dj MTV

AktuAlnA RAmówkA RAdiA GlobAl 
Polecamy sobotę: ZAPRASZAMY !

24h na dobę

Strona ta poświęcona jest najlepszej  
internetowej stacji radiowej.  

Kierowana jest do mieszkańców  
Brzozowa i Przemyśla.

Koniecznie wejdź, zobacz, posłuchaj.

Jesteśmy młodą rozgłośnią, która się rozwija. Chętnie wi-
tamy sponsorów. W naszych audycjach znajdziecie zawsze 
coś dla siebie: podajemy prognozę pogody, czytamy po-
zdrowienia, prowadzimy wiadomości z regionu. 
Czekają na was liczne konkursy, zabawy i imprezy z nami 
zabawa gwarantowana.

Składniki:
5 jajek, 100 g majonezu, 3 łyżki twarogu, 1 łyżka śmietany, 
koperek, szczypiorek, natka pietruszki

Sposób przyrządzenia jajek:
1.Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać, przeciąć wzdłuż  

i wyjąć żółtka.
2.Żółtka połączyć z twarogiem, śmietaną i majonezem.
3.Dodać drobno posiekany koperek, szczypiorek i natkę pie-

truszki; doprawić solą i pieprzem do smaku.
4.Połówki jajek wyłożyć farszem.
5.Udekorować według uznania.

JAJKA Z ZIELONYM NADZIENIEM
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