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Witaj Majowa
Jutrzenko!

Przemarsz pod Pomnik  Pamięci Narodu  
„Tym, którzy życie Polsce oddali”

Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje: 
władz powiatowych...

...władz gminnych...

... policji ...

... oraz szkół.

Uroczystości rocznicowe zakończył przemarsz pocztów  
sztandarowych i orkiestry ulicami miasta. 

Poczty sztandarowe

W obchodach wzięli udział przedstawiciele 
młodzieży szkolnej

Zdjęcia wykonał Karol Pilch
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POWIAT BRZOZOWSKI

Konstytucja 3 Maja jest symbolem odrodzenia narodowego, zdolności do wy-
rwania się z marazmu i upadku. Ten akt prawodawczy doceniany jest zarówno przez 
współczesnych jak i potomnych. Nasi przodkowie zdawali sobie sprawę, że stary 
ustrój nie przystawał do nowych czasów. Twórcy tej konstytucji wiedzieli, że nie mogą 
ignorować polskiej tradycji, umiłowania wolności i zdolności narodu do demokra-
tycznego decydowania o swoich sprawach. Ustrój zapisany w konstytucji był ustro-
jem wolnych obywateli. Swoją myślą polityczną wybiegał on co najmniej pół wieku 
naprzód. Był podstawą odrodzenia kraju i jednocześnie dowodem na to, że Polacy są  
w stanie sami podnieść się z upadku. 

3 maja br. w Brzozowie miały miejsce obchody 216. rocznicy uchwalenia tej 
właśnie konstytucji. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w brzozow-
skiej kolegiacie, po czym władze powiatu, miasta, delegacje kombatantów, organi-
zacji związkowych i partyjnych oraz harcerze i poczty sztandarowe przeszły pod 
Pomnik Pamięci Narodu „Tym, którzy życie Polsce oddali”. W trakcie przemarszu  
zebranym akompaniowała Orkiestra Dęta OSP z Brzozowa. 

Na miejscu Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż i Burmistrz Brzozowa – Jó-
zef Rzepka wygłosili okolicznościowe przemówienia. W swoim wystąpieniu Staro-
sta powiedział: Witaj Majowa Jutrzenko, Świeć Naszej Polskiej Krainie! Słowa tej 
popularnej pieśni dawały nadzieję na lepszą przyszłość kilku pokoleniom Polaków. 
Na swojej aktualności nic nie straciły do dnia dzisiejszego. Jesteśmy dumni z do-
robku poprzednich pokoleń, z nadzieją, ale i troską spoglądamy w przyszłość, aby 
zapewnić godne życie w wolnym kraju naszym dzieciom i wnukom.

Pamięć o Konstytucji 3 Maja, sprawia, że Polacy potrafią rozsądnie pokie-
rować swoimi losami w najtrudniejszych nawet warunkach, w czasach zaborów, 
wojennych zawieruch, ale mam też nadzieję, że i w czasach obecnych.

Zgromadziliśmy się dziś, podobnie jak w poprzednich latach, pod Pomnikiem 
Pamięci Narodu, aby uczcić rocznicę Konstytucji 3 Maja, pierwszej europejskiej 
konstytucji, która była przygotowana i opracowana przez najświetlejsze umysły 
doby oświecenia, przez ludzi, którym na sercu leżało dobro naszej ukochanej Oj-
czyzny.

Mam ogromny honor pozdrowić wszystkich zgromadzonych, którzy przycho-
dząc tu dają wyraz przywiązania do patriotyzmu i wartości zawartych w rozdziałach 
Konstytucji 3 Maja. Wartości te mają charakter uniwersalny i ponadczasowy; wzo-
rowały się na nich miliony Polaków w kraju i zagranicą. Również i teraz czerpiemy 
to, co najcenniejsze z zapisanych kart Ustawy Majowej. (...)

Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi również święto Matki Bożej Królowej 
Polski. Dzień dzisiejszy ma więc charakter wyjątkowy. Jest to święto narodowe, bo 
ma odniesienie do Konstytucji 3 Maja, a równocześnie święto Kościoła polskiego,  

w którym każdy Polak jest wiernym czcicie-
lem Matki Najświętszej. Przez całe dzieje, 
od początku istnienia Jasnej Góry, Mary-
ja była Orędowniczką i Wspomożycielką. 
Ojciec Święty, obecnie błogosławiony Pa-
pież Jan XXIII, ogłosił Najświętszą Maryję 
Pannę - Królową Polski, główną patronką 
naszego Narodu, obok świętych patronów, 
biskupów i męczenników, św. Wojciecha  
i św. Stanisława. Matka Boża stoi na czele 
naszych orędowników i wspiera nas zarówno  
w przełomowych momentach dziejowych, jak  
i w codziennej pracy. 

Po przemówieniach delegacje władz 
powiatowych i gminnych, organizacji spo-
łecznych oraz szkół złożyły pod pomnikiem  
wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie ks. 
Bogdan Blama wspólnie ze zgromadzonymi 
mieszkańcami Brzozowa i okolic odmówił 
modlitwę za Ojczyznę. Uroczystości roczni-
cowe zakończył przemarsz pocztów sztanda-
rowych i orkiestry ulicami miasta. 

A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie.
Jan Kochanowski

Witaj Majowa Jutrzenko!

W pochodzie wzięły również udział mażoretki

Anna Władyka

25 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Brzozowskiego Kon-
wentu Samorządowego, które poprowadził Wicestarosta Brzozowski 
Janusz Draguła. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych: Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, także Zastępca Burmistrza 
Brzozowa Piotr Stańko i wójtowie wszystkich gmin powiatu: Jerzy 
F. Adamski, Antoni Gromala, Marek Ćwiąkała, Stanisław Jakiel oraz 
Jan Pilch. Program konwentu był bardzo bogaty. 

Na początku Prezes Automobilklubu Małopolskiego Wiesław 
Dymiński zapoznał obecnych ze szczegółami organizacji mistrzostw 
Polski w rajdach Enduro. Po czym gospodarze gmin wstępnie roz-
ważyli możliwość organizacji takich mistrzostw na terenie naszego 
powiatu. 

Brzozowski 
Konwent Samorządowy

Brzozowski Konwent Samorządowy 

fot. Karol Pilch
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VIII  SESJA  RADY  POWIATU
W niecodziennej scenerii i odmiennej 

atmosferze przebiegała VIII sesja 
Rady Powiatu Brzozowskiego. Odby-
ła się ona 9 maja br. w świetlicy Domu 
Pomocy Społecznej w Brzozowie, który 
świętował jubileusz 15-lecia istnienia 
placówki (okolicznościowy artykuł na ten 
temat zamieszczamy na str.14). 

Sesję rozpoczął i prowadził Prze-
wodniczący Rady Henryk Kozik. Na-
stępnie, po przyjęciu protokołu oraz 
sprawozdania z wykona-
nia uchwał i wniosków  
z poprzedniej sesji oraz 
sprawozdania z działal-
ności Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyj-
nym, radni wysłuchali 
rocznego sprawozdania 
z działalności Powiato-
wego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz informacji 
dotyczącej potrzeb w za-
kresie pomocy społecznej  
w powiecie brzozow-
skim, które przedstawiła 
Zofia Foryś – Kierownik 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzozowie. 

W trakcie sesji radni podjęli uchwa-
ły w następujących sprawach: ustalenia 

W konwencie uczestniczyli 
również: Kierownik Zakładu Oczysz-
czania Wód Politechniki Rzeszowskiej 
prof. Witold Niemiec i Prezes Spół-
dzielczej Grupy Producentów Roślin 
Energetycznych „Agroenergia” Woj-
ciech Ślenzak, którzy scharakteryzo-
wali elementy uprawy wierzby ener-
getycznej i możliwość wykorzystania 
w jej uprawie osadów uzyskiwanych  
w oczyszczalniach ścieków.

Istotnym punktem spotkania 
było ustalenie zasad uczestnictwa 
poszczególnych gmin w projekcie 
„Ta Brzozowska Ziemia – drugiej 
takiej nie masz” realizowanego w ra-
mach programu „LEADER+”. Krótkiej 
charakterystyki projektu dokonała Alina 

Maślak – Prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Zie-
mia Brzozowska” i Skarbnik Sto-
warzyszenia – Grażyna Gładysz. 
Ponadto Tomasz Bartnicki za-
poznał obecnych z programami,  
w ramach których istnieje możli-
wość pozyskania środków pomo-
cowych na budowę kolektorów 
słonecznych.

Na zakończenie obrad 
konwentu jego uczestnicy dys-
kutowali nad funkcjonowaniem  
w powiecie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej, który ma służyć fa-

chową pomocą osobom z terenu powiatu brzozowskiego, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

Charakterystyki projektu „LEADER PLUS” dokonała Alina Maślak

Magdalena Pilawska

wysokości opłat za usu-
nięcie z drogi i parkowa-
nie pojazdów na koszt 
właściciela, bonifikaty 
przy sprzedaży nieru-
chomości wpisanych 
do rejestru zabytków 
(Rada Powiatu ustaliłą 
bonifikatę na pozio-
mie 1% przy sprzedaży  
w drodze przetargu nie-

ograniczonego, wpisanego do rejestru 
zabytków zespołu pałacowo-parkowe-
go, położonego w miejscowości Wzdów  

gm. Haczów), a także udzielenia poręcze-
nia umowy na realizację projektu p.n. „Ta 
Brzozowska Ziemia - drugiej takiej nie 
masz” realizowanego przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska” (artykuł na ten temat str.13), 
oraz zmian w budżecie powiatu brzozow-
skiego na 2007 rok. 

Bezpośrednio po zakończeniu ob-
rad sesji radni wzięli udział w spotkaniu 
okolicznościowym z okazji 15-lecia DPS 
w Brzozowie.

Sekretarz E. Tabisz przedstawia sprawozdanie  
z wykonania uchwał i wniosków 

Sesja odbyła się w niecodziennej scenerii

Magdalena Pilawska

UWAGA !!!

Zagubiono legitymacje szkolne na nazwiska:  Bartman Łukasz - kl. II f ZSB, Augustyn Michał - kl. II LP ZSB
Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax 43-431-65.
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Matura 2007 w szkołach ponadgimnazjalnych
I Liceum Ogólnokształcące

Od 4 maja 2007 roku rozpo-
częły się egzaminy maturalne ujed-
nolicone w całej Polsce, to znaczy, że 
maturzyści z poszczególnych przed-
miotów rozwiązywali  takie same ar-
kusze egzaminacyjne. Po raz pierw-
szy nasi uczniowie zobowiązani byli 
zdawać  maturę albo na poziomie 
podstawowym, albo na poziomie roz-
szerzonym. Maturę w takiej formie 
zdają tylko w tym roku szkolnym. 

Od przyszłego roku praw-
dopodobnie będą posiadać możli-
wość wyboru określonego pozio-
mu. Jeśli uczeń wybierze poziom 

rozszerzony, to najpierw 
przystąpi do egzaminu na 
poziomie podstawowym,  
a następnie rozszerzonym. 

Ryszard Pieniążek

Jak wynika z tabeli 
w brzozowskim Liceum 
zdecydowana większość 
uczniów zdaje egzaminy 
na poziomie rozszerzonym. 
Statystycznie prawie wszy-
scy uczniowie wybrali je-
den przedmiot dodatkowy. 
Chemii, historii muzyki, 
fizyki oraz informatyki na 
poziomie podstawowym 
nie zdaje żaden abiturient. 
Zdawanie egzaminów na 
poziomie rozszerzonym to 
niemałe ryzyko i wiąże się 

ono z odwagą  i wielką ambicją naszych uczniów.
Dlatego też wierzymy, że ich wiedza jest ogromna i życzymy samych 

sukcesów.

Zespół Szkół Ekonomicznych
W Zespole Szkół Ekono-

micznych w Brzozowie  maturę 
zdawali absolwenci sześciu klas 
Technikum Nr 1 oraz dwóch klas 
II Liceum Ogólnokształcącego. 
Łącznie do egzaminów przystą-
piło 253 osoby z obu typów szkół 
(195 z technikum i 52 z liceum). 

Wszyscy absolwenci zda-
wali obowiązkowy pisemny egza-
min z języka polskiego. Większość 
wybrała poziom podstawowy tego 
egzaminu. Najczęściej wybiera-
nym językiem obcym był język 
angielski, zdawało go 186 osób. 

Natomiast z przedmiotów do wyboru największą 
popularnością cieszyła się geografia, którą na po-
ziomie podstawowym wybrała ponad połowa zda-
jących. 

Jedna osoba z liceum wybrała wiedzę o tań-
cu i jedna informatykę. Przedmioty te uczniowie 
zdają jako dodatkowe. Ciekawostką jest, że wiedzę  
o tańcu zdają jedynie dwie osoby w województwie 
podkarpackim.  

Abiturienci I LO dokonali następujących  
wyborów przedmiotów egzaminacyjnych:

Zespół Szkół Budowlanych

Jerzy Olearczyk 
Dyrektor ZSE w Brzozowie

W bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny w Zespole Szkół Bu-
dowlanych w Brzozowie zdają absolwenci Technikum Nr II, Liceum Profi-
lowanego, III Liceum Ogólnokształcącego i słuchacze Technikum Uzupeł-
niającego dla Dorosłych.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 119 absolwentów. Języki obce 
wybierane przez młodzież: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.  

Najczęściej wybierane przedmioty obowiązkowe: geografia, wiedza 
o społeczeństwie, biologia. Absolwenci wybierali również chemię, matema-
tykę i historię.

Egzaminy ustne rozpoczęły się 14.05.2007 r. i zakończą się 24.05. 
2007 r. Do egzaminów nie zgłosiło się kilku absolwentów mimo, iż mieli 
złożone deklaracje i potwierdzenia.

Matura 2007 w I LO w Brzozowie

Jan Prejsnar
Dyrektor ZSB w Brzozowie

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
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Piękne wspomnienia i niezapomniane przeżycia stały się 
udziałem uczniów I LO w Brzozowie. W dniach 7-11 
maja laureaci I Powiatowego 

Konkursu Wiedzy o Unii Europej-
skiej „Unia – wczoraj, dziś jutro” 
zwiedzali Brukselę i Brugię na zapro-
szenie eurodeputowanego Mieczysła-
wa Janowskiego.  Dariusz Misiewicz 
i Daniel Szeligowski pod opieką Mi-
chała Wolaka mieli okazję zobaczyć 
z bliska, to co większość z nas ma 
możliwość widzieć tylko w telewizji 
– „serce” Unii - Brukselę. 

W wycieczce uczestniczyli tak-
że uczniowie - laureaci Gimnazjum  
w Trześniowie (gratulujemy i… za-
praszamy pod nasze „skrzydła”!) pod 
opieką pani dyrektor Aliny Prorok. Wy-
jechaliśmy w poniedziałek po południu, 
a już we wtorek rano podziwialiśmy 
krajobrazy Turyngii oraz „przejazdem” 
słynną katedrę w Kolonii. 

Pierwszą atrakcję zapewnili nam organizatorzy już we 
wtorkowy wieczór, okazało się że poza programem wyciecz-

ki mamy możliwość zwiedzania budynku Ato-
mium. Jest to imponująca konstrukcja wznie-
siona z okazji targów Expo, które odbyły się  
w Brukseli w 1958 r. Stanowi ona odwzorowa-
nie cząsteczki żelaza powiększonej 165 mld. 
razy. Robi niesamowite wrażenie gdy się patrzy 
od dołu, ale dopiero wjazd na samą górę i widok 
z kopuły - sfery tej 103 metrowej konstrukcji 
dostarcza prawdziwych przeżyć. Stamtąd po-
dziwialiśmy panoramę Brukseli, a także Mini 
Europę - miniatury obiektów z najpiękniejszych 
miast w Europie. Wieczorem zakwaterowanie 
w „Hostelu ” w Ronse i oczekiwanie na środę 
– najważniejszy dzień wycieczki. 

Od rana zwiedzanie Brukseli, budyn-

ki komisji, komitetów, rondo Schumana i wreszcie wizyta  
w gmachu parlamentu. Zaczęliśmy jednak od obiadu, potem 

słuchaliśmy wystąpienia 
europosła Mieczysława 
Janowskiego i Dagmary 
Stoerring nt. Unii Euro-
pejskiej. Szczególną jed-
nak atrakcją była moż-
liwość przypatrywania 
się obradom, które mia-
ły szczególny przebieg 
gdyż uczestniczyli w nich 
laureaci pokojowych na-
gród Nobla. Trafiamy 
właśnie, gdy przemawiał 
Lech Wałęsa, nic dziw-
nego przecież był to 9 

maja, będący świętem Unii 
Europejskiej. Prezydent  
z charakterystyczną dla 
siebie werwą namawiał do 
trzymania się chrześcijań-

skich korzeni Europy, oparcia się na tych wartościach a także 
o konieczności ciągłego zmieniania Unii. Potem było pamiąt-
kowe zdjęcie pod budynkiem parlamentu i udaliśmy się na 
popołudniowe zwiedzanie Brukseli. Napięty harmonogram 
wycieczki pozwolił nam na zobaczenie tylko najważniejszych 
zabytków tego miasta: Grand Place, Dom Króla, Katedra św. 
Michała i Guduli a zwłaszcza  Manneken Pis, czyli figurkę 
siusiającego chłopca, pochodzącą z 1619 roku, która uchodzi 
za symbol miasta. Wieczorem w towarzystwie europosła była 
uroczysta kolacja w restauracji „U Leona”. Pełni wrażeń wró-
ciliśmy do Ronse, czekając na drugi dzień. 

Rano pobudka, śniadanie i pojechaliśmy do Brugii. Nie-
gdyś jedno z najważniejszych 
miast handlowych średnio-
wiecznej Europy, po okre-
sie odkryć geograficznych 
zaczęło tracić na znaczeniu. 
Zbyt płytkie i zamulone kana-
ły żeglugowe uniemożliwiły 
wpływanie dużych okrętów, 
to z kolei wykluczyło handel 
z nowoodkrytymi ziemiami. 
Miasto przestało się rozwijać, 
stąd w architekturze i urbani-
styce jego niewiele się zmie-
niło praktycznie od XIII-XV 
w. Nagle to, co jeszcze 100 
lat temu było przekleństwem 
tego miasta stało się jego naj-
ważniejszą atrakcją. 

Dziś Brugia to tętniące 
życiem miasto, a kanały por-
towe wypełniają statki z tury-
stami. Podziwialiśmy klasz-
tor, którego życie i rytm dnia 

- z wizytą w Parlamencie Europejskim

„Wielki Świat”  
Sala plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Nad kanałem w Brugii

W Parlamencie Europejskim przy flagach  
państw członkowskich Unii

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
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19 kwietnia 2007 r. w Parku Miej-
skim i w Szkole Podstawowej Nr 1  
w Brzozowie odbyły się już po raz szó-
sty Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy PCK oraz  Olimpiada Zdro-
wego Stylu Życia.  

Celem Mistrzostw Pierwszej Po-
mocy było wzmocnienie procesu edu-

kacji młodzieży poprzez podniesienie 
poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania 

pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypad-
ków poprzez upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i wykształ-
cenie nawyków ich przestrzegania. 

W mistrzostwach wzięło udział 9 drużyn ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzozowskiego. 
Drużyny wykazały się praktyczną znajomością zasad udzielania  
pierwszej pomocy na czterech ogniskach urazowych oraz rozwią-

zywały test z zakresu wiedzy  
o PCK, Międzynarodowym Pra-
wie Humanitarnym oraz teore-
tycznej wiedzy z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. 

W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, drugie z Zespo-
łu Szkół Budowlanych, a trzecie 
z Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie.

W kategorii szkół gimna-
zjalnych pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z Gimnazjum w Przy-
sietnicy, drugie z Gimnazjum  
w Brzozowie, a trzecie z Zespół 
Szkół w Trześniowie.

Rejonowa Olimpiada Zdro-
wego Stylu Życia była oceną wie-
dzy uczniów na temat istotnych 

zagrożeń zdrowotnych, sposobów 
ochrony i doskonalenia zdrowia.   

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 
i Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 

Zarząd Rejonowy PCK w Brzozowie

W olimpiadzie wzięło udział  7 szkół gim-
nazjalnych. Pierwsze miejsce zajęło Gim-
nazjum w Brzozowie, drugie Gimnazjum 
w Dydni, a trzecie Gimnazjum w Górkach. 
Wszystkie zwycięskie drużyny otrzymały 
nagrody i dyplomy a pozostali dyplomy za 
uczestnictwo.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Brzozowie składa serdeczne 
podziękowania sponsorom i instytucjom, 
dzięki którym możliwe było zorganizo-
wanie takiej imprezy: Staroście Brzozow-
skiemu, Burmistrzowi Brzozowa, Pani 
Barbarze Sawce - Apteka Prywatna, Panu 
Wacławowi Bieńczakowi - Wyroby Cu-
kiernicze, Państwu Grażynie i Andrzejowi 
Wojtowiczom, Panu Mirosławowi Borko-
wi - Sklep  „ALTA”, a także Pani Dyrektor  
i pracownikom szkoły, Komendzie Powiato-
wej Policji, Komendzie Państwowej Powia-
towej Straży Pożarnej oraz Brzozowskiemu 
Domowi Kultury.

Reprezentacja ZSE w Brzozowie w akcji

Młodzież musiała wykazać sie dużą wiedzą
na temat udzielania pierwszej pomocy 

Michał Wolak

nie zmienił się praktycznie od XV 
w., Grote Markt – rynek główny oraz 
wieżę z carillonem składającym się  
z 47 dzwonów, następnie zwiedzi-
liśmy Bazylikę Świętej Krwi z XII 
wieku, gdzie mieliśmy możliwość 
obejrzenia i dotknięcia fiolki z zasty-
głą krwią Chrystusa. 

Potem był czas na zakup pa-
miątek. Brugia słynie z wyrobów cze-
kolady, koronek – których technika 
produkcji nie zmieniła się od średnio-
wiecza. Po obiadokolacji w restaura-

cji „Gildia” już wieczorem przez 
Holandię i Niemcy wróciliśmy do 
Polski. W piątek wieczorem była 
jeszcze jedna niespodzianka - już 
w Rzeszowie, Daniel udzielił wy-
wiadu na temat wycieczki dla Ra-
dia Rzeszów. 

Pełni wrażeń wróciliśmy 
do domu, i jedynie szkoda, że to 
trwało tak krótko. Może za rok 
pojedziemy na dłużej, bo warto.

Przed siedzibą króla w Brukseli

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 24. 05. 2007 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)  starosta ze środków Funduszu 
Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy praw-
nej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności,  
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5 – krot-
nej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r.m,  spra-
wie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze 
środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bez-
robotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form 
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. Nr 236, poz. 
2002 z późn. zm.) określa szczegółowo warunki i tryb przyznawania 
środków, formy zabezpieczenia ich zwrotu oraz zapewnia zgodność 
udzielania pomocy z zasadami pomocy „de minimis” w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu WE do pomocy „de minimis” (Dz.Urz. 
UE L 379 z 28.12.2006 r.). 

Osoba bezrobotna zamierzająca skorzystać  
z dotacji składa wniosek o przyznanie jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej (do 
odebrania w siedzibie urzędu lub ze strony interneto-
wej www.pup-brzozow.pl) zawierający między innymi 
następujące informacje: kwotę wnioskowanych środ-
ków, rodzaj działalności gospodarczej, którą bezro-
botny zamierza podjąć, kalkulację kosztów związanych z podjęciem 
działalności, szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów  
w ramach wnioskowanych środków, przewidywane efekty ekono-
miczne prowadzenia działalności gospodarczej, opis działań podję-
tych na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej, proponowaną 
formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Do wniosku bezrobotny dołącza oświadczenia o spełnianiu 
warunków do otrzymania środków (załączniki wniosku). O uwzględ-
nieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia 
bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rozpoczy-
na się procedura związana z zabezpieczeniem zwrotu otrzymanych 
środków (w sytuacji naruszenia warunków umowy) oraz ustalany 
jest termin podpisania umowy i wypłaty dotacji. Bezrobotny, który 

otrzymał środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 
gospodarczej zobowiązany jest do rejestracji i rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedłożenia 
rozliczenia wydatkowania środków zgodnie ze specyfikacją 
zakupów w terminach określonych w zawartej umowie. 

Osoba, która wykorzysta otrzymane środki niezgod-
nie z przeznaczeniem, będzie prowadziła działalność go-
spodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podejmie 
zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadze-
nia działalności gospodarczej, złoży niezgodne z prawdą 
oświadczenia lub naruszy inne warunki umowy jest zobo-
wiązana do zwrotu w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania 
starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowy-
mi naliczonymi od dnia ich uzyskania. 

Wsparcie w formie bezzwrotnych środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej może otrzymać bezrobotny, 
jeżeli:
- w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie 
odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 
odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkole-

nia, stażu, przygotowania zawodowego  
w miejscu pracy, wykonywania prac 
społecznie użytecznych, prac inter-
wencyjnych lub robót publicznych,
- nie otrzymał w okresie 5 lat poprze-
dzających złożenie wniosku pożyczki 
z Funduszu Pracy lub innych fundu-
szy publicznych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej lub rolni-
czej,
- nie otrzymał dotychczas z Funduszu 

Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności go-
spodarczej,
- nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 mie-
sięcy przed dniem złożenia wniosku,
- nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wnio-
sku  za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,  
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks kar-
ny,
- nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej do innego starosty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Brzozowie ul. Rynek 9, pokój 
nr 21 lub telefonicznie pod numerem (013) 43 421 37,  
43 421 48. 

Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie
działalności  gospodarczej

Jacek Wójcik

1. Kelner
2. Barman
3. Kucharz
4. Pracownik produkcyjny
5. Operator maszyn do obróbki drewna

6. Pakowacz
7. Instruktor terapii zajęciowej
8. Sprzedawca (staż)
9. Kierowca kat. C+E (tiry)
10. Montażysta okien

11. Pracownik przy wtryskarce
12. Blacharz - lakiernik
13. Nauczyciel j. angielskiego
14. Piekarz
15. Elektryk
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

30 kwietnia 2007 r. Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej 
zorganizowało akcję promującą zdrowy styl życia pod ha-
słem: „Być zdrowym – to mod-
ne” jako Szkolny Dzień Zdro-
wia. Głównym koordynatorem 
była Agnieszka Masłyk – peda-
gog szkolny, ale pomocą służyły 
również, Justyna Miłek – Mateja 
– psycholog szkolny i Halina 
Szmyd – higienistka szkolna. 
Akcją zostali objęci uczniowie 
wszystkich klas, w szczególności 
klas pierwszych, którzy praco-
wali w grupach warsztatowych. 
Był to dzień bardzo pracowity 
nie tylko dla uczniów, ale także 
dla wszystkich nauczycieli.
Celem akcji była:
1. Popularyzacja zasad prawidło-

wego odżywiania.
2. Wdrażanie dbałości o stan swojego zdro-

wia.
3. Popularyzowanie wiedzy o szkodliwości 

palenia papierosów, picia alkoholu i „bra-
nia” narkotyków.

4. Poznanie zasad udzielania pierwszej po-
mocy w nagłych wypadkach.

5. Promocja zasad aktywnego stylu życia.
6. Nauka obliczania swojego BMI, tętna  

i ciśnienia.
7. Wskazanie możliwości wykorzystywania 

zdobytych wiadomości i umiejętności.
Poszczególne klasy miały do wykonania na-
stępujące zadania:
- Zaprojektowanie książki kucharskiej  
z przepisami dotyczącymi zdrowego odży-
wiania się. 
- Narysowanie plakatu, komiksu lub histo-
ryjki obrazkowej na temat „zdrowego stylu 
życia”. 
- Przygotowanie przedstawienia lub scenki 

dramowej na temat „zdrowego stylu życia”. 
- Wykonanie sałatki owocowej – dobór składników i omówienie. 

- Wykonanie sałatki warzywnej - 
dobór składników i omówienie. 
- Ułożenie tygodniowego jadłospi-
su z uwzględnieniem diety zbilan-
sowanej.
- Przygotowanie zestawu ćwiczeń 
w celu utrzymania prawidłowej fi-
gury. 
Dodatkowe zadania  w ramach sto-
lików zadaniowych:
Stolik I 
- Udzielanie informacji o prawid-
łowej wadze i ciśnieniu tętniczym, 
- Możliwość zmierzenia ciśnienia  
i zważenia się,
- Możliwość obliczenia własne-
go BMI oraz sprawdzenia czy jest 

„Jeszcze pulchny czy już gruby”.
Stolik II 
- Zaprezentowanie scenki pozorowanej, 
w celu pokazania, w jaki sposób udziela 
się pierwszej pomocy (pokazanie pozycji 
bocznej ustalonej, resuscytacji),
- Możliwość przećwiczenia na manekinie 
masażu serca oraz pozycji bocznej ustalo-
nej, dla chętnych.
Dodatkowo uczniowie:
- Przygotowali dla wszystkich poczęstu-
nek ze zdrowej żywności. 
- Rozdawali ulotki promujące zdrowy 
styl życia. 
- Wykonali kącik zdrowego stylu życia 
z wykorzystaniem różnych rekwizytów 
oraz zaprojektowanych przez uczniów 
prac. 

Honorowymi gośćmi byli:  Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Brzozowie 
–  Tadeusz Pióro, który wygłosił prelekcję 

dotyczącą ryzykownych zachowań i zdro-
wego stylu życia oraz dietetyk dyplomowa-

ny – Elżbieta Rymarz ze Specjalistycznego Centrum Medycznego 
INTERMED w Krośnie, która uświadomiła młodzieży ważność  
i skuteczność zdrowego odżywiania się.

Uczniowie podczas warsztatów wykonali ciekawe i pomy-
słowe projekty, które następnie w części podsumowującej mieli 
możliwość zaprezentowania na forum. Oprócz walorów smako-
wych, których było pod dostatkiem dla wszystkich, młodzież za-
pewne wyniosła również ważną wiedzę dotyczącą zasad zdrowego 
odżywiania się i zdrowego stylu życia. Ponadto w tym dniu wszy-

Być zdrowym – to modne

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozo-
wie dziękuje Dyrekcji Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, 
a szczególnie pani Agnieszce Masłyk, pani Justynie Miłek 
– Mateja i pani Halinie Szmyd za zorganizowanie akcji  
promującej  zdrowy styl życia pod hasłem: „Być zdro-
wym – to modne”  w ramach prowadzonych  działań min.  
w kampanii  „5x dziennie  warzywa i owoce”.

Jednym z zadań było wykonanie sałatki owocowej

Prezentacja projektów
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mł. asp. Joanna Kędra
Oficer prasowy

Agnieszka Masłyk

6 kwietnia br. roku na terenie Zespołu Szkół w Sta-
rej Wsi odbyły się Eliminacje Powiatowe Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. W turnieju udział 
wzięło 10 drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne  
i podstawowe. Poszczególne drużyny zmierzyły się z trzema 
konkurencjami: testem wiedzy z przepisów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, torem przeszkód i trudną technicznie jazdą 
po tzw. miasteczku ruchu drogowego. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów, zgodnym  
z regulaminem, czuwała komisja, której przewodniczył sę-
dzia główny aspirant Kazimierz Barański. 

Po bardzo wyrównanej walce we 
wszystkich konkurencjach wyłonieni zo-
stali zwycięzcy w obydwu kategoriach. 

Pierwsze miejsce wśród szkół pod-
stawowych zajęli uczniowie ze Zmienni-
cy. Drugie miejsce przypadło zawodnikom  
z Przysietnicy, a trzecie gospodarzom, 
czyli drużynie ze Starej Wsi. 

W kategorii rozgrywanej wśród 
gimnazjów najlepszymi okazali się za-
wodnicy ze Starej Wsi. Na drugim miej-
scu uplasowali się  uczniowie z Przysiet-
nicy, a trzecie miejsce zajęli uczniowie 
brzozowskiego gimnazjum. 

Zwycięskim drużynom przyznano nagrody w postaci rowe-
rów górskich oraz okolicznościowych pucharów. Nagrody wręczy-
li Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż oraz Burmistrz Brzozowa 
Józef Rzepka, którzy jednocześnie patronowali Turniejowi oraz 
ufundowali powyższe nagrody. 

Zawodnikom, którzy indywidualnie zdobyli najwięcej punk-
tów Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp. Edward 
Ząbek wręczył nagrody w postaci kasków rowerowych oraz pa-
miątkowe puchary. 

Najlepszym  zawodnikiem wśród uczniów ze szkół  podsta-
wowych był Paweł Dziedzic ze Zmiennicy, natomiast wśród gim-
nazjalistów zwyciężył Szymon Sabik ze Starej Wsi. 

Wszyscy biorący udział w zawodach uczestnicy wraz z opie-
kunami otrzymali symboliczne upominki oraz dyplomy. 

W trakcie turnieju 
występował Szkolny Ze-
spół Taneczny ze Starej 
Wsi. 

Najlepsze drużyny 
w obydwu kategoriach 
będą jednocześnie re-
prezentantami powiatu 
brzozowskiego na elimi-
nacjach szczebla woje-
wódzkiego. Życzymy im 
powodzenia podczas za-
wodów .

TURNIEJ  
ROZSTRZYGNIĘTY!

Nad przebiegiem zawodów czuwał asp. K. Barański

Pamiątkowe zdjęcie z Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

scy mieli możliwość nabycia umiejętności, które przydadzą się każdemu  
w codziennym życiu, choćby sprawdzanie swojego BMI, czyli masy cia-
ła, mierzenie tętna i ciśnienia tętniczego, a także, co jest niezwykle ważne, 
udzielania pierwszej pomocy. 

Z tego miejsca pragniemy serdecznie podzięko-
wać również naszym sponsorom, bez których Dzień 
Zdrowia nie mógłby być w pełni takim dniem. 

Jedną z najtrudniejszych przeszkód do pokonania była łezka
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

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

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

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

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  09. 05. 2007 r.

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

W ramach corocznego 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, w dniu 19 kwietnia 
br. w siedzibie Komendy Powia-
towej PSP w Brzozowie odbyły 
się eliminacje szczebla powiato-
wego. Celem tych konkursów jest 
popularyzowanie wśród dzieci  
i młodzieży zasad bezpieczeństwa 
pożarowego i postępowania na 
wypadek pożaru oraz kształtowa-
nie umiejętności m.in. w dziedzi-
nie ratownictwa, ochrony ludno-
ści, ekologii. 

Ogółem w trzech grupach 
wiekowych wzięło udział 17 osób, 
które zostały wyłonione w drodze 
eliminacji gminnych. W grupie  
I (szkół podstawowych) - 6 osób, 
w grupie II (gimnazjów) - 6 osób 
i w grupie III (szkół średnich)  
- 5 osób. 

Organizatorem eliminacji 
był Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP przy współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym oraz Komen-
dą Powiatową PSP w Brzozowie. 
Konkurs został przeprowadzony 
w 2 etapach: testu pisemnego oraz 
eliminacji ustnych. 

Zwycięzców wyłoniło jury 
pod przewodnictwem st. kpt. 
Krzysztofa Folty (KP PSP), z udzia-
łem Zastępcy Komendanta Powia-
towego PSP st. kpt. Marka Ziobro oraz 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP asp. sztab. Edwarda Rozenbaj-
giera.

Najlepsze wyniki w grupie I – szkół 
podstawowych:
1 miejsce – Piotr Mazur SP we Wzdowie
2 miejsce – Mateusz Szczepek SP nr 1  
w Przysietnicy

3 miejsce – Piotr Niemiec SP  
w Nozdrzcu
Najlepsze wyniki w grupie II 
– szkół gimnazjalnych:
1 miejsce – Piotr Ziemiański 
Gimnazjum w Haczowie
2 miejsce – Błażej Winiarski  
Gimnazjum w Wesołej
3 miejsce – Marcin Kowalczyk 
Gimnazjum w Górkach
Najlepsze wyniki w grupie III 
– szkół ponadgimnazjalnych:
1 miejsce – Wojciech Tercha LO 
Brzozów
2 miejsce – Mateusz Kobylak LO 
Brzozów
3 miejsce – Mateusz Bober ZSB 
Brzozów

Dla wszystkich uczestni-
ków w każdej grupie Starosta 
Brzozowski  ufundował atrak-
cyjne nagrody o łącznej warto-
ści 1100 zł. Były to: radiomag-
netofony z CD, odtwarzacze 
MP3, kamery internetowe, słu-
chawki komputerowe, etui na 
płyty CD. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali okolicznościowe dy-
plomy. Nagrody zostały wręczo-
ne przez Wicestarostę Janusza 
Dragułę i Komendanta Powia-
towego PSP bryg. Mirosława 
Szmyda. Zwycięzcy eliminacji  
w poszczególnych grupach we-

zmą udział w eliminacjach wojewódz-
kich OTWP, które są zaplanowane na 30 
kwietnia br.

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje szczebla powiatowego

Wicestarosta Janusz Draguła wręcza nagrody

W okresie od 01.01. do 09.05.2007 r. odnotowano 217 zda-
rzeń, w tym 75 pożarów. W działaniach związanych z gaszeniem 
pożarów brało udział 175 zastępów straży pożarnej w składzie 
782  ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie miały miej-

sce 132 miejscowe zagrożenia, w których brały udział 153 za-
stępy w składzie 467 ratowników. Odnotowano 10 fałszywych 
alarmów.
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE/PRZEWODNIK  ROLNIKA

Uroczyste obchody Dnia 
Strażaka 2007 w Komendzie 
Powiatowej PSP w Brzozowie 
miały miejsce 8 maja br. i roz-
poczęły się o godz. 11.00 Mszą 
Św. w Kościele Parafialnym  
w Brzozowie. Następnie w Świet-
licy tutejszej komendy odbyło się 
okolicznościowe spotkanie. 

W uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście: Pod-
karpacki Komendant Wojewódz-
ki PSP w Rzeszowie bryg. mgr 
inż.  Roman Dec, Naczelnik 
Wydziału Porządku Publiczne-
go, Bezpieczeństwa, Obronności 
i Spraw Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie - Je-
rzy Szubra,  Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp.  
Edward Ząbek, Piotr Stańko - Zastępca Burmistrza Gminy Brzo-
zów, ks. infułat Julian Pudło, Prezes Koła Emerytów i Rencistów RP  
w Brzozowie – Władysław Leń oraz strażacy w służbie czynnej, 
emeryci i członkowie ich rodzin. Uczestników spotkania powitał 
Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. mgr inż. Mirosław 
Szmyd.

W trakcie spotkania odczytano okolicznościowe życzenia. 
Do życzeń z okazji Dnia Strażaka dołączyli się również zaproszeni 
goście. W czasie uroczystości wręczono przyznane z okazji Dnia 
Strażaka odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie 
służbowe.

Odznaczeniami i medalami wyróżnione zostały następu-
jące osoby:
asp. sztab. Leszek Zarych - Brązową Odznaką „Zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej”
Wyższe stopnie służbowe otrzymali: mł.kpt.mgr Krzysztof Szer-
szeń  – kapitana, st. asp. Krzysztof Jatczyszyn – aspiranta sztabo-
wego, ogn. Maciej Jajko –  starszego ogniomistrza, ogn. Bogusław 
Winiarski – starszego ogniomistrza, st. sek. Jacek Kuśnierczyk – 

młodszego ogniomistrza, str. Kry-
zsztof Fil – starszego strażaka

Ponadto 4 maja br. na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie zostali 
promowani na pierwszy stopień 
oficerski strażacy z tut. komendy 
tj.: mł. kpt. inż. Piotr Mazur, mł. 
kpt. inż. Bogdan Biedka, mł. kpt.
inż. Jacek Kędra

21 maja br. w Urzędzie 
Wojewódzkim odbyły się uroczy-
stości Wojewódzkich Obchodów 

Dnia Strażaka, na których zostali odznaczeni strażacy z tut. 
komendy, tj.:
mł. bryg. mgr w st.spocz. Jan Penar – Srebrnym Medalem za 
Zasługi dla Obronności Kraju,  asp. sztab. w st. spocz. Zdzi-
sław Dąbrowski – Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej”, st. ogn. Sylwester Tesznar – Brązowym 
Krzyżem Zasługi.

Uroczystość Dnia Strażaka w KP PSP w Brzozowie

Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek   

Obchody Dnia Strażaka w KP PSP  
w Brzozowie

Odznaczenia i medale wręczali Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP 
w Rzeszowie  i Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie 

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

1. W przypadku, gdy producent przemieszcza bydło ze swojej sie-
dziby stada do rzeźni w celu uboju usługowego (tj. rzeźnia świad-
czy usługę uboju bydła na rzecz ostatniego posiadacza zwierzęcia 
i nie kupuje tego zwierzęcia):

- posiadacz zwierzęcia składa w biurze powiatowym ARIMR wy-
pełnione Zgłoszenie przemieszczenia bydła z zaznaczeniem jako 
typ zdarzenia „inne przemieszczenie z lub do siedziby stada” pod-
pisane zarówno przez producenta, który przemieszcza bydło ze 
swojej siedziby stada, jak i przez rzeźnię.

  Dodatkowo posiadacz zwierzęcia do druku Zgłoszenia przemiesz-
czenia bydła załącza „OŚWIADCZENIE”, informujące, że zwie-

rzę zostało przemieszczone do rzeźni w celu dokonania 
uboju usługowego;

- rzeźnia składa w biurze powiatowym ARIMR wypełnione 
Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni.

2. W związku z wprowadzeniem nowych wzorów formularzy 
dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodar-
skich na „Zgłoszeniu padnięcia, zabicia bydła, owiec albo 
kóz, uboju gospodarczego owiec albo kóz” dodano pole 
„Numer miejsca unieszkodliwiania zwłok”. 

W związku z powyższym, w przypadku wypełnienia 
przez posiadacza powyższego zgłoszenia i odznaczenia faktu 
padnięcia zwierzęcia pole „Numer miejsca unieszkodliwiania 
zwłok” jest polem obowiązkowym i powinno być wypełnio-
ne.

Informacja o uboju usługowym bydła 
w rzeźni oraz o sposobie wypełnienia 

zgłoszenia padnięcia zwierzęcia

ARiMR 
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15 marca 2006 r.  
w Brzozowie odbyło się zebra-
nie założycielskie Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Brzozowska”, tworzo-
nego w ramach Pilotażowego 
Programu Leader+. Przybyli na 
nie przedstawiciele sektorów 
publicznego (przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorial-
nego) i społeczno-ekonomicz-
nego (przedstawiciele lokalnych 
firm i instytucji) z terenu powia-
tu brzozowskiego.

Zasadność utworzenia 
Stowarzyszenia wynikła z celów 
i założeń Programu Leader+, 

którego krótki zarys został przedstawiony w dalszej części artykułu.
Program pod nazwą Leader+ (lata 2000-2006), stanowił kon-

tynuację i rozwinięcie programów Leader (1991-1994) i Leader II 
(1994-1999). Leader (z j.z. francuskiego „Liaison Entre Actions de 
Development de L Economie Rurale“ - Powiązania pomiędzy działa-
niami dla rozwoju gospodarki wiejskiej) jest jednym z wielu działań 
sektorowych programów operacyjnych realizowanych w krajach, któ-
re przystąpiły do Unii Europejskiej w maju 2004 r, w tym Polski. Do 
niedawna Leader był także inicjatywą wspólnotową w starych krajach 
członkowskich Unii. Wraz z nowym okresem programowania, od roku 
2007, staje się w całej Unii Europejskiej ważną metodą realizacji ce-
lów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Program Leader charakteryzuje specyficzne podejście do 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w którym uwzględnia 
się środowisko przyrodnicze, gospodarkę oraz społeczne i kulturowe 
aspekty danego obszaru. W sposób harmonijny wykorzystuje się za-
soby lokalne, uwalnia istniejący potencjał, wprowadza innowacje.  
W Polsce sieć Leader obsługuje konsorcjum, w skład którego wcho-
dzą: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowa Rada Izb Rol-
niczych, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Fundacja Programów 
Pomocy dla Rolnictwa FAPA. 

Leader+ obejmował Schemat I, wsparcie procesu tworzenia LGD 
i przygotowania zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich 
(ZSROW) i Schemat II, wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji 
strategii, promocji obszarów wiejskich, mobilizacji ludności do wzię-
cia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz 
upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych  
z aktywizacja ludności na obszarach wiejskich. 

W ramach Schematu I powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Brzozowska”, które jest dobrowolnym, samorzą-
dowym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobko-
wych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). Głównym 
celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, między innymi promocja obszarów wiejskich położonych  
w gminach powiatu brzozowskiego, mobilizowanie ludności wiejskiej 
do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 
oraz upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związa-
nych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich. Ponadto w ra-
mach Schematu I została opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla obszaru gmin: Brzozów, Doma-
radz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, wchodzących  
w skład powiatu brzozowskiego. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska” zrzesza ludzi, którzy chcą, poprzez wyko-
rzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki 
życia dla wszystkich mieszkańców. Partnerzy podejmują 
wspólne, praktyczne działania dzieląc się zasobami i od-
powiedzialnością.

Efektem dotychczasowych działań podejmowa-
nych przez Stowarzyszenie jest uzyskanie dofinansowa-
nia ze Schematu II Programu Leader + w ramach SPO 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” na rea-
lizację Projektu: „Ta Brzozowska Ziemia – drugiej takiej 
nie masz…”, którego realizację rozpoczęto w kwietniu 
2007 roku. Czas trwania działania obejmował lata 2004-
2006 (rozliczenie i zamknięcie do końca 2008 r.) Instytu-
cją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi /Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Insty-
tucją wdrążającą jest Fundacja Programów Pomocy dla 
Rolnictwa FAPA, z którą została podpisana umowa o do-
finansowanie w dniu 13 kwietnia 2007 roku. W w/w pro-
jekcie przewidziana jest organizacja warsztatów, szkoleń, 
przedsięwzięć informacyjnych i imprez kulturalnych, 
które mają służyć zwiększeniu aktywności społeczno-

ści lokalnej w tym przede wszystkim ludzi młodych do 
czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i kultural-
nym regionu. Jako, że realizacja Projektu musi być na 
wstępie finansowana ze środków własnych LGD, Zarząd 
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” zwrócił się 
z prośbą do wszystkich gmin powiatu brzozowskiego o 
udzielenie pożyczki. Gminy podjęły uchwały o udzie-
leniu dla Stowarzyszenia bezprocentowych pożyczek, 
które zostaną zwrócone po rozliczeniu projektu (termin 
zakończenia realizacji październik 2007 r.). Ponadto Za-
rząd Powiatu Brzozowskiego udzielił poręczenia umowy 
na realizację Projektu: „Ta Brzozowska Ziemia – drugiej 
takiej nie masz”. 

Ponadto tworzący LGD „Ziemia Brzozowska” 
ludzie pragną wykorzystać wszystkie możliwości jakie 
daje członkowstwo Polski w UE by stać się potężną orga-
nizacją lokalną, która kreuje rozwój całego regionu. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Brzozowska”

Alina Maślak - Prezes Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”

Uczestnicy jednego z pierwszych spotkań założycielskich  
Stowarzyszenia LGD 
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Radni Rady Powiatu Brzozowskiego, Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie Zofia 
Foryś, także kierowni-
cy jednostek organiza-
cyjnych powiatu, służb, 
straży i inspekcji oraz 
kierownicy gminnych 
ośrodków pomocy spo-
łecznej wzięli udział  
w spotkaniu okolicz-
nościowym z okazji 
15-lecia Domu Pomo-
cy Społecznej w Brzo-
zowie. Odbyło się ono 
bezpośrednio po sesji 
Rady Powiatu 9 maja 
br. Spotkaniu przewod-
niczył Dyrektor DPS 
w Brzozowie Edward 
Mroziak, który przy-
bliżył obecnym historię 
placówki, począwszy 
od roku 1990, kiedy to 
powstał zamysł stwo-

rzenia takiego domu w Brzozowie, przez rok 1992, kiedy pla-
cówka została praktycznie powołana do życia, przez wiele na-
stępnych lat, gdy systematycznie się rozwijała i podwyższała 
standard, aż do chwili obecnej. 

Dyrektor E. Mroziak serdecznie podziękował 
tym wszystkim, którzy przez minione lata pomagali mu  
w codziennej pracy. Szczególne słowa wdzięczności skie-
rował do Starosty Brzozowskiego i Radnych Rady Powiatu 
za przychylność w finansowaniu DPS. Dom jest jednostką 
budżetową powiatu brzozowskiego, bezpośrednio nadzoro-
waną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzo-
zowie. Mieszkańcy domu dla gości, którzy odwiedzili ich 
w tym szczególnym dniu przygotowali własnoręcznie wy-

konane upominki. Szczególny charakter spotkaniu nadała 
część artystyczna, podczas której podopieczni DPS-u, mimo 
podeszłego wieku, doskonale bawili gości humorystyczną 
satyrą i piosenką. Jubileuszu 15-lecia Dyrektorowi placów-

Powołanie do istnienia Domu Pomocy Społecznej  
w Brzozowie nastąpiło na podstawie Zarządzenia nr 2 Wojewody 
Krośnieńskiego Zygmunta Błaża z dnia 3 stycznia 1992 r. Jednak 
zamiar powołania tej placówki powstał dwa lata wcześniej z ini-
cjatywy Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej 
w Krośnie Lidii Bezeg-Wesołowskiej. Rozpoczęcie działalności 
DPS w Brzozowie związane było w dużej mierze z likwidacją 
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Dębowcu i pierw-
szymi mieszkańcami Domu w Brzozowie byli właśnie pod-
opieczni z Dębowca.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Brzozowie swo-
ją działalność rozpoczął 4 kwietnia 1992 r. Budynek, w którym 
się mieści, odkupiono od Przedsiębiorstwa Budownictwa Rol-
niczego w Brzozowie, gdzie mieścił się hotel robotniczy O.H.P. 
Budynek został gruntownie odremontowany i przystosowany do 
swojego nowego przeznaczenia. Zakres prac, który był wówczas 
wykonany polegał na gruntownej zmianie rozkładu pomieszczeń 
i wykonaniu szybu windowego. Trzeba zaznaczyć, że wykonany 
wówczas podstawowy układ funkcjonalny istnieje do dnia dzi-
siejszego.

DPS w Brzozowie przeznaczony jest dla 107 osób prze-
wlekle somatycznie chorych, osób obojga płci, których wiek 
oraz stan zdrowia, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne 
lub upośledzenie umysłowe wymaga udzielenia stałej całodobo-
wej pomocy. 

Ważnym wydarzeniem tego Domu było poświęcenie tu-
tejszej kaplicy pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego” w dniu  
10. 07. 1993 r. przez Metropolitę Przemyskiego Arcybiskupa Jó-
zefa Michalika.

W październiku 1994 r. powstała filia DPS w Orzechówce 
z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo. Placów-
ka ta w następnym roku usamodzielniła się, ale po kilku latach 
powróciła w struktury organizacyjne DPS Brzozów. Filia Domu 
Pomocy Społecznej w Orzechówce przeznaczona jest dla 24 
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z możliwością 
czasowego przebywania osób starszych. 

Zwrotem w działalności DPS w Brzozowie był rok 1999, 
kiedy to został on przekształcony w jednostkę organizacyjną po-
wiatu brzozowskiego.

Od początku istnienia DPS wielokrotnie odwiedzali 
znamienici goście: biskupi przemyscy, przedstawiciele rządu  
w osobach: wojewodów, dyrektorów departamentów, polityków, 
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Okres 
15-letniego funkcjonowania pozwolił na nawiązanie współpracy 
z innymi domami pomocy, ośrodkami pomocy społecznej, szko-
łami, warsztatami terapii zajęciowej oraz gminnymi ośrodkami 
pomocy.

 Na podkreślenie zasługuje fakt, że w DPS regularnie 
organizowane są atrakcje w postaci spotkań okolicznościowych, 
wycieczek, czy ognisk. Mieszkający tu starsi ludzie uczestniczą 
w zajęciach terapeutycznych, pomagają w drobnych pracach  
w ogródku, robią przetwory, niektóre panie pięknie haftują i wy-
szywają. Czują się potrzebni.

I patrząc na działalność tego Domu ogromnego sensu 
nabierają słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zdobią 
pierwszą stronę pięknej kroniki DPS w Brzozowie: „Ludzie 
pragną szacunku i choćby odrobiny serca (…) o jakże to mało  
i jakże nieskończenie wiele!”

Ludzie są tyle warci, ile mogą pomóc innym…
15 lat Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie

Część artystyczna w wykonaniu podopiecznych DPS-u

Dyrektor DPS - Edward Mroziak

INFORMACJE  Z  POWIATU
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Starosta Z. Błaż gratuluje Dyrektorowi DPS E. Mroziakowi

Magdalena Pilawska

ki, pracownikom i podopiecznym serdecznie gratulował Starosta  
Z. Błaż. Podkreślając specyfikę i szczególny charakter uroczysto-
ści powiedział m.in.: 15-lecie Domu Pomocy Społecznej w Brzo-
zowie to doniosły jubileusz nie tylko dla Podopiecznych, Kierow-
nictwa i Pracowników tej placówki, ale także ważne wydarzenie  
w życiu społecznym powiatu brzozowskiego. Oto bowiem swoje 
święto obchodzi instytucja o wyjątkowym znaczeniu. Działalność 
socjalna stanowi filar społeczeństwa i zwalcza wiele zagrożeń, któ-
re – niezlikwidowane - powracają jak bumerang. 

Ważnym punktem spotkania było obejrzenie i oficjalne od-
danie do użytku pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
przeznaczonych dla mieszkańców powiatu, którzy znaleźli się  
w trudnej sytuacji życiowej. 

Gmina Haczów i Gminny 
Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie byli organizatorami 
konferencji pn. „Promocja Gmi-
ny Haczów”, której celem było 
zapoznanie się z możliwościami 
wypromowania własnej „małej 
ojczyzny” poprzez wyekspono-
wanie jej atutów, walorów, tzw. 
lokalnego produktu. Spotkanie 
zostało zorganizowane w ra-
mach projektu, który realizuje 
Gmina Haczów wspólnie z Mikroregio-
nem “Pod Duklou” na Słowacji. Jego 
głównym celem jest podniesienie atrak-
cyjności turystycznej obydwu regionów, 
rozwój współpracy kulturalnej oraz orga-
nizacja imprez kulturalnych.

Stowarzyszenie “Pod Duklou” 
z siedzibą w Krajnej Porubkie działa 
od grudnia 2004 r. Należy do niego 10 
miejscowości położonych w pobliżu 
granicy polsko – słowackiej. Wspólny 
projekt “Polsko–Słowackie Krajobrazy 
Kultury i Sztuki Ludowej” współfinan-
sowany jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu pań-
stwa w ramach programu INTERREG 
III A Polska – Republika Słowacka, za-
rządzanego przez stowarzyszenie Euro-
region Karpacki w Rzeszowie. Projekt 
od października ubiegłego roku realizuje 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie przy współpracy Stowarzy-
szenia “Pro Carpathia” w Rzeszowie. 
- Na początku opracowane zostały przez 
GOKiW w Haczowie raporty zawierają 
niezbędne informacje o zasobach kulturo-

wych gminy Haczów i w obrębie mikro-
regionu “Pod Duklou”. Przeprowadzone 
zostały również warsztaty hafciarskie  
z udziałem pań z Polski i Słowacji – po-
wiedziała Maria Rygiel, dyrektor GOKiW 
w Haczowie.

W konferencji promującej Gmi-
nę Haczów wzięli udział między innymi 
przedstawiciele władz lokalnych: Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż, Wójt Gminy 
Stanisław Jakiel, przedstawiciele samo-
rządów ze Słowacji, także ks. prałat Kazi-
mierz Kaczor oraz Halina Kościńska z Mu-
zeum Regionalnego w Brzozowie. Wzięli 

oni udział w warsztatach z zakresu 
promocji produktu turystycznego  
i zapoznali się z planem promocji 
gminy Haczów, który zaprezento-
wał Krzysztof Zieliński ze Stowa-
rzyszenia „Pro Carpathia”. Ponadto 
wszyscy uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać koncertu w wykona-
niu Stanisława Wyżykowskiego  
z Haczowa, propagatora muzyki 
ludowej, producenta liry korbowej  
i innych unikatowych instrumentów 
oraz jego uczennicy. 

W trakcie spotkania arcy-
dzieła kuchni regionalnej zapre-
zentowały koła gospodyń wiejskich  
z wszystkich miejscowości gminy: 
Bukowa, Haczowa, Jabłonicy Pol-

skiej, Jasionowa, Malinówki, Trześniowa 
i Wzdowa. Nie zabrakło również trady-
cyjnych potraw ze Słowacji.

Promocja Gminy Haczów

Stanisław Wyżykowski wraz ze swoją uczennicą

KGW z Trześniowa

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

Magdalena Pilawska

INFORMACJE  Z  POWIATU

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk
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Jak co roku, Ruch Apostolstwa Młodzieży przy 
parafii w Humniskach był organizatorem piątej już edy-
cji Przeglądu Piosenki i Pieśni Maryjnej. Impreza miała 
miejsce 20 maja br. w Zespole Szkół w Humniskach. 

Zebraną publiczność powitali prowadzący przegląd: Moni-
ka Telesz i Rafał Szuba. Następnie ks. Jan Bruż odmówił modlitwę 
loretańską i oficjalnie otworzył przegląd. W imprezie wzięli udział 
zaproszeni goście: Beata Bodzioch-Kaznowska – Sekretarz Gminy 
Brzozów oraz Mariusz Kaznowski – Redaktor Naczelny „Wiadomo-
ści Brzozowskich”. 

Piękne pieśni i piosenki maryjne zaprezentowały 24 osoby,  
w 3 zespołach z terenu naszego powiatu. Przed widownią wystąpiły 
grupy muzyczne i zespoły z: Górek, Humnisk (Małej Strony) oraz 
Trześniowa. Młodzież i dzieci z pasją i radością wykonały przygoto-
wane utwory. W tegorocznym przeglądzie po raz pierwszy zaprezen-
towali się także poszczególni soliści z każdego zespołu. 

Występy oceniało 4-osobowe jury. W oczekiwaniu na wy-
niki, zespoły wspólnie zaśpiewały hymn tegorocznego Spotkania 
Młodych, które miało miejsce w Brzozowie. Przed ogłoszeniem 
wyników, o podsumowanie konkursu została poproszona Sekretarz 
Gminy Brzozów Beata Bodzioch-Kaznowska. Pogratulowała ona 
sukcesu organizatorom i wszystkim uczestnikom przeglądu. Pod-
kreśliła też, że pieśni maryjne łączą ludzi i bardzo długo brzmią  
w naszych sercach i duszach. 

Następnie Rafał Szuba przedstawił końcowe wyniki przeglą-
du. I miejsce wyśpiewał sobie zespół z Trześniowa. Drugą lokatę 
zajęły reprezentantki Górek, zaś trzecie Humnisk (Mała Strona).  
W kategorii solistek zwyciężyła Magdalena Jankowska z Górek. Or-
ganizatorzy imprezy wręczyli laureatom pamiątkowe puchary, na-
grody i dyplomy. Przegląd zakończył się wspólnym odśpiewaniem 
„Barki”. 

„Stań się muzyką i nie mijaj”
V Przegląd Piosenki i Pieśni Maryjnej

Zespół muzyczny z Górek

Laureaci I miejsca
Anna Władyka

Już po raz siódmy w Zespole Szkół 
w Bliznem odbył się Festiwal Piosenki 
Turystycznej i Poezji Śpiewanej. Kon-
kurs ten cieszy się bardzo dużą popular-
nością nie tylko w środowisku lokalnym, 
ale i po za nim. W Festiwalu brali udział 
uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów nie tylko z powiatu brzozowskiego,  
a także innych części Podkarpacia.  
- Celem konkursu jest  popularyzowanie 
piosenki turystycznej i poezji śpiewanej, 
umożliwienie konfrontacji osiągnięć soli-
stów i szkolnych zespołów wokalnych, in-
tegracja środowisk szkół podstawowych 
i gimnazjów. Z roku na rok poziom festi-
walu staje się coraz wyższy, dlatego też 
zostały zaostrzone warunki uczestnictwa. 
Mimo to swój udział zgłosiło ponad 40 
wykonawców, łącznie150 osób – powie-
działa Monika Piotrowska, która wspól-
nie z Iwoną Stryczniewicz zorganizowały 
festiwal.  

Wśród dzieci z klas 1-3 bezkonku-
rencyjny okazał się uczeń SP w Bliznem 

Kacper Konopka, miejsce drugie zajęła 
Gabriela Żak, uczennica SP w Brzozowie, 
natomiast trzecie przypadło Magdalenie 

Skrabalak z Turzego Pola. Najliczniejszą 
grupę stanowili wykonawcy drugiej kate-
gorii wiekowej. Zwyciężyła Mariola Leń 
z SP w Bliznem, miejsce drugie zajęła 
Karolina Wojtowicz (SP Brzozów), a trze-
cie Kinga Gurgacz z Jasienicy Rosielnej.  
W kategorii zespołów jury przyznało  
I miejsce zespołowi “Minima” z Blizne-
go. 

Wśród młodzieży gimnazjalnej 
jury przyznało dwa równorzędne I miej-
sca dla Wojciecha Haducha z Gimna-
zjum w Brzozowie oraz Justyny Wasylik 
z Gimnazjum we Wzdowie. Miejsce II 
przypadło Karolinie Gacek (Gimnazjum 
w Bliznem). Ponadto wyróżniono zespół 
wokalny z Brzozowa oraz zespół “Bre-
vis” z Bliznego. Umiejętności wykonaw-
ców oceniali Tadeusz Podulka i Monika 
Piotrowska. 

(aj)

Piosenka turystyczna
Zwycięzczyni Mariola Leń

fot. A. Józefczyk
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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.  ks. J. Bielawskiego1, II piętro
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 zakładach 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 niepełnospraw-
nych – ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji 
i poradnictwa zawodowego. 

INFORMACJE  Z  POWIATU

„Stań się muzyką i nie mijaj”

10 maja br. przedstawiciele re-
gionalnej i lokalnej prasy wzięli udział  
w konferencji prasowej zorganizowanej  
w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. 
Obecni na konferencji: Burmistrz Brzo-
zowa Józef Rzepka, Zastępca Burmistrza 
Piotr Stańko i Sekretarz Gminy Beata 
Bodzioch-Kaznowska, dokonali bilansu 
otwarcia i analizy aktualnego stanu gmi-
ny Brzozów, przedstawili najważniejsze 
dokonania pierwszych miesięcy bieżącej 
kadencji oraz omówili założenia władz 
samorządowych Brzozowa na przyszłość.

 Jedną z ważniejszych brzozow-
skich inwestycji jest w chwili obecnej 
rozbudowa oczyszczalni 
ścieków i budowa 19 km 
kanalizacji w latach 2007-
2008 (ogólny koszt zadania 
po ogłoszeniu przetargu to 
7 mln 100 tys zł). Środki na 
ten cel w wysokości 85% 
wartości całego zadania zo-
stały pozyskane z Funduszu 
Norweskiego. 

Ponadto planowana 
jest budowa sali gimnastycz-
nej i remont Szkoły Podsta-
wowej w Grabownicy Sta-
rzeńskiej (koszt ogólny ok. 
2 mln zł), a także kapitalny 
remont Ratusza.

Dla mieszkańców Brzozowa bar-
dzo istotną sprawą jest budowa obwodni-

cy, która w znaczący sposób odciąży, za-
korkowane w czasie wzmożonego ruchu, 
centrum miasta. To, jak trudno przejechać 
przez Brzozów, wiedzą dobrze ci, któ-
rzy jechali tą trasą w czasie weekendów  
i początkiem tygodnia. Tak duży ruch ma 
również negatywny wpływ na zabudowę 
Brzozowa i powoduje wzrost liczby wy-
padków. I choć od wielu lat o budowie 
obwodnicy dużo się mówi, inwestycja ta 
nie doczekała się jeszcze realizacji. 

Obecnie wszystko zależy od decy-
zji radnych Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego, którzy w najbliższym czasie 
mają zatwierdzić Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2012. 

Władze Gminy Brzozów usil-
nie dążą do tego, by w programie tym 
znalazła się również budowa obwod-
nicy naszego miasta. Petycję z popar-
ciem budowy obwodnicy, skierowaną 
do radnych Sejmiku Wojewódzkiego, 
podpisali samorządowcy z powiatu  
i wszystkich sąsiednich gmin, biznes-
meni, księża oraz wielu mieszkańców 
miasta.

W konferencji udział wzieli 
przedstawiciele Gazety Codziennej 
„Nowiny”, dziennika „Super Nowoś-
ci”, tygodnika „Nowe Podkarpacie” 
oraz miesięcznika „Wiadomości Brzo-
zowskie”.

Inwestycje 
Gminy Brzozów

Dziennikarze obejrzeli  koncepcję przebiegu
obwodnicy miasta

Władze gminy Brzozów

Magdalena Pilawska

fot. A. Józefczyk
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Od 7 do 10 maja br. w Brzozowie odbyły się Pol-
sko-Ukraińskie warsztaty naukowo-edukacyjne „Wspól-
ne dziedzictwo kulturowe”. Ich organizatorem byli Bur-
mistrz Brzozowa oraz Dyrektor i pracownicy Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie.

W ramach tej imprezy 7 maja 
br. w Urzędzie Miejskim miały miej-
sce warsztaty dla młodzieży ze szkół 
regionu brzozowskiego. Zajęcia były 
prowadzone przez Dyrektora Muze-
um Regionalnego w Brzozowie Ma-
riusza Kaznowskiego, który wygłosił 
prelekcję „Z dziejów stosunków pol-
sko-ruskich i polsko-ukraińskich”. 
Kolejną prelekcję na temat „Wybra-
ne aspekty historii grekokatolickiej 
diecezji przemyskiej” wygłosiła Be-
ata Bodzioch-Kaznowska, historyk - 
specjalista w tej dziedzinie. Następ-
nie w ramach ćwiczeń warsztatowych 
uczestnicy pisali test  z zagadnień poruszonych podczas 
wykładów.

Następnego dnia w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta w Brzozowie odbyła się uroczystość wrę-

czenia nagród, którą uświetniła obecność: Burmistrza 
Brzozowa Józefa Rzepki i delegacji Uniwersytetu Pe-
dagogicznego z Drohobycza z Dziekanem Wydziału 
Historii profesorem Leonidem Tymoszenko, którzy 
wraz z Burmistrzem wręczyli uczestnikom warszta-
tów pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody książko-
we. Szkoły średnie reprezentowała grupa uczniów  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

Najlepszymi gimnazjalistami zostali i najwyższą 
ilość punktów zdobyli uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w 
Brzozowie, których merytorycznym opiekunem była Lu-
cyna Niemiec – nauczyciel historii. Po wręczeniu nagród 
zaprezentowano film pt. „Najcenniejsze kościoły regionu 
brzozowskiego”, w którym zaprezentowano brzozowską 
kolegiatę i sanktuarium maryjne w Starej Wsi. 

Po zakończonej prelekcji wszyscy uczestnicy zo-
stali zaproszeni na otwarcie wystawy „Wpływ chrześ-

cijaństwa na wspólną świadomość kulturową Polaków i Ukraińców”.  
W tematykę wystawy wpro-
wadził zaproszonych gości  
i uczniów Mariusz Kaznowski. 
Przybliżył on historię stosun-
ków pomiędzy grekokatolika-
mi, katolikami i wyznawcami 
prawosławia a także wzajem-
ne ich relacje na przestrzeni 
wieków.  Dokonano również 
prezentacji zgromadzonych 
eksponatów, które zostały 
wypożyczone z Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sa-
noku i Muzeum Regionalnego  
w Krośnie.

W trzeci dzień w re-
stauracji Alta, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Historyczna. 
Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się prelegenci z Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Archiwum Państwowego w Rze-
szowie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie zabrakło także 
przedstawicieli władz samorządowych: Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Brzozowskiego Henryka Kozika, Burmistrza Brzozowa Józefa 
Rzepki, Zastępcy Burmistrza Piotra Stańki, Sekretarz Gminy Brzozów 
Beaty Bodzioch-Kaznowskiej, oraz ks. Infułata Juliana Pudły, dyrekto-
rów szkół z terenu powiatu brzozowskiego, Wicestarosty Sanockiego 
Andrzeja  Radwańskiego, pracowników i sympatyków Muzeum Regio-
nalnego w Brzozowie oraz przedstawicieli prasy lokalnej.

Na wstępie konferencji zebranych przywitał Burmistrz Brzozowa 
Józef Rzepka. Dalszą część konferencji poprowadził Dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie M. Kaznowski.

Wykład inaugurujący, zatytułowany „Spuścizna religijno-kul-
turalna Ukraińców i Polaków w Drohobyczu – analiza porównawcza 
XV-XVIII w.”, wygłosił dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Drohobyczu, profesor  dr Leonid Tymoszenko. Kolejne 
referaty wygłosili:
- doc. dr Ihor Smutok z Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu 
– „Rody drobnoszlacheckie ziemi sanockiej od XVI do XVII w.”
- dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jerzy Motylewicz – „Z ba-
dań nad kierunkami rozwoju gospodarczego miast Podkarpacia w rejo-
nie ziemi przemyskiej i sanockiej w XVII i XVIII w.”
- mgr Zdzisław Gil z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – „Ikona 
symbolem pojednania i jedności chrześcijan Wschodu i Zachodu”.
- doc. dr Switłana Biła z Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu 
– Dążenie Ukraińców i Polaków do porozumienia międzywyznaniowe-
go w województwie ruskim w XVII i XVIII w.”
- dr Grzegorz Zamoyski z Archiwum Państwowego w Rzeszowie – „Po-
nad podziałami. Galicyjskie instytucje kredytowe między Rzeszowem 
a Lwowem”
- doc. dr Witalij Telwak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu 
– Polityka Regionalna Towarzystwa Historycznego w Lwowie”
- ks. dr Sławomir Zych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – „Re-
lacje etniczne i wyznaniowe na terenie diecezji przemyskiej obrządku 
łacińskiego w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej”

Wspólne dziedzictwo kulturowe  
Polaków i Ukraińców

Uczniowie z Gimnazjum w Brzozowie wraz z nauczycielem

Nagrody i dyplomy wręczał Burmistrz J. Rzepka i Prof. L. Tymoszenko

INFORMACJE  Z  POWIATU
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W dniach 20 – 21 kwietnia br. w Zespole Szkół im. 
Aleksandra Fredry w Nozdrzcu odbyła się IV Konferencja 
Naukowo-Techniczna 
„Błękitny San”. Tematem 
tegorocznego spotkania 
było „Bezpieczeństwo 
walorów przyrodniczych 
i turystycznych doliny 
Sanu”. Inicjatorem tego 
programu był Związek 
Gmin Turystycznych Po-
górza Dynowskiego.

Patronat honorowy 
nad konferencją objęli: 
Ewa Draus - Wojewoda 
Podkarpacki, Władysław 
Ortyl – Wiceminister Roz-
woju Regionalnego, Stani-
sław Ożóg – Poseł na Sejm RP oraz Zygmunt Chole-
wiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego. 
Patronat naukowy objął: Wydział Budownictwa  
i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 
oraz Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Przewodniczącym Komitetu 
Naukowego Konferencji był prof. dr hab. Janusz 
Rak, zaś Wiceprzewodniczącym dr hab. prof. UR 
Krzysztof Kukuła z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Wśród członków komitetu znaleźli się m.in.: An-
toni Gromala - Wójt Gminy Nozdrzec oraz Jerzy  
F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia

Na konferencję przybyli przedstawiciele władz gmin-
nych, instytucji i uczelni związanych z ochroną środowiska, 
gospodarką wodną i turystyką, a także przedstawiciele me-
diów oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Wśród gości znalazł się także Wicesta-
rosta Brzozowski Janusz Draguła.

Po przywitaniu uczestników konferencji i zaproszonych 
gości, młodzież z Zespołu Szkół w Nozdrzcu zaprezentowała 
krótki program artystyczny.  

Pierwszy dzień konferencji poprowadził Janusz Rak. Po 
wygłoszeniu ciekawych referatów, uczestnicy udali się na zwie-
dzanie terenów Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego. Główną atrakcją było zwiedzanie grekokatolickiej cerkwi 
pw. Wniebowzięcia Pańskiego w Uluczu z początków XVI wie-
ku. Przewodnikiem po obiekcie był Robert Bańkosz – pracow-
nik Urzędu Miejskiego w Sanoku. Wewnątrz przygotowano eks-
pozycję ikon wykonanych podczas Bieszczadzkich Warsztatów 

Malowania Ikon, które zorganizowało Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku. Po wyciecz-
ce i przeprawie przez San na utrudzonych gości 
czekało ognisko i specjały przygotowane przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Rudawca, Iz-
debek, Nozdrzca, Hłudna, Wary, Wesołej i Sied-
lisk. Oprawę muzyczną zapewniła kapela ludowa 
„Warzanie”.

W drugim dniu konferencji obrady prowa-
dził Krzysztof Kukuła. W tym dniu uczestnikom 
konferencji towarzyszyły wystawy prac miejsco-

wych artystów: Beaty 
Knap, Barbary Starzak, 
Czesława Tarnawskie-
go i Heleny Starzak  
z Nozdrzca, Alicji Kłak 
i Haliny Jagusztyn  
z Hłudna oraz Haliny 
Habrat, Danuty Pilch 
z Wary. Swoje dzieła 
zaprezentowali także 
Paweł Rebizak i uczest-
nicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy  
z Izdebek. Zdjęcia 

przedstawił również Da-
niel Gąsecki z Dynowa 

– autor wielu wspaniałych fotografii doliny Sanu.
Sponsorami tegorocznej konferencji było Starostwo Po-

wiatowe w Brzozowie, Starostwo Powiatowe w Sanoku, WORD 
Rzeszów, Zakłady Mięsne „Herman”, Bank Spółdzielczy z Dy-
nowa, Zakład Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Betoniarskich  
Sp. z o.o. Zdzisław Socha z Nozdrzca, Piekarnia – Cukiernia 
„Genesis” z Bachórza oraz Nadleśnictwo Bircza. Duży wkład  
w organizację konferencji wniosła Dyrekcja oraz pracownicy 
Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu i pracownicy 
Urzędu Gminy Nozdrzec. 

Błękitny San
Konferencja Naukowo-Techniczna

Wystawa prac podopiecznych
ŚDS z Izdebek

Członkinie KGW w Izdebkach prezentują swoje potrawy

Jacek Cetnarowicz

- ks. dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Stanisław Nabywaniec 
– „Łemkowie i Ukraińcy grekokatolicy na Ziemiach Odzyskanych”
- ks. dr hab. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – „Dionizy 
Waledyński (1876-1960) – kontrowersyjny prawosławny metropolita 
warszawski”.

Warto tutaj podkreślić wysoki poziom naukowy wygłaszanych 
referatów, które nierzadko wzbogacone były o materiały fotograficzne 
czy multimedialne.

Na zakończenie warsztatów w czwartek 10 maja br. odbyła się 
wycieczka szlakiem zabytków architektury drewnianej Podkarpacia. 
Konferencja była mikroprojektem współfinansowanym z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa 
Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIa/Tacis CBC 2004-2006 oraz bu-
dżetu państwa przy udziale Euroregionu Karpackiego.

Jacek Cetnarowicz
Prof. Leonid Tymoszenko - Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Drohobyczu

INFORMACJE  Z  POWIATU
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 21 kwietnia br. w sali  
I Liceum Ogólnokształcącego Za-
rząd Polskiego Związku Niewido-
mych w Brzozowie zorganizował 
dla swoich członków Spotkanie 
Wielkanocne, połączone z Wal-
nym Zebraniem, na którym wy-
brano nowy Zarząd. Na spotkanie 
przybyli przedstawiciele Polskiego 
Związku Niewidomych Okręgu 
Podkarpackiego w Rzeszowie: 
Małgorzata Musiałek – Dyrektor 
PZN, Anna Chęć – Referent ds. 
Organizacyjnych, Marian Błaże-
jowski – Przedstawiciel  Komisji 
Rewizyjnej i  długoletni pracownik 
Okręgu Podkarpackiego Eugeniusz 
Gilowski, a także przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego a zarazem 
Gminy Brzozów Stanisław Pil-
szak oraz członkowie Koła PZN  
w Brzozowie. 
 Na początku zebrania 
Przewodnicząca PZN Zofia Bro-
dzicka przywitała gości i członków 
Koła, złożyła wszystkim życzenia 
wielkanocne i zaprosiła do wspól-
nego obiadu. Następnie rozpoczęło 
się Walne Zebranie, któremu prze-
wodniczył E. Gilowski. Odchodzą-
ca Przewodnicząca odczytała spra-
wozdanie z poprzedniej kadencji, 
po czym obecni na zebraniu człon-
kowie Koła PZN w głosowaniu 
jawnym udzielili absolutorium ustępują-
cemu Zarządowi Koła i ponownie, jedno-

głośnie wybrali na następną 4-letnią ka-
dencję Przewodniczącą Zofię Brodzicką. 
W skład zarządu weszły: Zofia Brodzicka 

Spotkanie Polskiego Związku Niewidomych

Zarząd Koła PZN w Brzozowie

– Przewodnicząca, Zofia Graboń 
– Zastępca Przewodniczącej, 
Maria Dymińska – Skarbnik, 
Tomasz Piszczek – Sekretarz 
oraz Maria Nowak – Członek.  
Zastępcami członków Zarządu 
zostali Ryszard Kozimor i Jan 
Szajnowski. Spośród zebranych 
wybrano również delegatów na 
Zjazd PZN Okręgu Podkarpa-
ckiego w Rzeszowie w osobach 
Zofia Brodzicka i Maria Dymiń-
ska oraz zastępcę Wojciecha 
Wojnara.
 Obrady zebrania prze-
biegały w miłej i koleżeńskiej 

atmosferze. W zebraniu wzięło 
udział 70 osób. Podczas spotka-
nia członkowie mieli okazję do 
wspólnych dyskusji, wymiany 
uwag,  omówienia swoich prob-
lemów, a także do zacieśnienia 
przyjaźni pomiędzy sobą. Na 
koniec wszyscy, zadowoleni  
i uśmiechnięci, kierowali słowa 
wdzięczności do organizatorów 
za udane i bogate w przeżycia 
spotkanie. 
 Członkowie i Zarząd 
Koła Polskiego Związku Niewi-
domych w Brzozowie składają 
serdeczne podziękowania Bur-
mistrzowi Brzozowa i Staroście 

Brzozowskiemu za pomoc finansową  
w zorganizowaniu Spotkania Wielkanoc-
nego. 

Prezydium Walnego Zebrania

Uczestnicy spotkania PZN

 Rozpoczął się cykl szkoleń dla rolników przed 
wprowadzeniem od 1 stycznia 2009 r. tzw. zasady wza-
jemnej zgodności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2007-2013. Zasadniczym elementem wspólnej 
polityki rolnej jest oddzielenie płatności bezpośrednich 

(aj)

Szkolenia dla rolników
od struktury i wielkości produkcji rolnej. Oznacza to zastąpienie dotych-
czasowych płatności dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, sy-
stemem jednolitej płatności. 

Otrzymywanie płatności według nowych zasad powiązane jest ze 
spełnieniem określonych wymogów. Aby rolnicy mogli szczegółowo za-
poznać się z wymogami jakie będą musieli spełnić od 1 stycznia 2009 r. 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – Zespół 
Doradców w Brzozowie rozpoczął cykl szkoleń dotyczących zasad wza-
jemnej zgodności dla rolników z powiatu brzozowskiego. – W każdej 
gminie zostanie zorganizowanych kilka szkoleń, aby jak najwięcej rol-
ników mogło zapoznać się z wymogami, jakie będą obowiązywały ich 
gospodarstwa po wdrożeniu minimalnych wymagań wzajemnej zgodno-
ści. Każde szkolenie będzie trwało kilka dni i będzie składać się z wykła-
dów, warsztatów i wyjazdu studyjnego do gospodarstwa – powiedziała 
Krystyna Przybyła – Ostap, kierownik PODR w Boguchwale – Zespół 
Doradców w Brzozowie. 
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Szkolenie dla rolników z Gminy Brzozów  
w Urzędzie Miejskim w Brzozowie

fot. A. Józefczyk
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Pomysł, aby w Nozdrzu utworzyć Koło PZW 
zrodził się w 1991 roku. Pomysłodawcami i założy-
cielami Koła byli między innymi: Henryk Koryto, 
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec. Po wielu 

konsultacjach udało się zawiązać Koło. Pierw-
szymi członkami byli wędkarze z terenu gminy 
Nozdrzec, którzy wcześniej wędkowali w Kole 
Dynów i Brzozów. Początkowo koło liczyło  
23 osoby.

W związku z bardzo atrakcyjnymi łowi-
skami rzeki San oraz jej dopływów, ilość wędka-
rzy stopniowo wzrastała. W chwili obecnej jest 
ich ok. 85.

Na wzrost zainteresowania wędkowaniem 
wpływ miało utworzenie w 2002 roku Młodzieżowej 
Szkółki Wędkarskiej dla dzieci szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, prowadzonej przez wędkarzy,  

a także szkolenia z zakresu ochrony przyrody, bezpieczeństwa nad wodą 
oraz zasad wędkowania.

W chwili obecnej Zarząd Koła kładzie ogromny nacisk na pracę  
z dziećmi i młodzieżą. Corocznie od 5 lat wspólnie z Wójtem Gminy orga-

nizowane są zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Dotychczas w za-
wodach tych wzięło udział 320 uczestników. Wszyscy otrzymują upominki  
i wędkarskie dyplomy. Prowadzone są pogadanki w szkołach oraz konkur-
sy rysunkowe z zakresu ochrony przyrody.

Zarząd prowadzi również Gospodarkę Rybacką. Co roku dokonuje 
się zarybiania dopływów Sanu - Baryczki i Magierówki -  pstrągiem poto-
kowym, co przyczynia się do uatrakcyjnienia późniejszych połowów.

Dzięki zaangażowaniu Antoniego Gromali i Zdzisława Sochy Koło 
od 2004 roku dysponuje własnym zbiornikiem wodnym, który stanowi 
cenne łowisko szczególnie dla początkujących wędkarzy. Corocznie od-

bywają się zawody  
o Mistrza Koła Węd-
kowania metodą grun-
tową i spławikową. Na 
zakończenie sezonu 
wędkarskiego odbywa-
ją się zawody o puchar 
Prezesa oraz Wójta 
Gminy Nozdrzec. 60% 
członków Koła pocho-
dzi z gminy Nozdrzec, 
pozostali spoza powiatu 
brzozowskiego. 

Informacje na 
temat wyrobienia karty 

wędkarskiej oraz zasad połowu można uzyskać u Prezesa Koła Marka Ow-
sianego, tel. 013 43  98 925 oraz  Bronisława Starzaka, tel. 013 43 981 21.

Koło „Brzana” Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Nozdrzcu obchodziło  
w kwietniu obchody 15-lecia powsta-
nia. Na uroczystości przybył Wicestaro-
sta Brzozowski Janusz Draguła, a także 

przedstawiciele władz gminy Nozdrzec: Wójt Antoni Gromala oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojtarowicz. Swoją obec-
nością obchody zaszczycił Prezes Okręgu PZW w Krośnie Józef 
Jędrzejczyk. Bardzo licznie przybyli członkowie Koła, zaproszeni 
dyrektorzy szkół oraz przyjaciel Koła Zdzisław Socha.

Za działalność na rzecz Koła na uroczystości 15-lecia zostały 
wręczone okolicznościowe medale za „Zasługi w rozwój wędkar-
stwa”. Medale otrzymali: Mirosław Tomański, Bronisław Starzak, 
Jan Trzciański, Jarosław Pęcherek, Józef Domin oraz Zdzisław So-
cha.

Odznaczenia wędkarskie wręczył Prezes Koła Marek Owsia-
ny oraz Prezes Okręgu PZW Krosno. Zarząd główny wyróżnił dy-
plomami za wkład dla PZW Antoniego Gromalę, Grażynę Gładysz 
– Dyrektora Gimnazjum w Izdebkach i Aleksandra Fila – Dyrektora 
Zespołu Szkół w Warze.

Uroczystości były okazją do podsumowania 15-letniej dzia-
łalności oraz określenia kierunku działania dla Zarządu na następne 
lata. 

Jednym z takich kierunków, przyjętym do realizacji, 
jest utrzymanie czystości na terenie łowisk. W kwietniu br. 
odbyło się sprzątanie nabrzeży Sanu. Uczestniczyło w nim  
28 wędkarzy, którzy zebrali na odcinku 4 kilometrów znacz-
ną ilość śmieci.

Zarząd Koła „Brzana” PZW w Nozdrzcu

Uroczystość 15-lecia Koła „Brzana”

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

Zawody wędkarskie

Sprzątanie nabrzeży Sanu
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Kryształowy jubileusz Koła „Brzana”
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Od najmłodszych lat większość chłopców marzy 
o tym, by w przyszłości zostać strażakiem – osobą, któ-
ra pomaga ludziom znajdującym się w potrzebie, zagro-
żonym podczas klęsk żywiołowych. Strażakiem o go-
rącym sercu, który w chwilach trudnej walki z ogniem 
czy wodą, gotowy jest oddać nawet własne życie. Bardzo 
często marzenia tych chłopców się spełniają, ale muszą 
być poprzedzone intensywną pracą i nauką.

Namiastkę tej wiedzy otrzymali uczniowie Szkoły 
Filialnej w Rudawcu, w dniu 13 kwietnia br. przed zbli-
żającym się świętem patrona strażaków – Floriana. Orga-
nizatorami pogadanki dla dzieci na tematy ochotniczych 
straży pożarnych był zarząd OSP w Rudawcu, radna Rady 
Gminy Nozdrzec Danuta Czaja oraz Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Nozdrzcu Marek Owsiany. 
Przekazywane wiadomości dostosowano do wieku ucz-
niów w tej szkole (od kl. „0” do kl. III).
Tematy pogadanki obejmowały:
1. Krótki zarys historyczny OSP w Rudawcu w oparciu  

o prowadzoną kronikę strażacką (temat przedstawiła 
Anna Łukaszyk -  strażaczka OSP Rudawiec)

2. Ogólne wiadomości na temat działalności ochotni-
czych straży pożarnych (przedstawił strażak – sekretarz 
OSP – Wiesław Pietryka)

3. Umundurowania i dystynkcje (przedstawiła strażaczka 
Danuta Czaja)  

4. Akcja „Dzieci zapobiegają pożarom” (temat przedsta-
wił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Nozdrzcu Marek Owsiany)

Na pytania dzieci odpowiedzi udzielali Prezes 
OSP Rudawiec Józef Czaja oraz naczelnik Władysław 
Herbut. Wszystkie tematy spotkały się z dużym zainte-
resowaniem, a szczególnie pierwszy, ponieważ dzieci 
poznały historię powstania organizacji strażackiej, bu-
dowę remizy i trudy, z jakimi borykali się ich ojcowie  
i dziadkowie, aby mógł stanąć piękny budynek strażacki, 
w którym obecnie mieści się również ich szkoła. Z braku 
funduszy na wykończenie, budynek stał kilka lat w sta-
nie surowym, ale jak po deszczu słońce przychodzi, tak 
i tu przyszły chwile lepsze, zmieniły się kolejno władze 
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gminne, aż doszło do ostatecznego oddania budynku do użytku. 
W temacie drugim prowadzący zwrócił większą uwagę na pracę 

społeczną naszych miejscowych strażaków, ponieważ dzieci znają tych 
ludzi i łatwiej było im zrozumieć niektóre zagadnienia. Temat trzeci 
– umundurowanie i dystynkcje – jest tematem dość trudnym zarówno 
dla prowadzącej, jak i małego słuchacza, dlatego wcześniej przygoto-
wane ksera ubiorów, dystynkcji, odznaczeń dały dzieciom łatwiejszy 
do przyjęcia obraz wizualny.

Hasło „Dzieci zapobiegają pożarom” – dla każdego ucznia jest to 
mimo wszystko indywidualne myślenie i zachowanie, dlatego prowa-
dzący miał za zadanie „dotrzeć” do każdego słuchacza w sposób pro-

sty, przedstawiając zagrożenie, jak i możliwość zapobiegania mu. 
W tej szkole, gdzie uczy się niewielka ilość uczniów (obecnie 

21 osób) była to pierwsza tego rodzaju pogadanka, która spotkała 
się z dużym zainteresowaniem. Biorąc to pod uwagę, prowadzący 
postanowili zorganizować konkurs, który odbył się 26 kwietnia br.  
z wiedzy ogólnej o ochotniczych strażach pożarnych. Uczniowie 
przygotowując się korzystali z wiedzy zaczerpniętej z wcześniejsze-
go spotkania. 

Komisja konkursowa, w której skład wchodzili strażacy, orga-
nizatorzy oraz nauczyciele, miała trudne zadanie, ponieważ ta nie-
wielka grupa dzieci była tak dobrze przygotowana, że o pierwsze 
miejsce trzeba było walczyć przez odpowiedzi na dodatkowe pyta-
nia.

Zwycięzcami pierwszych miejsc okazali się: klasa „0” - Da-
wid Organ, klasa I – Marlena Obłój, klasa II – Joanna Rogula, klasa 
III – Hubert Czaja. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
piękne wydania książek. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali na-

grody pocieszenia oraz słodycze.
Organizatorzy konkursu oraz pogadanki dziękują wszystkim, 

którzy przyczynili się do tej pracy. Szczególne podziękowania skie-
rowane są dla osób, dla których słowo „strażak” jest wysoko honoro-
wane. Serdecznie dziękujemy za nagrody, które dzieciom dały dużo 
szczęścia, radości i uśmiechu.

Z okazji święta strażaka życzymy wszystkim strażakom, aby ich 
patron - św. Florian darzył ich niezwykłą odwagą i pomagał w każdej 
sytuacji.

Maria Dmitrzak Sekretarz SKW
Danuta Czaja Przewodniczący SKW w Rudawcu

Pamiętajmy o strażakach ...

Pamiątkowe zdjęcie dzieci wraz ze strażakami

Zwycięzcy konkursu
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WARTO  WIEDZIEĆ

Przed nami wakacje. Każdy z nas planuje wypoczynek.  Aby 
był udany i spokojny radzę przeczytać ten artykuł. Może dzięki prze-
kazanym w nim informacjom uda się Państwu uniknąć nieprzyjem-
nych niespodzianek.
I. Wybieramy biuro podróży.

Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego biura podróży 
warto je wcześniej sprawdzić. Jak to zrobić?

Organizator turystyki oraz pośrednik muszą być wpisani do re-
jestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Informa-
cje o wpisie możemy uzyskać u wojewody właściwego ze względu na 
siedzibę przedsiębiorcy lub w Centralnej Ewidencji Organizatorów  
i Pośredników Turystycznych w Departamencie Turystyki w Mini-
sterstwie Gospodarki (http://turystyka.crz.mg.gov.pl). W ramach 
ewidencji prowadzi się także wykazy przedsiębiorców, 
których wykreślono z rejestru oraz tych którzy wy-
konywali działalność bez wymaganego wpisu 
do rejestru.

Możemy również zasięgnąć informa-
cji w Polskiej Izbie Turystycznej (www.pit.
org.pl) lub izbach regionalnych czy dany 
przedsiębiorca jest ich członkiem. Warto 
również sprawdzić czy organizator turystyki 
lub pośrednik turystyczny posiadają aktual-
ną umowę gwarancji bankowej lub umowę 
ubezpieczenia na rzecz klientów. Jest to istotne 
wówczas gdy organizator lub pośrednich nie jest  
w stanie wykonać zobowiązań wobec klientów (np. 
konieczność zapewnienia powrotu do kraju).
II. I nadszedł czas na wybór oferty….
         Przedstawiona nam oferta, czy to w postaci folderu, katalogu, 
broszury lub innej pisemnej formie powinna w sposób dokładny i zro-
zumiały wskazywać:
 - cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej 

ustalenia;
 - miejsce pobytu lub trasę imprezy;
 - rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;
 - położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według prze-

pisów kraju pobytu;
 - ilość i rodzaj posiłków;
- program zwiedzania i atrakcji turystycznych;
- kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej 

lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny;
- termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu 

imprezy  turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystar-
czającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od 
liczby zgłoszeń;

- podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające  
z umowy;

- ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, 
wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczą-
cych udziału w imprezie turystycznej.

Analizując interesujące nas oferty sprawdzajmy więc wszyst-
kie ww. elementy i pamiętajmy, że oferta powinna zawierać jasne  
i zrozumiałe informacje oraz nie wprowadzać nas w błąd.
III. Podpisujemy umowę!
Umowa o świadczenie usług turystycznych powinna mieć formę pi-
semną oraz określać:
1) organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnio-
ną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;

2) miejsce pobytu lub trasę wycieczki;
3) czas trwania imprezy turystycznej;

4) program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość 
i terminy oferowanych usług, w tym: 

a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, 
godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,

b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego 
zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia 
obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,

c) ilość i rodzaj posiłków,
d) program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę im-

prezy turystycznej;
5) cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem 

wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, je-
żeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowa-
nie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie 
ceny zgodnie z ustawą o usługach turystycznych (Uwaga! 
Podwyższenie ceny uzasadnia jedynie wystąpienie takich 
okoliczności, jak: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat 
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usłu-

gi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunko-
we w portach morskich i lotniczych, wzrost 

kursów walut. Jednakże cena nie może 
być podwyższona w okresie 20 dni 
przed datą wyjazdu);
6) sposób zapłaty;
7) rodzaj i zakres ubezpiecze-
nia turystów oraz nazwę i adres 
ubezpieczyciela;
8) termin powiadomienia klienta 

na piśmie o ewentualnym odwoła-
niu imprezy turystycznej lub usługi 

turystycznej z powodu niewystarczają-
cej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług 

jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
9) termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i prze-

jęciu obowiązków (klient może bez zgody organizatora 
turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udzia-
łu w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu  
z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych upraw-
nienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie 
wynikające z tej umowy obowiązki);

10) sposób zgłaszania reklamacji związanych z wyko-
nywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę  
z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłasza-
nia takich reklamacji;

11) wymagania specjalne, o których klient powiadomił 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na 
które strony umowy wyraziły zgodę;

12) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wy-
nikające z umowy.

Uwaga!  Osoba, która zawarła z klientem umowę o świad-
czenie usług turystycznych, jest obowiązana niezwłocznie 
dostarczyć klientowi jeden egzemplarz tej umowy.

Usługi turystyczne (cz. I)

PODSTAWOWE POJĘCIA 
- usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi ho-
telarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom 
lub odwiedzającym;
- organizowanie imprez turystycznych - przygotowy-
wanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycz-
nych;
- organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący im-
prezę turystyczną;
- pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego dzia-
łalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czyn-
ności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem 
umów o świadczenie usług turystycznych.

Irena Rąpała
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Mówiąc o możliwości wyrejstro-
wania i złomowania pojazdu musimy 
wiedzieć na jakiej podstawie i kiedy  
możemy dokonać tej czynności prawnej. 
Jest to bardzo istotne z punktu widzenia 
posiadania obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC pojazdu. 

Warunkiem zaprzestania obowiąz-
ku opłacania składek OC jest wyrejestro-
wanie pojazdu na wniosek jego właści-
ciela, w przypadku:
1. Przekazania pojazdu do uprawnione-

go przedsiębiorcy prowadzącego punkt 
zbierania pojazdów czyli „kasacji”, na 
podstawie odpowiedniego za-
świadczenia wydawanego przez 
uprawnioną przez wojewodę sta-
cję demontażu pojazdów;

2. Kradzieży pojazdu, jeżeli jego 
właściciel złożył stosowne 
oświadczenie pod odpowiedzial-
nością karną za składanie fałszy-
wych zeznań;

3. Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli 
pojazd został zarejestrowany za 
granicą lub zbyty za granicę;

4. Zniszczenia (kasacji) pojazdu za 
granicą;

5. Udokumentowanej trwałej i zupełnej 
utraty posiadania pojazdu bez zmiany  
w zakresie prawa własności oraz wnie-
sie opłaty na rzecz gminy na realizację 
zadań związanych z utrzymaniem czy-
stości i porządku w gminach;

6. Przekazania niekompletnego pojaz-
du do uprawnionego przez wojewodę 
przedsiębiorcy prowadzącego punkt 

zbierania pojazdów. Warunkiem 
przyjęcia takiego pojazdu jest odda-
nie nadwozia posiadającego Numer 
Identyfikacji Pojazdu – VIN.

Warto też pamiętać, że pojazd 
wyrejestrowany nie podlega powtórnej 
rejestracji, za wyjątkiem pojazdu:
1. Odzyskanego po kradzieży,
2. Zabytkowego,
3. Mającego co najmniej 25 lat i nie 

produkowanego przez ostatnie 15 lat, 
uznanego przez rzeczoznawcę za po-
jazd unikatowy,

4. Ciągnika i przyczepy rolniczej.

Złomowanie
Jeśli nasz pojazd uległ zniszcze-

niu lub nie nadaje się do dalszej eks-
ploatacji, musimy taki pojazd oddać 
do uprawnionej stacji demontażu po-
jazdów (wykaz znajdziemy w Wydzia-
le Komunikacji). Czynności tej może 
dokonać tylko właściciel pojazdu lub 
osoba pisemnie przez niego upoważ-
niona. Musimy tez posiadać ważną 

Zbigniew Nycz
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Złomowanie i wyrejestrowanie pojazdów
polisę OC, dowód rejestracyjny i tablice 
rejestracyjne. Po przyjęciu stacja demon-
tażu unieważnia nasz dowód rejestracyjny, 
tablice rejestracyjne i wydaje stosowne za-
świadczenie, które jest podstawą wyreje-
strowania pojazdu. Częstym błędem, który 
rodzi później problemy prawne i finansowe 
jest oddawanie pojazdu do przypadkowych 
„złomiarzy” czy nieuprawnionych punktów 
skupu złomu. Dokument wydany przez tego 
typu instytucję nie może być podstawą wy-
rejestrowania pojazdu.
Czasowe wycofanie z ruchu
Kto może załatwić sprawę: 

Właściciel:
1. samochodu ciężarowego i przyczepy  
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2. ciągnika samochodowego,
3. pojazdu specjalnego,
4. autobusu,
5. osoba posiadająca upoważnienie do cza-
sowego wycofania pojazdu z ruchu. 

Należy pamiętać, że czasowe wyco-
fanie pojazdu z ruchu nie zwalnia od obo-
wiązku opłacania składki OC.

W przypadku zapytań i wszelkich 
wątpliwości prosimy o osobisty kontakt  

z Referatem Rejestracji Pojazdów Wydziału 
Komunikacji Transportu i Dróg, Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 
43 lub telefonicznie 013 43 410 74.

W kolejnym numerze zamieścimy 
informacje na temat wykonywania zarob-
kowego i niezarobkowego transportu osób, 
i towarów.

Dlaczego do Lwowa, co jest magicznego w tym pięknym 
mieście, które jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. 

Lwów, Leopolis, Lviv czy Lemberg nieważne w jakim języku 
wymieniana jest nazwa miasta, będzie znaczyła to samo. Nie-
zależnie bowiem od narodów, które zamieszkiwały to miasto 
na przestrzeni wieków wszyscy nazywali siebie Lwowiakami.

Nazwa miasta wzięła się od imienia syna założyciela 
miasta, którym był Książę – przez Ukraińców nazywany kró-
lem – Daniłło Halicki. Na cześć swojego syna Lwa założył 
miasto leżące nad rzeka Pełtwią. Pierwsza wzmianka pisemna 
pochodzi z roku 1256 roku i często ta data jest uważana za 
początek historii miasta. W roku 1399, po bezpotomnej śmierci 
Bolesława Trojdenowicza, Lwów został odziedziczony przez 
Kazimierza Wielkiego, który w 1356 roku nadał miastu prawa 
miejskie według prawa magdeburskiego. Prawdziwy rozkwit 
miasto przeżywało w epoce Jagiellonów. 

Tragiczny dla Lwowa okazał się rok 1772, kiedy to 
Lwów dostał się pod panowanie austriackie. Na szczęście 
mieszkańcy nie dali się zgermanizować. A w wieku XIX udało 
się im otrzymać dość szeroką, jak na możliwości, autonomię. 
Lwów staje się miastem gdzie znakomicie rozwija się kultura. 

LWÓW - miasto 
wschodu i zachodu

Fasada Opery Lwowskiej
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Jacek Cetnarowicz

Tutaj powstaje Panorama Racławicka, Maksymilian Ossoliński 
zakłada słynną bibliotekę tzw. Ossolineum, powstaje wspaniały 
gmach opery z nie mniej słynną kurtyną Siemiradzkiego. 

Po przegranej I Wojnie Światowej, Austria tajnym ukła-
dem oddała Lwów oddziałom ukraińskim. Od 1 listopada  
1918 r. rozpoczęła się walka o Lwów, która przeszła do histo-
rii pod nazwą „Obrony Lwowa”. Przeciw regularnym pułkom 
ukraińskim do obrony miasta stanęła polska ludność. W trakcie 
walk wielu młodych ludzi oddało życie za Lwów i Ojczyznę, 
przeszli oni do historii jako ”Orlęta Lwowskie”. 
Jak dojechać do Lwowa

Do Lwowa można dojechać na wiele sposobów. Jeśli wy-
bieramy się własnym samochodem możemy skorzystać z przejść 
granicznych w Krościenku lub Medyce. Z Brzozowa do Lwowa 
jest około 180 km. Można też skorzystać z licznych połączeń 
autobusowych, kolejowych lub piechotą przejść „szlakiem mró-
wek” na stronę ukraińską w Medyce – stamtąd do Lwowa do-
trzemy busem z samej granicy.
Co warto zobaczyć

Na pełne poznanie Lwowa potrzebujemy 2 – 3 dni. Obo-
wiązkowym punktem pobytu jest zwiedzanie Cmentarza Łycza-
kowskiego – największej Lwowskiej nekropolii założonej w II 
połowie XVIII wieku. Spoczywa tutaj ponad pół miliona osób, 
w tym wielu bardzo znanych Polaków m.in.: Maria Konopnicka, 
Gabriela Zapolska, Artur Grottger, Stefan Banach, Konstanty Ju-
liusz Ordon, Władysław Bełza, Karol Szajnocha i wielu innych. 
Do tego cmentarza przylega Cmentarz Orląt miejsce wiecznego 
spoczynku „Orląt Lwowskich” – miejsce, gdzie każdemu z Po-
laków może zakręcić się łza w oku. W centrum miasta warto 

zobaczyć Katedrę Łacińską, Ormiańską, kompleks cerkwi woło-
skiej, dawny kościół Jezuitów, cerkiew przemienienia pańskie-
go, Plac Halicki z pomnikiem Daniłły Halickiego, piękny rynek 
z cennymi Kamieniczkami (Królewską, Czarną) czy też najstar-
szą lwowską aptekę Pod Czarnym Orłem. Należy też zobaczyć 
Plac Adama Mickiewicza z pomnikiem naszego wieszcza, który 
udało się uratować dzięki temu, że mieszkańcy przekonali wła-
dze radzieckie o tym, że Adam Mickiewicz był rewolucjonistą 
walczącym z caratem. Trzeba także pospacerować Wałami Het-
mańskimi do opery, a po południu udać się na przedstawienie. 
W repertuarze znajdziemy balety, opery włoskie, francuskie, 
ukraińskie, czy grany po polsku „Straszny Dwór” Stanisława 
Moniuszki. Gdy poznamy miasto choć trochę warto wdrapać 
się na Kopiec Unii Lubelskiej, z którego roztacza się cudowna 
panorama na całe miasto. Poza centrum warto zobaczyć piękną 
katedrę grekokatolicką pod wezwaniem Św. Jury, gdzie podczas 
pielgrzymki do Lwowa nocował Ojciec Święty Jan Paweł II,  
a także Ossolineum, Uniwersytet im. Iwana Franki dawniej Jana 

Kazimierza, Park Kościuszki, Wzgórza Wuleckie, Park Stryjski, 
czy skansen Budownictwa Ludowego. Nie można też zapomnieć  
o wspaniałym dworcu kolejowym, który jako jeden z pierw-
szych w Europie posiadał podziemne przejścia na perony.

Dla miłośników muzealnictwa
Lwów oferuje bardzo wiele ciekawych muzeów. Do naj-

ważniejszych należą:
- Lwowskie Muzeum Historyczne
- Lwowska Galeria Obrazów, która posiada ciekawą kolekcję 
dzieł polskich malarzy, takich jak Matejko, Norblin, Grottger, 
Kossak, czy Rodakowski
- Arsenał Miejski – ze zbiorami broni białej, palnej, buławami 
hetmańskimi
- Kaplica Boimów 
- Skansen Budownictwa Ludowego
- Kamienica Królewska – Sobieskich z dziedzińcem „włoskim”, 
czy jedno z nowszych Muzeum Browarnictwa, gdzie zwiedza-
nie jest połączone z degustacją „złotego trunku”.

Zwiedzając Lwów nie można zapomnieć o wielu Pola-
kach, którzy tu się urodzili czy mieszkali. Byli to m.in.: Kazi-
mierz Górski, Stanisław Lem, Ignacy Łukasiewicz, Krystyna 
Feldman, Jan Kasprowicz, Józef Bem, Ignacy Mościcki, Wła-
dysław Sikorski, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, a także ro-
dzina Dzieduszyckich, Fredrów czy Baczewskich. Zatem nucąc 
piosenkę „Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko we 
Lwowie” jedźmy do Lwowa.

PRAKTYCZNE INFORMACJE
- Noclegi: Chcąc się zatrzymać w Lwowie warto sobie zarezer-

wować miejsce hotelu z wyprzedzeniem. Można tego dokonać 
w biurach podróży w Polsce lub poprzez liczne strony interne-
towe o Lwowie w języku polskim.

- Wyżywienie: W Lwowie działa bardzo wiele restauracji  
o różnym standardzie od Fast Foodów po ekskluzywne lokale.

- Waluta: w sklepach, restauracjach,  płaci się hrywną -  wy-
miany można dokonać w jednym z wielu kantorów, które są  
w całym mieście.

- Spacerując po Lwowie uważajmy na samochody – przejścia 
dla pieszych to często jest „fikcja”.

- Jeżeli zostajemy na noc w Lwowie a jesteśmy własnym samo-
chodem zostawmy go na noc na parkingu strzeżonym.

- Po mieście możemy poruszać się transportem miejskim: tram-
wajami, trolejbusami, czy „marszrutkami” opłaty za przejazd 
uiszcza się u kierowcy lub konduktora.

- Taksówki nie są drogie ale cenę przejazdu należy uzgodnić 
przed kursem.

- Lwów jest miastem  złodziei kieszonkowych, zatem dokumen-
ty, pieniądze trzymajmy w bezpiecznym miejscu.

Uniwersytet im. Iwana Franki

Cmentarz Orląt Lwowskich



W tym miejscu jednak na-
leży odnotować fakt, iż drużyna 
z Brzozowa wystąpiła w mocno 
osłabionym składzie ze względu 
na udział kilku zawodników w 
Półfinale Wojewódzkim w aero-
biku.

Podczas zawodów uzyska-
no kilka bardzo wartościowych 
wyników. 
Oto one:

Dziewczęta:
Mazur Dominika (Blizne) 
– pchnięcie kulą – 9,24m,
Tracz Eliza (Humniska) 
– pchnięcie kulą – 9,00m,
Gondek Elżbieta (Brzozów) 
– pchnięcie kulą – 8,72m,
Konieczko Edyta (Humniska) – bieg 100m – 13,95s,
Cwynar Barbara (Brzozów) – bieg 300m – 48,44s,
Sokołowska Justyna (Niebocko) – rzut dyskiem – 22,50m.

Chłopcy:
Adamski Karol (Niebocko) – bieg 100m – 11,86s,
Mazur Bartłomiej (Blizne) – pchnięcie kulą – 11,85m,
Smigiel Mateusz (Niebocko) – pchnięcie kulą – 11,60m,

Dziedzic Tomasz (Brzozów) 
– pchnięcie kulą – 11,30m,
Czopor Grzegorz (Dydnia) 
– rzut dyskiem – 31,80m,
Szuba Łukasz (Brzozów) 
– rzut dyskiem – 31,00m,
Gromek Szymon (Niebocko) 
– rzut dyskiem – 30,70m,
sztefeta 4 x 100m (Niebocko) 
– 51,92s.

Po zakończonych za-
wodach drużyny zostały 
uhonorowane pamiątkowymi 
dyplomami, a najlepsi otrzy-
mali puchary. Jednocześnie 
zwycięskie gimnazja uzyska-

ły awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 29 maja br. w Rze-
szowie.

SPORT

Liga lekkoatletyczna
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W dniu 10 maja br. na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie odbyła się 
Powiatowa Gimnazjada w Lidze Lekkoatletycznej 
dziewcząt i chłopców. Impreza współorganizowana 
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzo-
zowie oraz wspomniany wyżej MOSiR zgromadziła 
na starcie ponad 200 uczniów z 7 gimnazjów naszego 
powiatu. Były to gimnazja z Dydni, Niebocka, Izde-
bek, Bliznego, Górek, Humnisk i Brzozowa. 

Rywalizacja w zawodach drużynowych odbyła 
się w następujących konkurencjach: bieg 100m, bieg 

300m, bieg 600m (dziewczęta), bieg 
1000m (chłopcy), skok w dal, pchnię-
cie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem 
oraz sztafeta 4x100m.

W kategorii dziewcząt bez-
konkurencyjne okazały się uczenni-
ce Gimnazjum Blizne, które po raz 
pierwszy od wielu lat zdetronizowały 
stale wcześniej zwyciężające Gimna-
zjum Humniska i Gimnazjum Niebo-
cko.

W kategorii chłopców również 
nie obyło się bez niespodzianki. Zwy-
ciężające do tej pory tradycyjnie Gim-
nazjum Brzozów musiało tym razem uznać wyższość 
„wiecznie” drugiego Gimnazjum Niebocko. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Humniska. 

Sztafeta dziewcząt 4x100 m

Skok w dal chłopców

Pchnięcie kulą dziewcząt

Marek Szerszeń

Klasyfikacja końcowa dziewcząt Klasyfikacja końcowa chłopców



Andrzej Kędra 
Prezes BKSJJ
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 24 marca w Hamburgu odbył się kolejny etap eliminacji do 
Mistrzostw Europy, w którym udział wzięli zawodnicy Brzozowskie-
go Klubu Sportowego w składzie: Paweł Michalski i Łukasz Sieńczak 
w konkurencji duo system. 

Para ta zajęła V miejsce i tym samym zakwalifikowała się do 
kolejnego etapu, który odbył się 7 – 8 kwietnia we Francji. W turnieju 
wzięło udział 12 państw, tam również zawodnicy BKS Ju Jitsu zajęli 
V miejsce przegrywając z gospodarzami zawodów o brązowy medal. 

Zawody w Paryżu były ostatnim turniejem przed Mistrzostwa-
mi Europy w Turynie a także ostatnią szansą zawodników by zakwa-
lifikować się do wyjazdu. 

Po zawodach trener kadry narodowej Marian Jasiński i prezes 
PZJJ Andrzej Badeński pogratulował wysokich wyników i oznajmił, 
iż zawodnicy BKSJJ będą reprezentować Polskę podczas Mistrzostw 
Europy w Turynie, w kategorii duo systemie męskim. 

Na zakończenie w imieniu Zarządu Brzozowskie-
go Klubu Sportowego Ju-Jitsu chciałbym podziękować 
wszystkim tym, którzy nam kibicują i wspierają nasze 
działania: Burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, Sta-
roście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi, Wicestaro-
ście Januszowi Dragule, Zarządowi Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego w Sanoku, Zarządowi Grupy Koronki S.A, 
Andrzejowi Pietryce – Firma Polikat, Andrzejowi Bień-
czakowi - Eleo-Budmax, Waldemarowi Irzykowi – Firma 
Grabo, Janowi Dudyczowi – ZBJ Brzozów, Wiesławowi 
Juraszowi – ZHUW Lasek s.c. Brzozów oraz właścicielo-
wi gabinetu rehabilitacji zdrowotnej Eskulap Januszowi 
Tomoniowi. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej: www.bksjujitsu.
brzozow.com.pl.

Turnieje Międzynarodowe – Hamburg i Paryż 
z udziałem zawodników BKSJJ

Pamiątkowa fotografia zawodników z trenerem po udanym starcie w Paryżu

Rodzinna fotografia reprezentacji Polski w Hamburgu, gdzie Polska w klasyfikacji 
ogólnej zajęła I miejsce

Młodzi zawodnicy Brzozovii MOSiR Brzozów zwycię-
żyli w powiatowych eliminacjach 23 Ogólnopolskiego Turnieju 
Chłopców “Piłkarska kadra czeka” im. Stanisława Tymowicza. 

O zwycięstwo rywalizowali zawodnicy urodzeni w roku 
1991 i młodsi. Zwycięski zespół reprezentował będzie powiat 
brzozowski na eliminacjach na szczeblu OZPN w Krośnie. 

W meczach grupowych Brzozovia uporała się z ze-
społami LKS Hłudno i Błękitni Jasienica Rosielna, a w me-
czu finałowym pokonała LKS Zryw Dydnia. Piłkarze z Dydni  
w eliminacjach pokonali LKS Haczów. Zawodnicy z Haczo-
wa uplasowali się na trzecim miejscu, z Jasienicy Rosielnej na 
czwartym, a z Hłudna na piątym. Mecze sędziowali Piotr Gar-
biński i Ryszard Pilszak. 

Zespoły otrzymały puchary i dyplomy, które wręczali 
Henryk Dąbrowiecki, wiceprezes Rady Powiatowej Zrzeszenia 
LZS w Brzozowie oraz Janusz Pańko i Ryszard Pilszak z Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie. 

Turniej zorganizowany został przez Radę Powiatową 
zrzeszenia LZS w Brzozowie i Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Brzozowie. 

Brzozovia najlepsza

Brzozovia MOSiR Brzozów

Skład drużyny:
Grzegorz Kowalczyk, Piotr Tesznar, Sławomir Janiga, Krzysztof  
Kobiałka, Jacek Trzciański, Mateusz Bober, Łukasz Serwański, Daniel 
Strącel, Mariusz Jantosz, Kamil Zarych, Bartłomiej Dydek, Bogusław 
Borek, Arkadiusz Borek, Krystian Mazur, Tomasz Dziedzic, Dawid Dą-
browski, Kamil Gierula, opiekun Maciej Bednarczyk.

Andrzej Józefczyk

fot. A. Józefczyk
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KRZYŻÓWKA

POZIOMO PIONOWO
2) odcinek łączący dwa 
sąsiednie wierzchołki 
wielokąta 
5) mieszkanka Bawarii, 
8) Georges (1759-94), 
jeden z przywódców rewo-
lucji fr.,  
9) rodzaj sznura do odpa-
lania na odległość materia-
łów wybuchowych, 
10) pierwiastek chem. z 
podgrupy wanadowców, 
szary, symbol Nb, l.a. 41.,   
12) nazwa jednostki miary,
13) wąski pas ziemi wy-
orany przy jednorazowym 
przejściu pługa;

1) człowiek obrotny, 
przebiegły, chytry, kuty na 
cztery nogi,  
2) tonaż brutto, określony 
w tonach rejestrowych, 
3) narząd wzroku u ludzi 
i zwieząt; gałka oczna, 
tęczówka, 
4) rów osuszający lub 
nawadniający,  
6) przenośnie: piekny, 
urodziwy młodzieniec, 
7) imię męskie - imieniny: 
9.I., 6.II., 5.VII.,
11) imię Marleya, jamaj-
skiego wokalisty i kompo-
zytora muzyki reggae.
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HOROSKOP

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

BARAN (21 III – 20 IV)
Przybędzie Ci inicjatywy i nowych pomysłów. Pojawi się możliwość 
realizacji Twoich ambicji. Nieoczekiwanie pojawią się pilne sprawy 
służbowe, które trzeba będzie załatwić. Nie poddawaj się zmiennym 

nastrojom, zachowaj optymizm i pomyśl o rozrywkach.
BYK (21 IV – 21 V)
Nabierzesz wigoru i entuzjazmu do działania. Z zapałem przystąpisz 
do realizowania określonych celów. W ich osiągnięciu nie przeszko-

dzą Ci nawet drobne problemy osobiste. Ktoś bardzo Ci bliski będzie potrze-
bował Twojej pomocy. Wesprzyj tę osobę, ale uważaj by nie zaangażować się 
zbyt mocno w jej problem. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Ten miesiąc będzie dla Ciebie bardzo ważny, ponieważ podejmowa-
ne decyzje będą miały swoje konsekwencje w przyszłości. Rozważ 

możliwość zmian w Twoim życiu. Nie zaniedbuj przyjaciół i znajomych, po-
mogą Ci oni podjąć rozsądne i korzystne decyzje. 

RAK (22 VI – 23 VII)
Zrealizujesz wszystkie postawione sobie cele, wystarczy trochę wy-
siłku i wytrwałości. Kieruj się swoją intuicją. Nie zaniedbuj rodziny. 

Twoi bliscy potrzebują Twego wsparcia bardziej niż Ci się wydaje. W sprawach 
osobistych wszystko ułoży się pomyślnie. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym miesiącu będziesz pełny optymizmu i wiary we własne 
siły. To może być dla Ciebie bardzo znaczący okres czasu, w któ-

rym niektóre z ważnych spraw maja szansę na wyjaśnienie lub załatwienie. 
Sprawy osobiste ułożą się pomyślnie, wystarczy tylko zrobić pierwszy krok  
i porozmawiać z bliską Ci osobą.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
W pracy mogą się pojawić problemy, które jednak przy odrobinie 
dobrej woli i współpracy na pewno rozwiążesz. Zastanów się dobrze 
nad swoją nieuzasadnioną nieufnością do współpracowników. Masz 

sporo obowiązków, ale znajdź czas na życie osobiste i kolację we dwoje.

WAGA (24 IX – 23 X)
Umiejętne zarządzanie finansami oraz konsekwencja działania  
w tym zakresie dadzą Ci oczekiwane rezultaty. Dużo czasu w tym 
miesiącu poświęć sprawom domowym i najbliższym. Sukces zawo-

dowy jest możliwy, ale dzięki ciężkiej i systematycznej pracy. Doceń osobę, 
która do tej pory wiele dla Ciebie zrobiła.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W sprawach zawodowych mogą pojawić się nieoczekiwane kłopoty, 
dlatego nie podejmuj nowych zadań i przemyśl każde posunięcie. 

Nadszedł czas na odpoczynek. Zastanów się nad propozycją przyjaciół. Może 
się ona okazać dla Ciebie bardzo korzystna.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Przy realizacji zadań w tym miesiącu trzeba będzie się wykazać 
umiejętnością podejmowania decyzji oraz dużą dyspozycyjnością. 

W razie problemów skorzystaj z dobrej rady życzliwej Ci osoby. Znajdź trochę 
czasu dla siebie. Pomyśl o krótkim wyjeździe z przyjaciółmi.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Ten miesiąc będzie czasem spontaniczności: niespodziewane wizyty, 
zmiany planów. Nie wszystko ułoży się po Twojej myśli ale nie po-

winieneś mieć żadnych poważniejszych kłopotów. Poświęć trochę więcej czasu 
ukochanej osobie.

WODNIK (21 I – 19 II) 
Jesteś oddany karierze, pracujesz jak najlepiej i zostanie to doce-
nione. Możesz liczyć na awans i poprawę stanu swojego konta. Nie 
przedkładaj jednak życia zawodowego nad osobiste. W miłości słu-

chaj głosu serca. Może to dobry czas, aby zaprosić swoją sympatię do kina lub 
na romantyczny spacer.

RYBY (20 II – 20 III) 
W sprawach finansowych wykażesz się błyskotliwością, refleksem  
i co najważniejsze – umiejętnością przekonywania. Zostanie to doce-

nione! Unikaj samotności, ponieważ wprawia Cię w przygnębienie. Najlepszym 
lekarstwem będzie rozrywka i towarzystwo z poczuciem humoru.
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REKLAMA

Restauracja ALTA poleca
Sałata lodowa faszerowana

Produkty: 
1 główka sałaty lodowej
15 dkg pełnotłustego twarożku 
albo tzw. serka wiejskiego
2 łyżki mleka
2.5 dkg rodzynek
2.5 dkg posiekanych orzechów 
włoskich
1 czerwona papryka drobno po-
krojona
 sól , pieprz

Sposób przyrządzenia:
Odciąć górną część główki lodo-

wej sałaty i zachować ją w całości. Przy 
pomocy małego ostrego nożyka wyciąć 
środek główki, tak aby zachować głów-
kę pustą w środku. Wycięte ze środka 
listki drobno pokroić i rzucić do sala-
terki. 

W innej miseczce rozetrzeć twa-
rożek z mlekiem aż do uzyskania jed-
nolitej masy zmieszać starannie tę masę 
z rodzynkami, orzechami i kawałkami 
papryki, dodać pokrojoną sałatę. Przy-
prawić do smaku solą i pieprzem i sta-
rannie wymieszać. 

Masę nałożyć do główki sałaty 
i przykryć zachowaną górną częścią. 
Schłodzić przed podaniem przez około 
pół godziny. Smacznego!
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