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20 czerwca br., miała miejsce kolejna IX sesja Rady 
Powiatu Brzozowskiego. Prowadził ją Henryk Kozik - Prze-
wodniczący Rady, który zapoznał obecnych z porządkiem 

IX sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
obrad, po czym radni przyjęli bez uwag protokół z poprzedniej 
sesji. Następnie Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz przedstawiła spra-
wozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji, zaś 
Starosta Zygmunt Błaż – sprawozdanie z działalności Zarządu w 
okresie międzysesyjnym. Po ich zatwierdzeniu radni jednogłośnie 
przyjęli uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2007, ustalenia wy-
nagrodzenia Starosty Brzozowskiego, zmian w budżecie powiatu na  
2007 r. i zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Następnym punktem sesji było pełne ekspresji i wymownych 
przykładów wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Brzozowie Tadeusza Pióro na temat profilaktyki 
uzależnień. T. Pióro naświetlił obecnym, że uzależnienie to poważ-
na choroba, opowiedział o jej symptomach, przebiegu i leczeniu. 
Uczestnicy sesji wysłuchali, jak zgubne dla zdrowia człowieka są 
wszelkie nałogi począwszy od nikotyny, poprzez alkohol, na twar-
dych narkotykach kończąc. 

Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych.
Wystąpienie Tadeusza Pióro - PPIS w Brzozowie Magdalena Pilawska

Uczestnicy konferencji

Cele spotkania omówił Wicestarosta Brzozowski 

Jacek Cetnarowicz

22 czerwca br. odbyła się konferen-
cja, której organizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie, poświęcona 
możliwości utworzenia  na terenie powia-
tu brzozowskiego podstrefy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Wśród uczestników i zaproszonych 
gości znaleźli się: Mariusz Błędowski 
– Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A. oddział w Mielcu, Danuta Borowiec 
– Kierownik Biura Obsługi Administra-
cyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
w Mielcu, Adam Śnieżek -  Radny Sej-
miku Województwa Pod-
karpackiego, Zygmunt Błaż 
– Starosta Brzozowski, Janusz 
Draguła – Wicestarosta Brzo-
zowski, Henryk Kozik – Prze-
wodniczący Rady Powiatu, 
Piotr Stańko - Zastępca Bur-
mistrza Brzozowa oraz radni 
Rady Powiatu Brzozowskiego, 
jak również wójtowie gmin  
i przedstawiciele lokalnego bi-
znesu z terenu powiatu, a także 
naczelnicy wydziałów Staro-
stwa Powiatowego.

Konferencję otworzył 
Starosta Brzozowski, który po-
witał wszystkich zaproszonych 
gości. Następnie głos zabrał Wicestarosta 
Brzozowski, który powiedział, że celem 
tego spotkania jest udzielenie odpowie-

dzi na pytanie, czy w warunkach powiatu 
brzozowskiego jest szansa 
na utworzenie podstrefy 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Mielec.

Szczegóły i warun-
ki działalności specjal-
nych stref ekonomicznych 
przedstawił Dyrektor Ma-
riusz Błędowski. Specjal-
na strefa ekonomiczna to 
wyodrębniony teren prze-
znaczony na lokalizację 

inwestycji dla przedsiębiorców, którzy 
korzystają ze zwolnień podatkowych. 
Zwrócił on uwagę, że teren pod inwesty-

cje musi być odpowiednio przygotowany 
tzn. posiadać infrastrukturę drogową, me-
dia a także uregulowany stosunek prawny 
gruntów i gotowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Dyrektor powiedział tak-
że, że strefa mielecka jest najskuteczniej 
działającą w Polsce. Aktualnie na obsza-

rze 600 hektarów pracuje około 13 
tysięcy osób, zatrudnionych między 
innymi w przemyśle lotniczym, spo-
żywczym, elektronicznym i budowla-
nym.

Kolejnym prelegentem była 
Pani Danuta Borowiec, która przed-
stawiła prawny aspekt tworzenia pod-
stref ekonomicznych, a także szczegó-
łowo omówiła wniosek o lokalizację 
podstrefy.

Po wystąpieniach przedstawicie-
li SSE Mielec miała miejsce dyskusja,  
w której wzięli udział zaproszeni goście.

Podstrefa Specjalnej Strefy  
Ekonomicznej w Mielcu
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Zagrożenia powodziowe występujące na terenie powia-
tu brzozowskiego oraz możliwości realizacji koncepcji progra-
mowo-przestrzennej ochrony przed powodzią zlewni Stobnicy 
ze szczególnym uwzględnieniem jej dopływów, były tematem 

przewodnim konferencji, której 
organizatorem było  Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie. Mia-
ła ona miejsce w dniach 14-15 
czerwca br. w Ośrodku KHS 
„Krosno” S.A. w Nozdrzcu.

Wśród uczestników kon-
ferencji znaleźli się: Bogdan 
Rzońca - Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, 
Dariusz Iwaneczko - Wicewo-
jewoda Podkarpacki, Jan Win-
ter – Dyrektor Biura do Spraw 
Usuwania Skutków Klęsk Żywio-
łowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
także Stanisław Stachura – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i Adam Śnieżek 
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Zyg-
munt Błaż - Starosta Brzozowski, Janusz Draguła - Wicestarosta 
Brzozowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Kozik 
i Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu. W konferencji wziął udział 
również Burmistrz Brzozowa wraz z Zastępcą, a także wójtowie 
gmin z terenu powiatu.

Spotkanie otworzył Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, 
który powitał zaproszonych gości i wprowadził zebranych  
w tematykę konferencji. Głos zabrali kolejno Dariusz Iwanecz-
ko, a następnie Jan Winter, który omówił program ochrony 
przeciwpowodziowej dorzecza górnej Wisły. Stanisław Stachu-
ra przedstawił problem zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
i szczegóły jego realizacji w dolinie rzeki Stobnicy na obszarze 
powiatu brzozowskiego. Zwrócił także uwagę, że przygotowa-
nie odpowiedniej dokumentacji technicznej i prawnej do jego 
realizacji pozwoli na złożenie przez Podkarpacki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wniosków o uzyskanie 
dotacji na realizację inwestycji przeciwpowodziowych, których 
koszt wynosi ponad 168 milionów złotych.

Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła w swoim wy-
stąpieniu zwrócił uwagę na problemy związane z występującym 
zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu brzozowskiego 
- „Powtarzające się powodzie są coraz większym problemem 

dla mieszkańców powiatu. W ostatnim dziesięcioleciu mieliśmy  
ich 8, które były głównie powodziami letnimi, charakteryzujący-
mi się bardzo intensywnym przyborem wód uniemożliwiającym 
doraźne zabezpieczenie się  przed nimi oraz szybkim, kilkugo-
dzinnym  powrotem do koryta rzecznego. 

Ta niszczycielska energia wody powoduje olbrzymie stra-
ty w mieniu komunalnym gmin i powiatu oraz mieniu prywat-
nym. Straty powstałe w wyniku tych powodzi wyniosły ogółem  
198.902.387 złotych. Z czego w mieniu gmin i powiatu 
123.798.907 złotych a w mieniu prywatnym 75.103.480 zł. Pod-
topionych zostało 2609 budynków i 9908 hektarów gruntów.

 W trosce o ochronę mienia komunalnego i mieszkań-
ców, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wraz  
z gminami: Domaradz, Dydnia, Brzozów, Jasienica Rosielna 
i Powiatem Brzozowskim, zlecił opracowanie koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej ochrony przed powodzią zlewni rzeki 
Stobnicy ze szczególnym uwzględnieniem jej dopływów. Kosz-
ty tego opracowania pokryto solidarnie” - powiedział Janusz 

Draguła.
Ponadto Kazimierz Filar, 

Naczelnik Wydziału Środowiska  
i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Brzozowie przedstawił 
przyczyny występujących na tere-
nie powiatu brzozowskiego szkód 
powodziowych oraz wielkość strat 
powstałych w okresie ostatniego 
dziesięciolecia.

W trakcie konferencji 
podpisano również porozumie-
nie pomiędzy Dyrektorem Pod-
karpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych, Starostwem Powiatowym oraz  gminami: 
Brzozów, Domaradz, Dydnia i Jasienica Rosielna w sprawie 
przygotowania na koszt gmin dokumentacji niezbędnej do uzy-
skania decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej. Jej zgromadzenie 
pozwoli opracować dokumentację techniczną dającą możliwość 
uzyskania pozwoleń na budowę infrastruktury przeciwpowo-
dziowej.

Jednym z elementów konferencji była sesja terenowa, 
podczas której uczestnicy zapoznali się z terenami zagrożony-
mi powodziami i osuwiskami w miejscowościach Końskie, Wi-
tryłów oraz zobaczyli inwestycje polegające na likwidacji osu-
wisk w miejscowościach Krzywe oraz w ciągu drogi Brzozów 
– Zmiennica.

Konferencja na temat zagrożeń powodziowych

Prezydium konferencji

Wystąpienie Jana Wintera

Uczestnicy konferencji podczas sesji terenowej

Jacek Cetnarowicz
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W ramach wojewódzkich obchodów Dnia Samorządu Te-
rytorialnego 26 maja br. w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala 
podsumowująca VII edycję plebiscytu Podkarpackiej Nagrody Sa-
morządowej. 

Była to również okazja do wręczenia nagród i wyróżnień 
w wielu innych kategoriach. Dla Brzozowa bardzo pomyślnie za-
kończyło się tegoroczne IV Podkarpackie Forum Prasy Lokalnej. 
Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 
Lokalnych, a także Wojewódz-
kiego Domu Kultury, spośród 
28 tytułów, wyłoniła cztery 
gazety samorządowe najcie-
kawiej opisujące problemy 
oświaty i wychowania. 

Wśród nagrodzonych 
znalazły się dwa pisma z Brzo-
zowa: „Brzozowska Gazeta Po-
wiatowa” i „Wiadomości Brzo-
zowskie”. Redaktorzy naczelni 
tych gazet odebrali okolicznoś-

IV Podkarpackie Forum Prasy Lokalnej

Brzozowska Gazeta Powiatowa wśród najlepszych

red
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Redaktor Naczelna BGP odbiera okolicznościowy grawerton

Konkurs na herb powiatu ogłoszony na stronie interneto-
wej Starostwa Powiatowego w Brzozowie i w Gazecie Codziennej  
„Nowiny” został rozstrzygnięty. Zwycięzcami okazali się: Bogu-
sława Krzywonos z Krzywego, która głosowała za pośrednictwem 
„Nowin” oraz internauci: Anna Przystasz z Grabownicy i Janusz 
Gładysz z Izdebek. Wyróżnionym Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż ufundował cenne nagrody – albumy „Światowe Dziedzictwo 
– Polska na liście UNESCO”, które wraz z dedykacją wręczył 
szczęśliwcom w trakcie spotkania 29 czerwca br.

Inicjatywa ta miała 
na celu wytypowanie jed-
nego z trzech zapropono-
wanych projektów herbu. 
Trzy wstępne szkice zosta-
ły wykonane w trakcie prac 
badawczych przez history-
ka z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Włodzimierza 
Chorązkiego, członka Pol-
skiego Towarzystwa Heral-
dycznego. 

Konkurs pozwolił 
na poznanie opinii, która 
z trzech propozycji her-
bu cieszy się największą 
popularnością i uznaniem 
mieszkańców powiatu.  
W sumie zagłosowało kil-

kadziesiąt osób, większość 
oddała głos na wersję trzecią, ale aprobatę zyskał również herb 
pierwszy. Na najbliższej sesji jeden z trzech projektów wybierze 

Rada Powiatu. Zostanie on przesłany do komisji heraldycz-
nej, która po naniesieniu ewentualnych poprawek zatwierdzi 
projekt herbu powiatu brzozowskiego. 

Konkurs na herb powiatu rozstrzygnięty 

ciowe grawertony właśnie podczas obchodów 
Dnia Samorządu Lokalnego w Rzeszowie. 

Nagrody i gratulacje wyróżnionym prze-
kazali: Marszałek Województwa Podkarpackie-
go Zygmunt Cholewiński oraz Prezes Radia 
Rzeszów Włodzimierz Rudolf.

Magdalena Pilawska

Wersja 1 Wersja 2 Wersja 3

Zwycięzcy konkursu ze Starostą Brzozowskim Zygmuntem Błażem i Naczelni-
kiem Wydziału Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Piotrem Taszem

Wręczenie nagród
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Podkarpackie Stowarzy-
szenie Samorządów Terytorial-
nych, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego oraz Prezydent 
Rzeszowa byli organizatorami 
Dnia Samorządu Terytorialnego, 
który odbył się w dniu 26 maja 
br. w Rzeszowie. Podczas Gali 
w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry zostały przyznane nagrody  
w kilku kategoriach. Rafał Gła-
dysz uczeń klasy IV Technikum 
Budowlanego z Zespołu Szkół 
Budowlanych z Brzozowa re-
prezentujący powiat brzozowski 
otrzymał jedną z 25 nagród przy-
znanych dla najzdolniejszej mło-
dzieży Podkarpacia.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. w Kościele Farnym w Rzeszowie  
w intencji samorządów terytorialnych 

województwa podkarpackiego. Po 
Mszy św. ulicami Rzeszowa prze-
szła parada samorządów terytorial-
nych naszego województwa na czele  
z Marszałkiem  Województwa  
i Prezydentem Rzeszowa.

O godz. 11.00 w sali  widowi-
skowej Wojewódzkiego Domu Kul-
tury rozpoczęła się konferencja oko-
licznościowa, na której Kazimierz 
Barczyk - przewodniczący Federacji 
Związków Gmin i Powiatów RP wy-
głosił referat okolicznościowy.

Na koniec przekazał wszyst-
kim samorządowcom najlepsze ży-
czenia z okazji dnia samorządu tery-
torialnego.

Najzdolniejsi z Podkarpacia

Jedną z 25 nagród otrzymał uczeń ZSB w Brzozowie  
Rafał Gładysz Mariusz Dydek

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej opracowało dwa nowe programy 
- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe 
na rynku pracy” oraz „Praca dla młodych 
– Dobry Start”. Na ich realizację przezna-
czono 180 mln zł. 

Program „Inwestycje w kwalifika-
cje deficytowe na rynku pracy” ma na celu 
przygotowanie osób z grup defaworyzowa-
nych na rynku pracy do podjęcia i utrzyma-
nia zatrudnienia w zawodach poszukiwa-
nych na lokalnych rynkach pracy. 

Niedopasowanie kwalifikacji do 
wymogów krajowego, regionalnego czy 
lokalnego rynku pracy przekłada się bez-
pośrednio na wysokość stopy bezrobocia. 
Niedopasowanie struktury zawodowej bez-
robotnych do potrzeb pracodawców powo-
duje, iż zwiększające się tempo rozwoju 
gospodarki oraz rosnąca liczba ofert pracy 
są jeszcze niewystarczające, by wchłonąć 

większą część rejestrowanego bezrobo-
cia. 

Wielu pracodawców, pomimo wy-
stępującego bezrobocia, ma problemy ze 
znalezieniem pracowników. Obok wzro-
stu liczby ofert pracy, coraz częstszą sy-
tuacją jest pozostawanie nieobsadzonych 
stanowisk. Powodów jest wiele, począw-
szy od migracji osób bardziej zaradnych 
i wykwalifikowanych, poprzez bierność 
dużych grup uprawnionych do świadczeń 
rentowych i emerytalnych, a skończyw-
szy na trudnościach z trwałym zatrudnie-
niem bezrobotnych.

Ponadto aż 60% polskich bezrobot-
nych to osoby długotrwale bezrobotne, 
które trudno przeszkolić, zmotywować 
do podjęcia pracy. Wiąże się to także  
z tym, że znaczna część bezrobotnych nie 
posiada żadnych kwalifikacji, a z drugiej 
strony znaczne jest zaangażowanie bezro-

botnych w pracę w szarej strefie. 
Analiza zawodów tzw. deficyto-

wych i nadwyżkowych, identyfikowa-
nych na podstawie ofert pracy zgłasza-
nych do urzędów pracy w zestawieniu  
z liczbą bezrobotnych w określonych za-
wodach, pozwala na dokonanie bilansu 
potrzeb kwalifikacyjnych na rynku pra-
cy. W skali kraju największe zapotrze-
bowanie ze strony pracodawców notuje 
się na pracowników wykonujących tzw. 
prace proste, wymagające co najwyżej 
przyuczenia – co daje szanse na szybkie 
zatrudnienie uczestnikom kursów, którzy 
z natury rzeczy nie otrzymają w trakcie 
takiego szkolenia pełnego wykształcenia 
zawodowego. 

Biorąc pod uwagę coraz ostrzej 
rysujące się zjawisko niedoborów kadr 
kwalifikowanych na rynku pracy i jedno-
cześnie poważne problemy z uzyskaniem 
lub utrzymaniem zatrudnienia przez oso-
by bezrobotne z tzw. grup trudnych Pani 
Anna Kalata Minister Pracy i Polityki 

Nowe programy dla rynku pracy

Kolejny raz w ramach obchodzonego w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych w Brzozowie „Dnia sportu”, zorganizowany został Wewnętrzny Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSE. Impreza odbyła się 12 czerwca 
br. na stadionie MOSiR w Brzozowie, gdzie rywalizowały między sobą 
trzy drużyny: reprezentanci klas pierwszych, drugich i trzecich. Po bardzo 
dobrej grze najlepszy okazał się najmłodszy zespół klas pierwszych, który 
wykazał się niesamowitym uporem w walce o upragniony puchar.

Zawodników zagrzewały do walki dwie formacje taneczne, które 
specjalnie na tę okazję, pod okiem swoich opiekunek przygotowały cie-
kawe układy taneczne. Inicjatorkami i organizatorkami całej imprezy były 
Magdalena Lutecka i Justyna Leszek- Czubska. 

Magdalena Lutecka

„Dzień sportu” w ZSE

Formacja taneczna 
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 06. 06. 2007 r.

1. Stolarz
2. Kierowca kat. C+E
3. Operator pras hydraulicznych 
    i walców klejarskich

4. Pracownik do montażu okien
5. Ślusarz - spawacz
6. Krawcowa
7. Operator spycharki kat. II lub I
8. Operator ładowarki kat. II lub I

9. Kucharz
10. Malarz
11. Krojcza
12. Pracownik produkcyjny

Społecznej podjęła decyzję o przezna-
czeniu środków rezerwy Funduszu Pracy  
w wysokości 120 mln zł na realizację 
Programu „Inwestycje w kwalifikacje de-
ficytowe na rynku pracy” – IKD. Środki 
te posłużą realizacji projektów aktywi-
zacji zawodowej przygotowanych przez 
powiatowe urzędy pracy i zgłoszonych 
przez samorządy powiatów. 

Zamierzeniem Programu IKD jest: 
- aktywizacja osób znajdujących się  

w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy, 

- pomoc pracodawcom w pozyskaniu 
pracowników o pożądanych kwalifika-
cjach. 

Uczestnikami projektów aktywiza-
cji zawodowej realizowanych w ramach 
Programu IKD będą osoby mające znacz-
ne trudności ze znalezieniem pracy (okre-
ślone w art. 49 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy): 
- bezrobotni do 25 roku życia; 
- bezrobotni długotrwale; 
- bezrobotni powyżej 50 roku życia; 
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodo-

wych; 
- bezrobotni samotnie wychowujący co 

najmniej jedno dziecko do 7 roku życia; 
 - bezrobotni niepełnosprawni. 

Środki z rezerwy Funduszu Pracy 
w ramach Programu IKD są przeznaczo-
ne na projekty obejmujące następujące 
formy aktywizacji: szkolenia zawodowe 
i ogólne, w tym z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy, szkolenia a po nich 
programy stażu lub przygotowania za-
wodowego w miejscu pracy, przyznanie 
środków na podjęcie działalności gospo-
darczej lub założenie spółdzielni socjal-
nej, albo na utworzenie miejsca pracy, 
połączone ze szkoleniem bezrobotnych. 

Zogniskowanie działań programu 
wokół szkoleń z obszaru zawodów tzw. 
deficytowych na rynku pracy powinno 
zaowocować wysoką efektywnością re-
alizowanych projektów, mierzoną podję-
ciem przez uczestników zatrudnienia lub 
działalności gospodarczej. 

Podstawę prawną dla wszystkich 
działań podejmowanych w ramach Pro-
gramu IKD stanowią regulacje przewi-
dziane w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, 
poz. 1001 z późn. zm.). 

Program „Praca dla Młodych – Do-

bry Start” ma na celu zwiększenie szans 
młodych ludzi na uzyskanie pierwszego 
doświadczenia zawodowego oraz obję-
cie działaniami aktywizującymi. Program 
nakierowany jest na wzmocnienie zna-
czenia umiejętności kluczowych z punktu 
widzenia dalszej ścieżki zawodowej oraz 
promocję pracy i przedsiębiorczości. 

Wobec złożonej sytuacji młodych 
ludzi wychodzących na rynek pracy oraz 
pogłębiającego się zjawiska emigracji, 
podjęcie zadań ograniczających te prob-
lemy wydaje się ze wszech miar po-
trzebne. Utrzymujący się wysoki poziom 
bezrobocia, ale także relatywnie niskie 
płace zwiększają skłonność młodzieży 
do wyjazdów zarobkowych. Potrzeba 
kompleksowego rozwiązania problemu 
młodzieży na rynku pracy powoduje ko-
nieczność podjęcia intensywniejszych 
działań, ukierunkowanych na ułatwienie 
młodym ludziom dostępu do rynku pracy. 
Ogólnej poprawie sytuacji na rynku pracy 
towarzyszy co prawda znaczna poprawa 
sytuacji zawodowej młodych ludzi, ale 
nadal młodzież charakteryzuje się sto-
sunkowo niską aktywnością zawodową,  
a wskaźnik bezrobocia wśród młodych 
jest najwyższy w porównaniu z pozosta-
łymi grupami wiekowymi. Zasadniczym 
celem Programu jest więc tworzenie prze-
słanek do takiej sytuacji, by  start zawodo-
wy w Polsce był bardziej atrakcyjny, tak 
w wymiarze satysfakcji zawodowej jak  
i materialnej. Biorąc pod uwagę koniecz-
ność podejmowania dalszych działań uła-
twiających młodzieży płynne wejście na 
rynek pracy,  Minister Pracy i Polityki 
Społecznej podjęła decyzję o przezna-
czeniu środków rezerwy Funduszu Pracy  
w wysokości 60 mln zł na realizację 
Programu „Praca dla Młodych - Dobry 
Start”. 

Zamierzeniem Programu jest umoż-
liwienie bezrobotnej młodzieży zdobycia 
pierwszego doświadczenia zawodowego, 
rozszerzenie posiadanych już kwalifikacji 
zawodowych, zdobycie zatrudnienia oraz 
pomoc w podejmowaniu działalności go-
spodarczej. 

Warunkiem skorzystania ze środ-
ków rezerwy Funduszu Pracy w ramach 
programu „Praca dla Młodych - Dobry 
Start” będzie przygotowanie Indywidual-
nych Planów Działań dla młodych ludzi 
i zaplanowanie wydatków na realizację 

działań zgodnych z tymi planami. Indywi-
dualny Plan Działań powinien obejmować: 
diagnozę możliwości i preferencji młode-
go człowieka, przedstawienie mu oferty/
ofert pracy, pomoc w wyborze pracodawcy 
oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu z wy-
branym pracodawcą. W przypadku braku 
odpowiednich ofert pracy – Indywidualny 
Plan Działań powinien przedstawić działa-
nia aktywizujące. 

Środki z rezerwy Funduszu Pracy 
będą mogły być przeznaczone na reali-
zację Indywidualnych Planów Działań,  
tj. na: staż, szkolenia, w tym z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy, sfinan-
sowanie kosztów egzaminów umożliwia-
jących uzyskanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, uprawnień lub tytułów za-
wodowych oraz koszty uzyskania licencji 
zawodowych, udzielanie pożyczek szkole-
niowych, przyznanie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, założenie spół-
dzielni socjalnej, albo na utworzenie miej-
sca pracy dla uczestnika programu. 

Uczestnikami projektów aktywiza-
cji zawodowej realizowanych w ramach 
Programu „Praca dla Młodych – Dobry 
Start” będą młodzi bezrobotni do 25 roku 
życia (określeni w art. 49 ust. 1 ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy) mający trudności ze znalezieniem 
pracy. Dodatkowo na staże będą mogli być 
kierowani bezrobotni absolwenci szkół 
wyższych do 27 roku życia (zgodnie z art. 
53 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy). W Programie 
powinni uczestniczyć przede wszystkim 
młodzi ludzie pozostający w rejestrach 
bezrobotnych krócej niż 3 miesiące. 

Podstawę prawną dla wszystkich 
działań podejmowanych w ramach Pro-
gramu stanowią regulacje przewidziane  
w ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 
1001 z późn. zm.). 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzo-
zowie złożył wnioski o przyznanie środ-
ków  Funduszu Pracy z rezerwy  Ministra 
na realizację dwóch nowych programów 
rynku pracy. Decyzję o podziale środ-
ków MPiPS podejmie do końca czerwca  
2007 r. Początek realizacji projektów na-
stąpi po otrzymaniu decyzji przyznającej 
środki na ich sfinansowanie.

Jacek Wójcik 
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

31 maja br. w Brzozowskim Domu Kultury odbyła się impreza 
oświatowo-zdrowotna zorganizowana z okazji Światowego Dnia bez 
Tytoniu. Głównym organizatorem imprezy była Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna przy współpracy dyrektorów, pedagogów  
i nauczycieli z 7 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, Brzo-
zowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego w Brzozowie oraz 
sponsorów.

Impreza była podsumowaniem realizacji programów antytytonio-
wych („Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”) 
na terenie poszczególnych  
placówek  w roku szkol-
nym 2006/2007. Udział 
w imprezie wzięły dzieci 
z przedszkoli: Brzozów 
Nr 1, Humniska Nr 1, 
Grabownica, Stara Wieś, 
Niebocko, Nozdrzec,  
i Oddział Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Golcowej, a także 
dzieci ze szkół podsta-
wowych z: Grabownicy, 
Humnisk Nr 1, Starej 
Wsi, Domaradza Nr 1, 
Haczowa, Orzechówki , Golcowej Nr 2 oraz młodzież z Gimnazjów w: 
Brzozowie, Humniskach, Haczowie, Grabownicy i Orzechówce.

Na ww. imprezę złożyły się:
- występy dzieci z  przedszkoli i prezentacje przygotowanych in-

scenizacji dot. tematyki antytytoniowej,
- wykład Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Brzozowie na temat szkodliwości i skutków palenia, 
- wręczenie nagród i dyplomów dla dzieci z klas III szkół podsta-

wowych, biorących udział w konkursie  rysunkowym „Nie pal 
przy mnie proszę”,

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

- recytacje wierszy przez młodzież gimnazjalną  
o ww. tematyce.

Impreza zakończyła się wręczeniem 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Brzozowie wszystkim uczest-
nikom dyplomów, nagród i podziękowań za 
przygotowanie inscenizacji i wierszy w ra-
mach akcji. 

5 czerwca br. w Zespole Szkół 
w Starej Wsi odbyło się powiatowe 
podsumowanie realizacji I edycji 
programu „Trzymaj Formę”. Głów-
nym gospodarzem imprezy był ZS  
w Starej Wsi z inicjatywy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Brzozowie pod patronatem Sta-
rosty Brzozowskiego. Udział w im-
prezie  wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych: Beata Bodzioch-
Kaznowska – Sekretarz Gminy Brzo-
zów, Stanisław Pilszak - Naczelnik 
Wydziału  Oświaty i Polityki Spo-
łecznej w Starostwie Powiatowym 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Sekcja 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia składa serdeczne po-
dziękowanie: Panu Zbigniewowi Owsianemu „Zielona Oaza”, 
Dyrekcji Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Państwu Graży-
nie i Andrzejowi Wojtowiczom „GRAN-PIK” i Pani Ewie Szu-
bie – Sklep Wielobranżowy za zasponsorowanie nagród i słody-
czy dla uczestników imprezy, a także dyrekcji i pracownikom 
Brzozowskiego Domu Kultury  za pomoc w organizacji. 

Akcje ... imprezy ... podsumowania ...

Występ dzieci z Przedzszkola Samorządowego Nr 1 w Brzozowie

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrodyy

w Brzozowie, Jolanta Socha – Inspektor ds. Kultury 
Fizycznej i Sportu w Urzędzie Gminy Nozdrzec.

Program „Trzymaj formę” realizowany był na 
terenie powiatu w 20 gimnazjach przez szkolnych ko-
ordynatorów tj.: nauczycieli i pedagogów. Dotyczył 
on zwiększenia świadomości wśród uczniów klas I na 
temat racjonalnego odżywiania i aktywności fizycz-
nej. Jego realizacja miała miejsce na terenie szkół 
przez różne formy działań oświatowo-zdrowotnych 
zakończonych na etapie szkolnym imprezą lub raj-
dem rowerowym.

Na etapie powiatowym na imprezę złożyły 
się: olimpiada wiedzy i zawody sportowe.  Z każ-
dego gimnazjum udział w niej wzięło po 3 uczniów  
z klas I (po 1 osobie do testu pisemnego i po 2 do 

Uczniowie wykazali się dużą 
sprawnością fizyczną
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Sekcja 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia składa serdeczne podzię-
kowanie Panu G. Jędruszczakowi – Hurtownia „GABI” w Brzozo-
wie, Państwu A. i R. Bąkom –„Piekarnictwo” w Przysietnicy i Panu  
T. Bocheńskiemu – F. P. H. „POŁONINY” w Brzozowie za pomoc  
w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników imprezy.

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Po kilkunastu dniach Policjanci Sekcji Kryminal-
nej Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie ustalili 
sprawców rozboju dokonanego na jednym z mieszkańców 
Brzozowa.  Sprawcy zostali tymczasowo aresztowani. 

Do zdarzenia doszło 31 maja 2007 roku. 17-let-
ni mieszkaniec Brzozowa wracał wieczorem do domu. 
Około godz. 23.50 zauważył jadący samochód Volkswa-
gen Passat. Kierowca samochodu zawrócił na parkingu 
przed sklepem i zatrzymał pojazd. Z samochodu wysiad-
ło pięciu mężczyzn, którzy następnie podbiegli do niego 
i zażądali wydania posiadanych przedmiotów. Sprawcy 
powalili 17-latka na ziemię, potem uderzając i kopiąc  
go zabrali mu telefon komórkowy, dwie pamięci kom-
puterowe USB, pęk kluczy, w tym klucze do mieszkania 
i dwóch samochodów. Następnie mężczyźni wsiedli do 
samochodu i odjechali w kierunku Sanoka. 17-letni po-
szkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do 
brzozowskiego szpitala. 

Sprawcy rozboju 
aresztowani

Przed nami sezon wakacyjno – urlopowy. Warto wiedzieć, że jest 
to nie tylko okres wypoczynku, ale przede wszystkim okres wzmożone-
go nasilenia ruchu drogowego. To w szczególności wyjazdy na wczasy, 
nad morze, czy w góry. Pamiętajmy, że w tym okresie nie wszyscy jed-
nak wypoczywają. Czas wakacji jest bowiem dobrą okazją dla złodziei. 
Z policyjnych statystyk wynika, że w okresie wakacji wzrasta ilość kra-
dzieży i włamań do domów, mieszkań, piwnic, samochodów. 

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców naszego 
powiatu, którzy będą spędzać urlop poza miejscem swego zamiesz-
kania aby pozostawili swój dom, czy mieszkanie pod opieką kogoś  
z rodziny, czy sąsiedztwa. Należy pamiętać, aby przed wyjazdem 
sprawdzić zamki oraz zamknięcia okien w domach i mieszkaniach.  
O naszym wyjeździe nie informujmy wszystkich dookoła, a tylko za-
ufane osoby. 

WAKACJE – CZAS URLOPU
I WYPOCZYNKU

testu sprawnościowego). Uczniowie przyjechali razem ze 
swoimi opiekunami – koordynatorami szkolnymi progra-
mu.  

Imprezę rozpoczęli Dyrektor Zespołu Szkół  
w Starej Wsi Stanisław Chrobak i Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie Tadeusz Pióro, którzy 
powitali wszystkich uczestników i zaproszonych gości. 
Po tym Bernarda Tymczak - pedagog szkolny ZS w Starej 
Wsi przedstawiła  cele programu, a część wstępną zakoń-
czyła Joanna Kuśnierz – uczennica klasy I ZS w Starej 

W wyniku zadanych uderzeń doznał on wstrząśnienia mózgu, 
stłuczenia głowy oraz złamania kości nosowej. Niezwłocznie po otrzy-
manym zgłoszeniu brzozowscy policjanci przystąpili do działania. Pro-
wadzone przez kilkanaście dni intensywne czynności przyniosły ocze-
kiwane efekty. Policjanci ustalili czterech sprawców rozboju. Dwóch 
z nich to mieszkańcy powiatu sanockiego w wieku 18 i 20 lat, dwaj 
pozostali są mieszkańcami podbrzozowskiej miejscowości. Mają po 17 
i 18 lat.  Ustalono także piątego ze sprawców. Aktualnie trwają czynno-
ści zmierzające do jego zatrzymania. 

 15 czerwca 2007 roku na wniosek KPP w Brzozowie poparty 
przez Prokuraturę Rejonową w Brzozowie Sąd Rejonowy w Brzozo-
wie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresz-
towania. Teraz młodzi sprawcy spędzą po 3 miesiące w areszcie śled-
czym. Za dokonanie rozboju grozi im kara pozbawienia wolności od 2 
do 12 lat. 

Wsi recytując  fraszkę J. Kochanowskiego „Na Zdrowie”. Następnie  
w poszczególnych salach odbyły się olimpiada i zawody. 

Test składający się z 20 pytań dotyczył racjonalnego odżywia-
nia. Zdobywcą pierwszego miejsca została uczennica Gimnazjum  
w Izdebkach Justyna Kosobucka. W trakcie liczenia przez komisję 
punktów w teście sprawnościowym uczniowie z Gimnazjum w Przy-
sietnicy i Jasienicy Rosielnej przedstawili na sali gimnastycznej przy-
gotowane przez siebie inscenizacje dotyczące ww. tematyki. W osta-
tecznej klasyfikacji testu sprawnościowego I miejsce zajęli: w grupie 
dziewcząt - Edyta Bargieł (Stara Wieś), zaś w grupie chłopców – Ka-
mil Olejarski (Stara Wieś). Oba te zwycięstwa pozwoliły Gimnazjum  
w Starej Wsi zająć I miejsce w zawodach sportowych. Podsumowu-
jąc jednak łącznie test wiedzy i sprawnościowy, najlepsze okazało się 
Gimnazjum w Izdebkach. 

Impreza zakończyła się wręczeniem wszystkim zwycięzcom  
i uczestnikom imprezy dyplomów i nagród  ufundowanych przez Sta-
rostę Brzozowskiego, Wójtów Gmin i Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Brzozowie.

Wręczenie nagród Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie
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mł. asp. Joanna Kędra
Oficer prasowy
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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  30. 06. 2007 r.

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

Udając się na urlop warto sprawdzić stan techniczny pojazdu. 
Za kierownicą najlepiej usiąść wyspanym i wypoczętym. Nie należy 
spożywać alkoholu. W trakcie jazdy nie zabierajmy po drodze „au-
tostopowiczów” – to może być pułapka. Parkujmy samochód tylko  
w widocznych i dobrze oświetlonych miejscach. W przypadku 
opuszczania samochodu zabierajmy ze sobą dokumenty, pieniądze 
i inne cenne przedmioty, bowiem pozostawienie ich na widocznym 
miejscu w samochodzie jest doskonałą okazją dla złodzieja. Osoby 
podróżujące autobusem uczulamy na zachowanie szczególnej ostroż-
ności podczas jazdy, a także przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.  
W czasie podróży nie zostawiajmy bez opieki bagażu i innych osobi-
stych rzeczy. Gotówkę najlepiej rozdzielić na kilka części i umieścić 

w różnych miejscach. Unikajmy tłoków i nie dajmy „zaga-
dać się” nieznajomym. 

W czasie wakacji miejmy na uwadze także bezpie-
czeństwo naszych dzieci. Naiwność i łatwowierność dzieci 
bardzo często bywa przyczyną poważnych kłopotów. Ro-
dzice i opiekunowie zakazujcie dzieciom przyjmowania 
prezentów od nieznajomych, oddalania się z nieznajomymi 
oraz wsiadania do pojazdów kierowanych przez nieznajo-
me osoby. Starajcie się, aby zabawy waszych dzieci były 
zawsze bezpieczne. Uczcie wasze dzieci rozwagi oraz sami 
bądźcie przewidujący!

W okresie od 01.01. do 30.06.2007r. odnotowano 308 
zdarzeń, w tym: – 88 pożarów; w których brało udział 201 
zastępów straży pożarnej w składzie 905 ratowników PSP  
i OSP oraz – 208 miejscowych zagrożeń. W działaniach 
związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń brało udział 
244 zastępów w składzie 745 ratowników. Odnotowano  
12 alarmów fałszywych.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

29. 05. 2007 r. miał miejsce wypadek drogo-
wy w miejscowości Stara Wieś. O godz. 15.56 
Powiatowe Stanowisko Kierowania w Brzo-

zowie otrzymało informację o zdarzeniu. Dyżurny na miej-
sce zdarzenia zadysponował 1 zastęp z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie.  
W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej za-
stana sytuacja to zderzenie czołowe samochodu Opel Astra  
i samochodu dostawczego Mercedes. Po zderzeniu ww. 
samochody pozostaja na drodze na jednym pasie drogi na 
kołach. Kierowcy samochodów biorących  udział w zda-
rzeniu znajdują się poza pojazdami. Działania polegały na 
zabezpieczeniu rozbitych samochodów. Odłączono prąd  
w samochodzie Opel, wyciekającą z samochodu dostawcze-
go masę, rozbite jaja – ok. 7 tys. szt., posypano piaskiem 
w celu zmniejszenia rozlewiska na drodze. Po zakończe-
niu działań przez policję, uszkodzone pojazdy usunięto za 
pomocą wciągarki linowej z samochodu GBA na pobocze. 
Pozostałości powypadkowe usunięto z jezdni przy pomocy 
zmywacza Aquaquick i prądu wody. Na tym działania za-
kończono.    

13. 06. 2007 r. miał miejsce pożar budynku 
mieszkalno-gospodarczego w miejscowości Wara  
gm. Nozdrzec. O godz. 20.45 Powiatowe Stanowi-
sko Kierowania w Brzozowie otrzymało informację  
o pożarze budynku. Dyżurny na miejsce pożaru za-

dysponował 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Ko-
mendy Powiatowej PSP w Brzozowie, zastęp z JRG Dynów, 
oraz z OSP: Wara, Nozdrzec, Izdebki, Rudawiec, Hłudno.  
W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej, 

palił się budynek mieszkalno-gospodarczo-inwentarski/kompleks 
połączony wspólnym dachem. Pożarem objęty był budynek go-
spodarczo-inwentarski, oraz dach budynku mieszkalnego. Istniało 
zagrożenie dla sąsiednich drewnianych budynków. Jako pierwszy 
przybył zastęp OSP Wara, który zbudował stanowisko wodne na 
rzece Magierówka, oddalonej od pożaru ok. 200m. Podano jeden 
prąd wody w natarciu na zabudowania gospodarcze i jeden prąd  
w obronie na zagrożone budynki drewniane. Następnie przybyły  
2 zastępy z OSP Nozdrzec, które podały 2 prądy wody w natarciu  
z działek samochodowych. Po przybyciu zastępów z JRG Brzozów  
i JRG Dynów podano 2 prądy w obronie i 5 w natarciu, jednocześ-
nie prowadzono ewakuację mienia z obiektów objętych pożarem. 
Na polecenie dowódcy akcji zakład energetyczny Sanok odłączył 
zasilanie prądu, a na miejsce zdarzenia skierował pogotowie ener-
getyczne. Przybyłe jednostki OSP Izdebki, Rudawiec i Hłudno suk-
cesywnie włączały się do akcji. Po lokalizacji pożaru przystąpiono 
do usuwania nadpalonych elementów konstrukcji dachu oraz siana 
ok. 4t. i drobnego sprzętu gospodarczego. W trakcie działań zespół 
karetki pogotowia ratunkowego udzielił pomocy 2 osobom, które 
zasłabły w wyniku stresu. 

25. 06. 2007 r. miał miejsce wypadek w miejscowo-
ści Domaradz. O godz. 15.12 Powiatowe Stanowi-
sko Kierowania w Brzozowie otrzymało informację 

o zdarzeniu. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadysponował 1 za-
stęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP  
w Brzozowie. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży po-
żarnej zastana sytuacja to samochód Fiat Seicento oraz Mitsubishi, 
uczestniczące w kolizji, które zablokowały jeden pas jezdni. Jedna 
osoba poszkodowana z samochodu Fiat Seicento opatrzona przez 
przybyły zespół karetki Pogotowia Ratunkowego. Ruch wstrzyma-
no w obu kierunkach. Przybyły zastęp JRG Brzozów zabezpieczył 
miejsce zdarzenia, odłączył akumulatory i dopływ gazu LPG w sa-
mochodzie Fiat. Zabezpieczono wycieki płynów eksploatacyjnych 
w pojazdach. Po zabraniu poszkodowanego i odjeździe karetki do 
szpitala, ruch na tym odcinku przywrócono wahadłowo. Pozostało-
ści powypadkowe zostały zebrane i usunięte z jezdni przy pomocy 
Compact.  
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Agencja Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż  
w dniu 11 czerwca minął ostateczny termin przyjmowania wniosków o płatności 
do gruntów rolnych na 2007 rok.

Wszystkie złożone wnioski podlegają szczegółowej weryfikacji w ramach 
prowadzonych kontroli kompletności, kontroli administracyjnych wniosków 
oraz kontroli na miejscu gospodarstw, wybranych losowo i na zasadach analizy 
ryzyka.

W każdym przypadku, kiedy z powodu stwierdzenia niezgodności między 
danymi podanymi we wniosku o przyznanie płatności oraz załącznikach graficz-
nych, które nie zostały wyjaśnione przez producenta rolnego, a stwierdzonym 
w kontroli administracyjnej i/lub kontroli na miejscu (jeśli taka kontrola była 
przeprowadzona) stanem faktycznym, na wnioskodawcę zostaną nałożone 
określone sankcje. Jeśli  kontrola kompletności wykryje błędy, zostaje 
wysłane do rolnika „Wezwanie do usunięcia braków formalnych we 
wniosku” zawierające wszystkie wykryte błędy kompletności we 
wniosku i załącznikach.

Rolnik powinien w ciągu 7 dni (liczy się data stempla 
pocztowego w przypadku przysłania korekty pocztą) od daty 
otrzymania „Wezwania…” stawić się osobiście w biurze 
powiatowym w celu uzupełnienia braków lub przesłać po-
cztą korektę wniosku, dotyczącą uzupełnienia braków. Na 
formularzu korekty rolnik powinien podać numer sprawy.  
W przypadku, kiedy rolnik nie stawi się w BP, nie złoży ko-
rekty wniosku, korekta wpłynie po terminie lub jego wyjaśnienia/
korekta będą błędne a wykryte błędy kompletności będą dotyczyły 
całego wniosku (wszystkich postępowań), wtedy cały wniosek pozostaje 
bez rozpoznania. Do rolnika wysyłane jest Pismo w sprawie pozostawienia 
wniosku bez rozpoznania.
W sytuacji, kiedy błędy będą dotyczyły:
- części wniosku,
- jednego z postępowań,
- jego części lub załączników do wniosku, 
wówczas błędne dane pozostaną wykluczone z płatności – pozostaną bez rozpo-
znania. Do rolnika wysyłane jest Pismo w sprawie pozostawienia wniosku bez 
rozpoznania w części.

Jeśli w trakcie kontroli administracyjnej (kontroli prostej i kontroli krzy-
żowej) wystąpiły błędy, zostaje wysłane do rolnika Wezwanie do złożenia wy-
jaśnień. W ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania do rolnika powinien się 
on stawić w biurze powiatowym w celu złożenia wyjaśnień lub powinna wpły-
nąć korekta wysłana pocztą (ważna jest data stempla pocztowego), dotycząca 
wyjaśnienia niezgodności we wniosku. Wyjaśnienia można złożyć również po 
upływie 7 dni wskazanych w „Wezwaniu…”, o ile nie została wydana decy-
zja w sprawie przyznania płatności do gruntów rolnych dla rolnika. Niestawie-
nie się lub nie przysłanie korekty do dnia wydania decyzji, w odpowiedzi na 
„Wezwanie...”,wykryte błędy zostaną sklasyfikowane jako Wykluczające, czego 
skutkiem może być odmowa przyznania płatności i/lub nałożenie sankcji. 

W przypadku płatności na wspieranie działalności rolniczej na obszarach  
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jest to zobowiązanie wie-
loletnie do prowadzenia działalności rolniczej na powierzchni zgłoszonej do 
płatności ONW przez okres 5 lat od otrzymania pierwszej płatności. W przy-
padku, gdy beneficjent zgłosi do płatności ONW powierzchnię mniejszą od po-
wierzchni zobowiązaniowej ONW zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Jeżeli beneficjent po otrzymaniu wezwania zgłosi się i udzieli wyjaś-
nień, w których potwierdzi fakt prowadzenia działalności rolniczej na całej po-
wierzchni, której dotyczyło jego zobowiązanie błąd kontroli zobowiązań zosta-
nie uzasadniony. 

Ponadto w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (siła 

wyższa) rolnik powinien złożyć do biura powia-
towego ARiMR pisemne oświadczenie o zaist-
niałych okolicznościach, opatrzone czytelnym 
podpisem i datą złożenia, w terminie 10 dni od 
daty ustania tych okoliczności oraz dołączyć 
dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczaj-
nych okoliczności. Dowodami potwierdzający-
mi działanie siły wyższej lub mogą być: 
- odpis skrócony aktu zgonu rolnika; 
- zaświadczenie o czasowej niezdolności do pra-

cy w gospodarstwie rolnym, wydane na pod-
stawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników; 

- protokół oszacowania szkód w uprawach  rol-
nych, spowodowanych zwłaszcza klęską suszy, 
gradobiciem, nadmiernymi opadami atmosfe-
rycznymi, osuwiskami ziemi, wymarznięciem, 
powodzią, huraganem, pożarem lub plagą gry-
zoni, sporządzony przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce powstania szkody;
- pisemne oświadczenie rolnika o poło-

żeniu gospodarstwa rolnego na ob-
szarze, na którym został wprowa-

dzony stan klęski żywiołowej 
na podstawie przepisów  

o stanie klęski żywio-
łowej;

- decyzja właściwego 
wojewódzkiego inspek-

tora ochrony roślin i na-
siennictwa, 

- decyzja właściwego organu 
nadzoru budowlanego, wydana 

na podstawie przepisów prawa bu-
dowlanego, określająca zakres i ter-

min wykonania niezbędnych robót w celu 
uporządkowania terenu katastrofy i zabezpie-
czenia budynku służącego gospodarce rolnej 
do czasu wykonania robót doprowadzających 
budynek do stanu właściwego;

- decyzja właściwego powiatowego lekarza 
weterynarii, wydana na podstawie przepisów 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, nakazująca zabi-
cie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, 
podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo 
zwierząt z gatunków wrażliwych na daną cho-
robę zakaźną zwierząt;

- odpis postanowienia sądu o zastosowaniu albo 
przedłużeniu tymczasowego aresztowania;

- wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia 
wolności albo aresztu.

Jeżeli beneficjent nie zgłosi się na wezwa-
nie lub potwierdzi fakt zaprzestania prowadze-
nia działalności rolniczej na powierzchni objętej 
zobowiązaniem, zostaje rozpoczęta procedura 
postępowania w sprawie ustalenia nienależnie 
lub nadmiernie pobranych płatności z tytułu 
wspierania działalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW). 

Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli 
rolnik otrzyma decyzję w sprawie przyznania 
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płatności, a na jego rachunek bankowy podany we wniosku o wpis do ewi-
dencji producentów będzie dokonana płatność. 

 Płatności do gruntów rolnych realizowane są w okresie od dnia  
1 grudnia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. (jednolity termin dla wszystkich 
państw członkowskich UE).

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpi w okresie od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przy-
znania płatności, płatności przysługują spadkobiercy, który objął w posiada-
nie grunty rolne zadeklarowane we wniosku zmarłego rolnika oraz spełnia 
warunki do przyznania płatności. W tym przypadku spadkobierca wstępuje 
do toczącego się postępowania na miejsce spadkodawcy, jeżeli złoży do biura 
powiatowego ARiMR wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia otwarcia spad-
ku. 

Płatność zwierzęca, o którą ubiegał się w danym roku spadkodawca, 
jest przyznawana spadkobiercy niezależnie od tego czy posiadał on lub posia-
da bydło lub owce lub kozy lub konie. 

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu z 2006 r., która 
przysługiwała spadkodawcy jest przyznawana spadkobiercy. 

Do wniosku spadkobierca zobowiązany jest dołączyć prawomocne po-
stanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni od dnia 
uprawomocnienia się tego postanowienia. Jeżeli nie zostało zakończone po-
stępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, wówczas spadkobierca 
zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku 
o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia 
spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusz albo 
upoważnionego pracownika ARiMR. 

 Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że 
uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadko-
bierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności jest zo-
bowiązany dołączyć do wniosku o płatność oświadczenia pozostałych spad-
kobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie mu płatności.

W przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpi po doręczeniu decyzji  

w sprawie przyznania płatności, jego spadkobiercy 
przysługują prawa, które przysługiwałyby spad-
kodawcy jako stronie postępowania. Jeżeli prawa 
przysługują kilku spadkobiercom, wówczas prawa 
te nabywa ten spadkobierca, na którego pozosta-
li spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę. Jeżeli  
w decyzji zostały przyznane płatności, należność 
z tytułu tych płatności jest przedmiotem dziedzi-
czenia.

 Spadkobierca składa wniosek o wypłatę 
płatności do biura powiatowego ARiMR, do które-
go został złożony wniosek o przyznanie płatności 
przez spadkodawcę, wraz z prawomocnym posta-
nowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się 
tego postanowienia, jednak nie później niż w ciągu  
6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decy-
zji w sprawie przyznania płatności. 

 Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdze-
niu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do 
nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobier-
ca, spadkobierca występujący z wnioskiem jest 
zobowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia 
pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na 
wypłatę mu płatności.

 W przypadku, gdy spadkobierca nie złoży 
wniosku o wypłatę płatności albo kierownik biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wyda decyzję o odmowie wypłaty 
płatności, wówczas decyzja w sprawie przyznania 
płatności doręczona rolnikowi, który zmarł, wyga-
sa z mocy prawa.

W dniach 23-27 maja br. 
grupa 34 osób reprezentująca 
członków LGD „Ziemia Brzo-
zowska” wzięła udział w wy-
jeździe studyjno-szkoleniowym 
do LGD „Żywiecki Raj-Kotlina 
Tradycji i Turystyki” i lokalnych 
grup działania w Austrii.

Celem wyjazdu studyjnego 
było zaznajomienie się z zakre-
sem i specyfiką funkcjonowania 
innych grup, poszerzenie po-
siadanej wiedzy nt. możliwości 
podniesienia konkurencyjności 
i wypromowania lokalnych pro-
duktów, wykorzystanie wypra-
cowanych przez zagranicznych 
partnerów doświadczeń i zastosowanie 
ich na obszarze działania LGD „Zie-
mia Brzozowska” oraz zapoznanie się  
ze sposobami aktywizacji mieszkańców 
do czynnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i kulturalnym. 

Pierwszego dnia uczestnicy, 
wśród których znaleźli się: Zarząd LGD 
„Ziemia Brzozowska oraz przedstawi-
ciele władz lokalnych z terenu naszego 

powiatu dotarła do Zwardonia, gdzie po 
kolacji odbyło się spotkanie z Zarządem 
LGD „Żywiecki Raj-Kotlina Tradycji 
i Turystyki”. Gospodarze podzielili się 
własnymi doświadczeniami z udziału  
w programie Leader+. Przedstawili 
swoją strategię działania, którą można 
zamknąć w trzech tematach wiodących:
1. Wykorzystanie zasobów naturalnych 

i kulturowych, w tym potencjału ob-

szarów należących do sieci Natura 
2000.
2. Podnoszenie wartości lokalnych 
produktów, zwłaszcza przez uła-
twienie małym jednostkom produk-
cyjnym dostępu do rynków dzięki 
wspólnym działaniom.
3. Zastosowanie nowych informa-
cji know-how i nowych technologii  
w celu podniesienia konkurencyjno-
ści produktów i usług na obszarach 
wiejskich.

Na koniec uczestnicy zostali 
wprowadzeni w tematykę i plan wy-
jazdu studyjnego do Austrii.

24 maja grupa wyruszyła  
ze Zwardonia poprzez Słowację do 

Austrii. Pierwszym punktem tego dnia 
było spotkanie z członkami LAG Meister-
strasse (Drogi Śladem Rzemiosła)  regionu 
Salzkammergut, w Bad Ischle i Bad Go-
isern – niedużych miasteczkach położo-
nych w malowniczych Alpach. Uczestni-
cy zapoznali się z tutejszym programem 
promocji rzemiosła i produktu lokalne-
go. Jednym z przykładów był optyk, któ-
ry produkuje oprawki do okularów wy-

LGD Ziemia Brzozowska w Austrii

Spotkanie z członkami LGD z Żywca
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konane z poroża. Innym promowanym 
produktem były wyroby cukiernicze czy 
specjalne zioła i herbaty produkowa-
ne według starych receptur. Warto tutaj 
nadmienić, że w promocji produktów 

pomaga fakt, że Bad Ischle była nieja-
ko „letnią stolicą” Austrii, bowiem tutaj 
swoje urlopy spędzali Habsburgowie. 
Austriacy - członkowie lokalnych LGD 
zwracali szczególną uwagę na korzyści 
płynące z udziału w Leaderze, którymi 
są promocja i marketing ich wyrobów  
w całej Europie.

Następnego dnia po śniadaniu 
uczestnicy udali się do miejscowości 
Gussing, leżącej w najmniejszym lan-
dzie Austrii - Burgenlandzie. Po obie-
dzie w Centrum Innowacji i Technologii  
grupa została przywitana przez Thoma-
sa Novoszela – dyrektora biura, który 
poprowadził wykład na temat działań 
LGD Sudburgenland. Thomas Novo-
szel stwierdził, że dzięki działaniom 
Leadera udało się w regionie stworzyć 
sieć dróg rowerowych, sieć sklepów 

z produktami lokalnymi. Szczególną 
uwagę zwrócił na to, że sukces zrodził 
się dzięki współdziałaniu lokalnych po-

lityków, przedstawicieli społeczeństwa, 
placówek naukowych, którym udało się 
zaktywizować region, sprowadzić nowe 
technologie, dzięki którym region Gus-
sing jest samowystarczalny pod kątem 

energetycznym. Dyrek-
tor LGD Sudburgen-
land przedstawił także 
program „Przyjedź  
i zostań” obejmują-
cy  szereg ułatwień dla 
potencjalnych osadni-
ków, którzy mogą po 
preferencyjnych cenach 
zakupić grunt pod bu-
dowę domu. Po krótkiej 
przerwie i kolejnym 
wykładzie prowadzo-
nym przez Aloisa Hel-
lera miała miejsce sesja 
terenowa szkolenia po-
legająca na zapoznaniu 
się z funkcjonowaniem 

Centrum Technologii, elektrowni na 
biomasę w Guessing, kompleksu kolek-
torów słonecznych i wytwórni biogazu 
z biomasy w Strem. 
Warto tutaj nadmienić, 
że pokazywane przez 
Austriaków rozwią-
zania są innowacyjne 
na skalę europejską, 
zapewniają bowiem 
produkcję czystej eko-
logicznie energii ze 
źródeł odnawialnych,  
a jednocześnie tanich, 
jakim są drzewne od-
padki i  siano. Na koniec 
Alois Heller pokazał 
skansen w U-hu, wio-
skę położoną przy gra-
nicy z Węgrami, gdzie 

do dnia 
dzisiejszego stoją prze-
piękne budynki mające 
często ponad 150 lat,  
w których po dziś dzień 
produkuje się wspa-
niałe wino. Na kolację 
uczestnicy zostali za-
proszeni do jednego  
z domów, gdzie gospo-
darze podawali lokalne 
specjalności i podzielili 
się swoimi doświad-
czeniami w promocji 
lokalnych wyrobów  
i produktów. 

26 maja po śnia-
daniu wszyscy udali się 

do kolejnej miejscowości, gdzie znajdo-
wało się jedno z najlepszych gospodarstw 
agroturystycznych, oferujące swoim 

gościom hotel SPA, basen, restaurację 
serwującą regionalne potrawy. Właści-
ciel obiektu do ogrzewania kompleksu 
wykorzystuje energię cieplną uzyskiwa-
ną w mini gorzelni, w której produkuje 
nagradzane na świecie likiery i brandy. 
Popołudniowa sesja szkolenia odbyła się 
w Stegersbach, niewielkiej miejscowo-
ści, gdzie wykorzystano bogate zasoby 
wód termalnych do ogrzewania budyn-
ków czy budowy kąpieliska dla turystów 
czynnego przez cały rok. Podczas kolacji 
w reastauracji serwującej lokalne dania, 
będącej jednocześnie siedzibą lokalnego 
klubu oldbojów, dokonano podsumo-
wania efektów wyjazdu studyjno-szko-
leniowego. Każdy z biorących udział  
w wyjeździe studyjnym miał okazję po-
dzielić się własnymi uwagami na temat 
z tego co wyniósł z wyjazdu. Warto 
wspomnieć, że na zakończenie każdego 
dnia zbierał się na obradach zarząd LGD 
„Ziemia Brzozowska”, który dyskutował 
na temat zebranych doświadczeń i możli-
wości ich zastosowania w obszarze dzia-
łania Ziemi Brzozowskiej.

27 maja po śniadaniu uczestnicy 
wyruszyli w drogę powrotną do Polski, 
zatrzymując się po drodze w Eisenstadt 
– stolicy Burgenlandu. Jest to miasteczko 
liczące 13 tysięcy mieszkańców, mające 
szereg zabytków związanych z wybitnym 
kompozytorem Josephem Haydnem. 
Przez Bratysławę, Zwardoń grupa póź-
no w nocy dotarła do Brzozowa kończąc  
w ten sposób niezapomniany wyjazd 
szkoleniowo-studyjny.

Na terenie wytwórni biogazu w Strem

Uczestnicy szkolenia podczas wykładów

Zwiedzanie cukierni w Bad Ischle

Zarząd Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Ziemia Brzozowska” gorąco 
dziękuje Zarządowi Lokalnej Grupy 
Działania „Żywiecki Raj-Kotlina Tra-
dycji i Turystyki” za pomoc w organi-
zacji i realizacji szkolenia.
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Niedzielne popołudnie 10 czerwca br. w Haczowie upłynęło pod znakiem piosen-
ki dziecięcej i młodzieżowej. W sali widowiskowej haczowskiego Domu Kul-

tury  w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Uśmiechnij 
się mamo” występowała elita muzycznie uzdolnionej młodzieży powiatu brzozow-
skiego. I choć była to już czwarta edycja tej imprezy, to po raz pierwszy realizowana 
była w ramach projektu „Ta Brzozowska Ziemia – drugiej takiej nie masz” Pilotażo-
wego Programu Leader +. Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Gmina 
Haczów i Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, a patronat medial-
ny nad całą imprezą objęło Polskie Radio Rzeszów i Tygodnik Regionalny Nowe 
Podkarpacie. Patronat honorowy sprawował Starosta Brzozowski. Dzięki dofinan-
sowaniu ze środków unijnych tegoroczna impreza nabrała większego rozmachu,  
a nagrodą specjalną dla zwycięzców był wyjazd do studia Polskiego Radia w Rze-
szowie, nagranie płyty, wywiad z dziennikarzami i zaprezentowanie wykonanych 
przez siebie utworów w specjalnej audycji.

Głównym celem festi-
walu było wyłonienie dzie-
ci szczególnie uzdolnionych 
wokalnie i muzycznie oraz 
stworzenie możliwości do-
skonalenia ich umiejętności. 
- W tym roku w przeglądzie 
piosenki wzięli udział ucznio-
wie ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich (w 
przedziale wiekowym od 10 do 
18 lat) z powiatu brzozowskie-

go. Uczestnicy wykonali po jednym utwo-
rze z wybranego przez siebie repertuaru  
popularnych przebojów polskiej muzyki 
rozrywkowej – powiedziała Maria Rygiel 
Dyrektor GOKiW w Haczowie.

Na haczowskiej scenie wystąpiło 32 
dzieci uzdolnionych muzycznie i wokal-
nie. Laureatami zostało czternastu z nich: 
Aleksandra Ząbek z Domaradza, Kacper 
Konopka z Bliznego, Katarzyna Rapa 
z Haczowa, Kinga Gurgacz z Jasienicy 
Rosielnej, Kamila Potocka z Trześniowa, 
Dominika Kielar z Jasienicy Rosielnej, 
Mariola Leń z Bliznego, Anna Jurczak  
z Brzozowa, Anna Masłyk z Trześniowa, 
Justyna Wasylik ze Wzdowa, Joanna So-
bota z Haczowa, Kamila Niewiadomska  
z Brzozowa, Olga Boczar z Haczowa i Ag-
nieszka Ziemiańska z Haczowa. 

Jurorami konkursu byli: Elżbieta Lewicka – dziennikarka Polskiego Radia, 
krytyk muzyczny, wykładowca w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz Jerzy Dziobak – realizator nagrań studia muzycznego Radia Rzeszów. 

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane 

przez Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Ziemia Brzozowska”, 
które wręczali: Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, Wójt Gminy Ha-
czów Stanisław Jakiel, Alina Ma-
ślak Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska” i Maria Rygiel Dyrek-
tor GOKiW w Haczowie.

Występy indywidualnych 
wokalistów uświetniły prezentacje 
Dziecięcego Zespołu Wokalnego 
„Quadro” z Haczowa, Dziecięcego 

Zespołu Tanecznego „Kometa” z GOKiW 
oraz słuchacze z Ogniska Muzycznego  
w Haczowie.

Na nagranie w Radiu Rzeszów lau-
reaci nie czekali długo, bo miało ono miej-
sce już 13 czerwca. Mariola Leń z Blizne-
go wspomina ten dzień przyjemnie, ale nie 
kryje, że był to czas wytężonej pracy. – Na-
granie trwało bardzo długo, bo 5 godzin. 
Najważniejsza była dykcja, to ona sprawia-
ła najwięcej problemów wykonawcom. Po 
odśpiewaniu przygotowanego repertuaru 
odpowiedzieliśmy na kilka pytań, a całość 
nagrania można było usłyszeć w Radiu Rze-
szów o godz. 16.00.

Przegląd w Haczowie zakończył się 
sukcesem dla wielu młodych ludzi. Ale to 
też ogromne zwycięstwo organizatorów  
i wielka ich zasługa, ze kolejny raz udało się 
zorganizować piękną imprezę z pożytkiem 
dla swojej miejscowości i całego powiatu.

Młodzi, utalentowani, rozśpiewani, roztańczeni…
Powiatowy Przegląd piosenki Dziecięcej  
i Młodzieżowej „Uśmiechnij się mamo”

Pamiątkowe zdjęcie z przeglądu

Joanna Sobota w trakcie nagrania

Katarzyna Rapa

Magdalena Pilawska
Maria Rygiel
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Słodki Początek Lata w Brzozowie

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 zakła-

dach pracy

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

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

24 czerwca br  na stadionie MOSiR w Brzozowie 
odbył się Jarmark Ziemi Brzozowskiej – Słodki Począ-
tek Lata. Impreza realizowana była w ramach projektu  
„Ta Brzozowska Ziemia – dru-
giej takiej nie masz”, który 
dofinansowany został ze środ-
ków Unii Europejskiej - „Pi-
lotażowego Programu Leader 
+”.  Organizatorami jarmarku 
byli: Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Brzozowska”, Sta-
rosta Brzozowski, Burmistrz 
Brzozowa oraz Brzozowski 
Dom Kultury. 

Głównym celem im-
prezy było wypromowanie 
lokalnych produktów, jakimi 
są miód pszczeli i truskaw-
ki, z produkcji których słynie 
nasz region. Na jarmark zosta-
li zaproszeni producenci tru-
skawek i miodu, którzy mieli 
okazję do zaprezentowania  
i sprzedaży swoich wyrobów. 

W imprezie wzięli 
udział przedstawiciele władz 
lokalnych, a także jednostek 
samorządu terytorialnego oraz 
mieszkańcy Brzozowa i oko-
lic. Wśród zaproszonych gości 
znalazła się również delegacja 
z norweskiego miasta Sauda, 
która przybyła w celu ustalenia 
przyszłej współpracy pomię-
dzy miastami. 

Na początku uroczystości przemówienie okolicznoś-
ciowe wygłosił Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Następ-
nie wystąpiła Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Ziema Brzozowska” Alina Maślak, która   przywitała 
wszystkich zebranych gości i zgromadzoną publiczność. 

W dalszej kolejności na scenie zaprezentowały się zespoły mu-
zyczne m.in.: Orkiestra Brzozowskiego Domu Kultury „Fire Band” 
wraz z utalentowanym solistą Filharmonii Bydgoskiej Pawłem Krasu-

lakiem, kapela ludowa „Bliźnianie”  
z Bliznego oraz zespół wokalny „Who-
ops”. W godzinach wieczornych od-
były się dwa koncerty, gdzie gościn-
nie wystąpiły zespoły „The Shout”  
i „Orkiestra Dni Naszych”. 

Atrakcją jarmarku były sto-
iska przygotowane przez Koła 
Gospodyń Wiejskich, na których 
lokalne produkty wykonane z mio-
du i truskawek prezentowały panie  
z gminy Brzozów, Nozdrzec, Ha-
czów, Jasienica Rosielna, Do-
maradz oraz Dydnia. Podczas 
prezentacji odbył się konkurs na naj-
lepsze potrawy z miodu i truskawek,  
w trakcie którego można było degu-
stować zdrowe, smaczne i pięknie 
zaprezentowane wyroby m.in. bom-
bę truskawkową, pierogi z truskaw-
kami i śmietaną, schab pieczony  
w miodzie, ogórki kiszone na mio-
dzie, a także nalewki przyrządzone 
według własnego przepisu.     

Komisja konkursowa w skła-
dzie Józef Rzepka Burmistrz Brzo-
zowa, Ewa Tabisz Sekretarz Po-
wiatu, Alina Maślak Prezes LGD 
wyróżniła wszystkie KGW równo-
rzędnie. W nagrodę panie otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy i nagrody 

ufundowane przez LGD „Ziemia Brzozowska”. 
Podczas imprezy organizowane były ciekawe konkursy  

i zabawy z nagrodami. Wszyscy zainteresowani mogli doko-
nać zakupu truskawek i miodu. Jarmark zakończył się „festynem  
z truskawkami”. 

Komisja konkursowa podczas degustacji

Kapela ludowa „Bliźnianie”

Anna Kałamucka
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Już po raz trzeci Gminny Ośrodek 
Kultury w Dydni we współpracy z Urzę-
dem Gminy w Dydni, Szkołą Podstawową  

i Gimnazjum w Niebocku oraz Związkiem 
Gmin Brzozowskich był organizatorem 

Międzynarodowego Festiwalu Folk-
lorystycznego „Dzieci Gór  
i Dolin”. Na festiwal przyby-
ły zespoły folklorystyczne 
ze Słowacji, Ukrainy, Rosji, 
Chorwacji, a także nasze rodzime 
z Polski. 

Młodzi artyści z zagranicy 
gościli w Polsce już od 21 czerwca 
br., kiedy to gościnnie występo-

wali w szkołach gmin Dydnia i Brzozów. Inicjatorem 
i pomysłodawcą festiwalu był Jacek Adamski – Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni. - Gdy  
w 1998 roku zawiązywałem współpracę z miejscowoś-
cią Marhań na Słowacji, zostałem zaproszony na Festi-
wal Folklorystyczny „Sariskie slavosti pesni a tańcow” 
do Raslavic.  Tam tym wydarzeniem żyje cała miejsco-
wość. Widownia to ok. 7 tys. ludzi. Wtedy też pomy-
ślałem o tym aby i u nas, w Niebocku, założyć zespół taneczny  
i organizować tego typu festiwale. Chciałem kultywować trady-
cję tańców nie tylko typowo polskich, ale także charakterystycz-
nych dla naszego pogranicza. Chciałem, aby Niebocko kojarzy-
ło się z kulturą i festiwalami oraz aby były one niczym święto 
folklorystyczne całego powiatu – opowiada J. Adamski.

Taką właśnie imprezę udało się zorganizować 24 czerw-
ca br. w parku przy Szkole Podstawowej w Niebocku, gdzie 
około dwa tysiące osób przybyło aby obejrzeć spotkanie 
różnych kultur. Patronat honorowy nad festiwalem objął 

Starosta Brzozowski – 
Zygmunt Błaż, natomiast 
patronat medialny Radio 
Rzeszów, TVP 3 Rzeszów 
i Gazeta Codzienna NO-
WINY. Przedsięwzięcie 
dofinansowano z projek-
tu Euroregion Karpacki, 
Urzędu Marszałkowskie-
go w Rzeszowie oraz 
Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie.

Liczną widownię 
powitał Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury  
w Dydni – Jacek Adamski. 
- Mamy dziś niecodzienną 
okazję spotkać się z kultu-
rą nie tylko rodzimą, repre-
zentowaną przez zespoły  
z Polski, ale także kulturą 

innych krajów. Podczas dzisiejszego festiwalu zoba-
czymy tańce narodowe z różnych części Europy. (...) 

Witamy serdecznie naszych szanownych gości, 
którzy przemierzając setki a nawet tysiące ki-

lometrów są z nami i chcą pokazać nam to, 
co najważniejsze czyli swoją kulturę, 

swój język i obyczaj – podkreślił 
Dyrektor GOK w Dydni. 
Oficjalnego otwarcia fe-
stiwalu dokonali Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż 

oraz Wójt Gminy Dydnia Jerzy 
F. Adamski. Artyści natomiast z pa-

sją zaprezentowali dorobek kulturowy 
swoich krajów.

Polski folklor reprezentowały 
zespoły: „Mały Głusk” z Lublina oraz 
miejscowa „Kalina” z Niebocka. Ze-
spół Tańca Ludowego „Mały Głusk” 
powstał w 1983 r. Liczy on 120 dzie-
ci i młodzieży, a do tańca przygry-
wa im 8-osobowa kapela. W ciągu 
24 lat istnienia zespół koncertował 
864 razy w kraju i zagranicą. Wy-

stępował w ponad 15 krajach. Na festiwalu zapre-
zentował wiązankę tańców lubelskich, widowisko 
obrzędowe „Zachodźże słoneczko” oraz polkę pod-
laską. Zespół „Kalina” składa się z 2 grup tanecz-
nych podzielonych wiekowo. W jego repertuarze 
znajdują się polskie tańce regionalne i narodowe. 
Zespół jest laureatem wielu konkursów tanecznych 
tańca ludowego.

Z Chorwacji na festiwal przyjechał zespół 
„Szumari”, który istnieje od 1952 r. W zespole pra-
cuje i tańczy 300 tancerzy, którzy są podzieleni na 
5 grup. Dziecięca grupa działa od 10 lat. Koncertują 
po całej Europie. Głównym choreografem zespołu 
jest Dario Gyrcić, zaś nauczycielem śpiewu i gry 
Ivan Lion.

Największe zainteresowanie wśród widowni 
wzbudziły rosyjskie tancerki z zespołu „Accent”  
z Moskwy. Już od 8 lat prezentują one tańce różnych 
narodów. W swoim repertuarze mają 30 tańców  
z całego świata. Grupa taneczna liczy 80 osób.  
W Polsce gościły po raz pierwszy. Ich choreografem 

III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Dzieci Gór i Dolin

„Mały Głusk” z Lublina

Zespół „Malwy” z Ukrainy

INFORMACJE  Z  POWIATU
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24 czerwca br. uroczyście obchodzono 10. rocznicę 
koronacji figury Matki Bożej Bolesnej Haczowskiej przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II na 
lotnisku w Krośnie, 10 czerwca 
1997 r.

Po 10 latach chcemy przy-
pomnieć to wydarzenie, wszak dla 
tej miejscowości koronacja była 
wydarzeniem oczekiwanym przez 
setki lat, bowiem cudowna figura 
Matki Bożej Bolesnej czczona jest 
w naszej parafii od niepamiętnych 
czasów. Za jej sprawą dokonało 
się wiele cudów i wiele łask – po-
wiedział ks. prałat Kazimierz Ka-
czor, proboszcz parafii Haczów, 
kustosz sanktuarium. 

Starania o koronację wize-
runku podejmowane były trzy-
krotnie. Przed I wojną światową, w latach 60.tych ubie-
głego wieku, ale dopiero stało się to za sprawą Jana Pawła 
II, który dokonał tego w Krośnie. Dwa tygodnie później, 

29 czerwca 1997 r. figura uroczyście została wprowadzona do 
nowego kościoła. Uroczystościom przewodniczył wówczas pry-
mas polski kardynał Józef Glemp. 

Haczów jest obecnie najmłodszym sanktuarium maryjnym  
w archidiecezji przemyskiej. W ubiegłym roku sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Haczowie, które tworzy stary i nowy 
kościół nawiedziło ponad 800 mniejszych lub większych grup 
pielgrzymkowych i turystów z kraju i z zagranicy. 

Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej z udziałem bli-
sko 30 kapłanów przewodni-
czył ks. abp. Józef Michalik, 
metropolita przemyski, prze-
wodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski. 

Po mszy poświęcono 
siedem kaplic wokół nowego 
kościoła poświeconych Matce 
Bożej Bolesnej,  posągi św. Jana  
z Dukli, św. Józefa Sebastia-
na Pelczara, bł. ks. Jana Ba-
lickiego i bł. ks. Bronisława 
Markiewicza umieszczone na 
frontonie kościoła. Poświę-
cony został też pomnik sługi 
bożego ks. Marcina Tomaki, 
budowniczego kościoła, który 

zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. Obecnie toczy się 
jego proces beatyfikacyjny. 

Rocznica koronacji

Uroczyste powitanie Arcybiskupa J. Michalika

Mszy św. przewodniczył Ks. Abp. Józef Michalik

(aj)

jest Oksana Gorban. Dziewczęta koncertują po całej Rosji. 
Ukrainę reprezentował zespół „Malwy”, który działa od 

2003 r. Liczy on 16 osób, a jego głównym choreografem jest 
Tatiana Litynska. W Polsce gościli po raz drugi. Na III Między-
narodowym Festiwalu Folklorystycznym w Niebocku zapre-
zentowali tańce narodowe Ukrainy.

Słowacki zespół „Tarka” został założony w 1994 r. Opie-
kunem oraz choreografem grupy jest Jozef Derenik. W skład 
zespołu wchodzi: 10 dziewcząt, 6 chłopców i 4 muzyków. Naj-
częściej koncertują w swojej rodzimej miejscowości oraz na 
terenie Słowacji ale występowali też w Polsce, Chorwacji oraz 
na Ukrainie.

Młodzi wykonawcy z dużym realizmem przybliżyli wi-
dzom swój rodzimy folklor, za co zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. Każdy zespół otrzymał także pamiątkowe statuetki  
i nagrody rzeczowe, które wręczali: Marian Daszyk - Poseł na 
Sejm RP, Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, Janusz Draguła 
– Wicestarosta Brzozowski, Piotr Szul - Przewodniczący Rady 
Gminy Dydnia, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, Sta-
nisław Pilszak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Spo-
łecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie a zarazem Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie oraz Jacek Adamski 
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni.

Starosta Brzozowski wręcza nagrody

Na koniec J. Adamski podziękował wszystkim ze-
społom za przybycie. Podkreślił też rolę sponsorów: PBS 
Sanok, Gran-Pik Liwocz, KRUSZ-BET Obarzym i duży 
wkład organizatorów, przy pomocy których udało się zor-
ganizować tak atrakcyjną imprezę. 

Anna Władyka

figury Matki Bożej 
Bolesnej Haczowskiej

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk
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Pod takim hasłem odbył się II 
Gminny Konkurs Wiedzy o Ekologii  
i Ochronie Środowiska zorganizowany  
w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry  
w Nozdrzcu. Celem tego turnieju jest 
kształtowanie wśród młodzieży gimna-

zjalnej proekologicznych postaw, po-
szerzenie wiedzy na tematy związane  
z ochroną środowiska, uwrażliwienie na 
piękno otaczającej nas przyrody.

Gminnym koordynatorem konkur-
sów jest Elżbieta Gierula, która opraco-

wała testy, zakupiła nagrody  
i zorganizowała poczęstunek 
dla uczestników. Cenne nagro-
dy sponsorował Antoni Gro-
mala - Wójt Gminy Nozdrzec.  
W Jego imieniu wręczyła je 
młodzieży Sekretarz Maria Po-
toczna. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał upominek, zaś 
finaliści  – dyplomy.

Młodzież dobrze przy-
gotowała się do turnieju  
o czym świadczą uzyskane wy-
niki z testów. Klasyfikacja in-

B. Karnas

„Przyroda Polska - Zagrożenia i Ochrona”
dywidualna przedstawia się następująco: 
I miejsce Toczek Barbara – Gimnazjum 
Nozdrzec, II miejsce Szewczyk Monika 
– Gimnazjum Wara, III miejsce Toczek 
Anna –  Gimnazjum Nozdrzec, IV miej-
sce Uryć Bernadetta – Gimnazjum Wara, 
Pilch Klaudia - Gimnazjum Wesoła, Knap 
Paulina - Gimnazjum Nozdrzec, V  miej-
sce Kociuba Paweł –  Gimnazjum Wara.

W klasyfikacji drużynowej na po-
dium znaleźli się reprezentanci nastę-
pujących gimnazjów z terenu gminy:  
I miejsce – Nozdrzec 67 pkt (opiekun 
B. Karnas), II miejsce  –  Wara   64 pkt  
(opiekun E. Pępuś), III miejsce – Izdebki    
53 pkt (opiekun E. Pępuś).

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom konkursu, opie-
kunom i głównemu sponsorowi nagród.

Pamiątkowa fotografia z Gminnego Konkursu Wiedzy o Ekologii  
i Ochronie Środowiska

Zespoły z Polski i Słowacji zaprezentowały się, mimo nie-
sprzyjającej pogody, na pierwszej części jarmarku folklorystyczne-
go realizowanego przez Gminę Haczów i Mikroregion “Pod Du-
klou” na Słowacji.

Pierwsza część jarmarku zawierała elementy przeglądu ze-
społów. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku  
w Haczowie koncertowały orkiestry dęte „Hejnał” z Haczowa i „Fire 
Band” z BDK w Brzozowie wraz z mażoretkami, dziecięcy zespół 
taneczny i grupa śpiewacza „Centracik” ze Svidnika na Słowacji, 
zespół taneczny „Kometa” działający przy GOKiW w Haczowie, 
dziecięcy zespół instrumentalno – wokalny z Trześniowa, zespół 
śpiewaczy „Haczowianki” działający przy KGW w Haczowie. 

Finałowym akcentem pierwszej części jarmarku był koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” z Mokrego. Na jarmarku gości-
li między innymi starosta brzozowski Zygmunt Błaż, władze gminy 
z wójtem Stanisławem Jakielem oraz goście ze Słowacji z Vierą 
Dercovą, pełnomocnikiem Stowarzyszenia Mikroregion „Pod Du-
klou”.

Wspólny projekt “Polsko – Słowackie Krajobrazy Kultury  
i Sztuki Ludowej” współfinansowany jest z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach progra-
mu INTERREG III A Polska – Republika Słowacka zarządzanego 
przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki w Rzeszowie. Program 
od października 2006 r. realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Wy-
poczynku w Haczowie przy współpracy Stowarzyszenia „Pro Car-
pathia” w Rzeszowie. Na początku ośrodek kultury w Haczowie 
opracował raporty zawierające informacje o zasobach kulturowych 
gminy Haczów i mikroregionu „Pod Duklou”. – Przeprowadzo-

ne zostały też warsztaty hafciarskie z udziałem pań z Polski  
i Słowacji oraz konferencja „Promocja produktu turystyczne-
go – promocja gminy Haczów” – powiedziała Maria Rygiel, 
Dyrektor GOKiW w Haczowie.

Jarmark 
folklorystyczny

w Haczowie

Występ „Fire Band” z BDK w Brzozowie wraz z mażoretkami

Zespół „Centracik” ze Słowacji

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk

(aj)

Archiwum UG w Nozdrzcu
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Jak co roku, 1 czerwca, ciche i spo-
kojne zazwyczaj stawy żwirowni w Sied-
liskach ożyły i przez kilka godzin były 
we władaniu młodych węd-
karzy. Prawie 100 uczniów 
ze wszystkich miejscowości 
gminy skorzystało z zapro-
szenia Zarządu Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego 
w Nozdrzcu, Wójta Gminy 
Nozdrzec oraz Prezesa Za-
kładu Eksploatacji Kruszywa 
i Wyrobów Betoniarskich  
w Nozdrzcu i wraz z opieku-
nami przejechało „na stawy”, 
by nie tylko rywalizować  
o pierwsze miejsce ale i do-
skonale się bawić. 

Zawody te cieszą się 
z roku na rok coraz więk-
szą popularnością, co świadczy nie tylko  
o ich dobrej organizacji, sympatycznej at-
mosferze, ale i o tym, że nasza młodzież 
dostrzega piękno przyrody, zna jej war-
tość oraz zdaje sobie sprawę z jej znacze-
nia dla człowieka.

Zawody wędkarskie 

W tym roku zwycięzcami zostali: 
Paweł Hus z Wesołej - I miejsce, Kamil 
Tarnawski z Wary - II miejsce, Wacław 
Bołos z Hłudna - III miejsce.

Najmłodszym uczestnikiem za-
wodów był ośmioletni Maksymilian 

Starzak z Nozdrzca, zaś największą 
rybę złowił Daniel Toczek, również  
z Nozdrzca. Zawodnicy złowili łącz-
nie 25 kg drobnicy. Nagrody wręczył 
Marek Owsiany – Prezes Zarządu Koła 
Wędkarskiego w Nozdrzcu. Wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali upo-
minki. Organizatorzy zadbali o zaost-
rzone przebywaniem nad wodą apetyty 
młodych wędkarzy i ugościli ich kieł-
baską z rusztu.

Spotkanie  to było również oka-
zją do przekazania młodzieży informa-
cji na temat bezpiecznego zachowania 

się nad wodą oraz przeprowadzenia szko-
lenia na temat zasad połowu ryb, zgodnie 
z regulaminem Polskiego Związku Węd-
karskiego. 

Uczestnicy zawodów wędkarskich wraz z organizatorami

JoteS

Archiwum
 UG w Nozdrzcu

2 czerwca br. delegaci Podkarpackiej Izby Rolniczej, Prezesi 
Kółek Rolniczych, radni, sołtysowie gminy Dydnia, Domaradz i Ja-
sienica Rosielna wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez 
Wójta Gminy Nozdrzec Antoniego Gromalę oraz Prezesa Zarządu 
Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Brzozowie Mar-
ka Owsianego. 

Wśród zaproszonych gości był Wicemarszałek Sejmu RP 
– Jarosław Kalinowski, Poseł na Sejm RP – Jan Bury oraz Prezes 
Podkarpackiej Izby Rolniczej - Stanisław Bartman. W spotkaniu 
uczestniczyli także rolnicy oraz mieszkańcy powiatu brzozowskie-
go. Tematy, które były podejmowane w dyskusji dotyczyły przede 
wszystkim aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej kraju.

Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski bardzo szeroko 
omówił zmiany, jakie zaszły w Polsce, szczególnie uwzględnił rol-
nictwo i obszary wiejskie. Odniósł się do Projektu Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Ocenił, że środki finansowe przyznane rolni-
kom z Unii Europejskiej są duże, ale powinny one być wspomaga-
ne środkami krajowymi szczególnie na rozwój bydła mięsnego oraz 
na uregulowanie wyników rolno spożywczych. Ponadto podkreślił 
znaczenie środków przyznawanych Polsce. Aby środki te mogły być 
skutecznie wykorzystane należy przyśpieszyć tworzenie przejrzyste-
go prawa regulującego zasady przyznawania środków w Agendzie 
2007 – 2013 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Bury podziękował 
mieszkańcom wsi za pracę społeczną dla potrzeb ich miejscowości. 
Złożył życzenia Strażakom z okazji Święta ich patrona - Świętego 
Floriana. Wszystkim zgromadzonym pożyczył Lepszej Polski z oka-
zji obchodów Święta Ludowego szczególnie w tak ważnym roku, 
jakim jest  70 – ta rocznica obchodów Wielkich Strajków Chłopskich 
w Polsce. Podkreślił, że bardzo ważnym miejscem dla ludowców  
z powiatu brzozowskiego jest Dydnia, gdzie w starciu z policją bro-

niąc godności chłopa i wsi w 1937 roku zginęło 4 chłopów. 
Pamięć poległych uczczono minutą ciszy. 

Podczas spotkania działaczom PSL wręczono od-
znaczenia. Złotą Koniczynkę przyznano: Józefowi Hałce, 
Małgorzacie Pyrcz oraz Mieczysławie Wojdanowskiej. Pa-
miątkowy Medal za zasługi dla Ruchu Ludowego  im. Win-
centego Witosa otrzymał Julian Worek. 

Na zakończenie Wójt Antoni Gromala podziękował 
Jarosławowi Kalinowskiemu i wszystkim zebranym goś-
ciom za przybycie i bardzo owocną dyskusję.

Mariola Kędra
Asystentka Posła Jana Burego

Pamiątkowy Medal za zasługi dla Ruchu Ludowego   
im. Wincentego Witosa otrzymał Julian Worek

Problemy rolnicze na spotkaniu w  Nozdrzcu

dla dzieci
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Anna Władyka

Zarząd Wojewódzki Polskie-
go Stronnictwa Ludowego 
w Rzeszowie, Zarząd Po-

wiatowy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Brzozowie, Muzeum Re-
gionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie 

oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Brzozowie byli 
organizatorami konkursu historycznego  
„W walce o lepszą przyszłość ludu”. Kon-
kurs miał miejsce 30 maja br. w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Brzozowie, a od-
był się z okazji 70-tej rocznicy strajków 
chłopskich na Podkarpaciu. Patronat ho-
norowy nad imprezą objął poseł Jan Bury 
– Wiceprezes Naczelnego Komitetu Wy-
konawczego PSL.

Głównym celem konkursu było 
propagowanie wśród młodzieży wiedzy  
o historii regionalnej Podkarpacia, a także 
umacnianie postaw obywatelskich i pa-
triotycznych. Wzięło w nim udział 21 ucz-
niów w dwóch kategoriach wiekowych: 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

Oficjalnego rozpoczęcia konkursu dokonał Marek Owsiany 
- Przewodniczący Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego w Brzozowie, po czym Mariusz Kaznowski – Dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie przybliżył tematykę konkursu. W pół-
godzinnym teście pisemnym uczniowie musieli wykazać się wiedzą  
o historii i tradycjach naszego regionu. Prace oceniało 3-osobowe jury,  
w składzie: Mariusz Kaznowski, Agnieszka Adamska i Mariola 
Kędra.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, największej wiedzy  
z tego zakresu dowiódł Łukasz Mleczko z I LO w Brzozowie  
(29 pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Małgorzata Jara z ZSE w Brzozowie 
(27 pkt.) i Daniel Szeligowski z I LO w Brzozowie (26 pkt.). Wyróżnienie  
w tej kategorii otrzymał Mirosław Korab – także reprezentant I LO  

w Brzozowie. 
Wśród gimnazjali-

stów zwyciężyła Weronika 
Wawczak z Gimnazjum 
w Warze (14 pkt).  Dru-
gie miejsce, po dogrywce 
ustnej, otrzymała Moni-
ka Szewczyk (13 pkt.)  
z tego samego gimnazjum. 
Na trzecim uplasował się 
Tomasz Owsiany z Gim-
nazjum Nr 1 w Izdebkach 
(13 pkt.), zaś wyróżnienie 
zostało przyznane Ma-
riuszowi Dutkowskiemu  
(12 pkt.) z Gimnazjum Nr 1 
w Izdebkach. 

Nagrody i pamiątkowe dyplomy zwycięzcom oraz podziękowania dla opie-
kunów wręczali: poseł Jan Bury oraz Marek Owsiany. Na zakończenie głos zabra-
li organizatorzy, którzy podkreślili istotę tematyki konkursu. Podziękowali również 
uczestnikom i ich opiekunom za przygotowanie i udział w konkursie oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do jego zorganizowania.

O historii i tradycji naszego regionu
Konkurs historyczny „W walce o lepszą przyszłość ludu”

Organizatorzy konkursu wraz z opiekunami uczestników

Poseł Jan Bury gratuluje lareatce I miejsca w kat. 
gimnazjalnej Weronice Wawczak

1 czerwca br. w Brzozowskim Domu Kultury odbył się wernisaż 
WYSTAWY. Galeria Na Strychu, w której ulokowano ekspozycję, powsta-
łą w 2004 roku z inicjatywy Piotra Worońca Jr, Michała Florka, Damiana 
Wojtowicza oraz Tomasza Rolniaka. Wówczas to miała miejsce pierwsza 
wystawa, która rozpoczęła trwający do dziś cykl prezentacji, uświetnia-
jących coroczne obchody Dni Brzozowa. Od początku Galeria skupiała  
w sobie dzieła artystów – amatorów regionu brzozowskiego. Tegoroczna 
WYSTAWA, okazała się jednak przełomową w dziejach kultury Brzozowa. 
Organizatorzy zaprosili bowiem do współpracy artystów ze Słowacji i Ukra-
iny, a także profesorów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszow-
skiego i studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło znanych nazwisk. Są to m.in. Vlado Volosin – słowacki artysta, 
cieszący się dużą popularnością w swoim kraju, Stanisław Górecki - profesor WSP 
w Rzeszowie w Instytucie Wychowania Plastycznego oraz wykładowca w Instytu-
cie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, czy Piotr Woroniec – rzeźbiarz, 

na stałe związany z Uniwersytetem Ludo-
wym we Wzdowie (obecnie w Woli Sęko-
wej). Jego prace wystawiane są w Polsce, jak 
również poza granicami kraju. Dzieła, które 
możemy podziwiać do 30 czerwca, to przede 

Galeria na strychu

Wystawa w Brzozowskim Domu Kultury
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Gabriela Szuba

Już po raz drugi mogliśmy wziąć 
udział w Brzozowskich Sobótkach Te-
atralnych, które odbyły się 15 czerwca  
w sali widowiskowej Brzozowskiego 
Domu Kultury. Impreza ta stanowi prze-
gląd najciekawszych spektakli teatru 
niezawodowego, które nagradzane są 
na ogólnopolskich festiwalach teatrów 
niezależnych. Inicjatorem stworzenia 
Brzozowskich Sobótek jest znany w tym 
środowisku animator kultury teatralnej – 
Damian Kierek, który w tym roku popro-
wadził również konferansjerkę. Zamie-
rzeniem organizatorów jest przybliżenie 
brzozowskiej społeczności, a przede 
wszystkim młodzieży szkolnej innego, 
niezamkniętego w tradycyjnym repertua-
rze oblicza teatru. Podczas drugiej edycji 
Brzozowskich Sobótek Teatralnych mie-
liśmy okazję podziwiać cztery, zupełnie 
różne w rodzaju spektakle. 

Jako pierwszy zaprezentował się 
na scenie Teatr Lalki i Aktora z Turze-
go Pola prowadzony przez Waldemara  
i Renatę Kośmider. Jest to teatr skupia-
jący w sobie wyłącznie najmłodszych 
aktorów. Początkowo był teatrzykiem 
kukiełkowym, z czasem jednak nagro-
dy zdobywane na przeglądach i festiwa-
lach zmobilizowały twórców do prze-
kształcenia go w teatr żywego planu. Na 
brzozowskiej scenie mogliśmy obejrzeć  
w wykonaniu młodych aktorów spek-
takl „Pewna wiadomość”, na podstawie 
baśni Hansa Christiana Andersena. Za-
dowalająca gra obsady, a także zaanga-
żowanie, jakie aktorzy wkładają w pracę,  
z pewnością dobrze rokują na przy-
szłość. 

Po krótkiej przerwie scena i pub-
liczność Brzozowskich Sobótek Tea-
tralnych została opanowana przez teatr 
FIETER z Ozimka. Spektakl „Gomber  
i Gombratrup” od ponad 10 lat zdobywa 
nagrody na festiwalach i przeglądach, 
m.in. w Gdańsku, Tychach, Radomiu, 
czy Zgierzu. Jest to sztuka stanowią-

„Wszelka przesada kłóci się z celem teatru: a celem tym było i jest – tak u początków teatru,  
jak i dzisiaj – podstawiać zwierciadło naturze, uświadamiać cnocie i hańbie ich własne rysy,  

substancji epoki nadawać formę, która ją utrwali.”
Hamlet, akt III, scena 2, tłum. St. Barańczak

ca przegląd twórczości Gombrowicza,  
a swoją formą pozwala widzom na bieżą-
co uczestniczyć w przedstawianych wy-
darzeniach. Spektakl rozbawił widownię 
do łez, a stało się tak również za sprawą 
wyśmienitej gry, zarówno aktora, jak i re-
żysera - Roberta Konowalika. Znakomite 
prowadzenie narracji i oddanie nastroju, 
pomogło publice wyobrazić sobie wy-
imaginowaną część obsady sztuki, od-
wiedzającą głównego bohatera w domu. 
Z całą pewnością groteska ta zawładnęła 
przez chwilę Brzozowem.

Po sporej dawce śmiechu i inteli-
gentnego żartu przyszła kolej na spek-
takl „Trzy historie o Ewie”, w reżyserii 
Anety Adamskiej. Teatr Przedmieście, 
z którego wywodzi się obsada sztuki, 
działa w Łańcucie. Widowisko oparte 
na tekstach, m.in. Leśmiana, Goethego, 
Brechta składa się z trzech części: „Doj-
rzewania”, „Małżeństwa” oraz „Macie-

rzyństwa”. Ukazuje nam sposób żeńskie-
go doświadczania świata. Opiera się na 
symbolice przedmiotów, a szczególnie 
ciekawym elementem zastosowanym  
w aranżacji sztuki, jest ukazanie „żywych 
gestów” charakterystycznych dla ciała 
kobiety, będącej na poszczególnym eta-
pie życia. To szalenie ciekawa opowieść, 
pozwalająca nam chociaż w części zro-
zumieć przemiany następujące w życiu 
kobiety.

Na sam koniec organizatorzy zaser-
wowali widowni dawkę mocnych emocji, 
wraz z teatrem MOMO z Katowic. Jest to 
teatr ruchu w mistrzowskim wykonaniu 
Marka Kłobuka. Sztuka „Niebieski cień 

oddechu” była wielokrotnie nagra-
dzana na ogólnopolskich festiwa-
lach. Aktor, który jest jednocześnie 
mimem i tancerzem, przedstawia 
przejmującą historię człowie-
ka, który szuka swojego miejsca  
w brutalnym, współczesnym świe-
cie. Ukazuje porażki i sukcesy, 
które są nieodłącznym elementem 
życia każdego człowieka, a także 
pułapki, które czyhają zewsząd na 
ludzi. Mistrzostwa dopełnia mu-
zyka, która w całości kieruje emo-
cjami między publiką, a aktorem,  

a rewelacyjna gra M. Kłobuka pozwa-
la widowni w pełni zrozumieć, tą jakże 
trudną w odbiorze sztukę. 

Impreza cieszyła się dużym za-
interesowaniem, nie tylko ze strony 
mieszkańców Brzozowa. Miejmy jednak 
nadzieję, że przyszłoroczna edycja Brzo-
zowskich Sobótek przyniesie nadkomplet 
widzów teatralnych.

Brzozowskie Sobótki Teatralne

Teatr FIETER z Ozimka

Teatr MOMO z Katowic

INFORMACJE  Z  POWIATU
wszystkim malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, grafika cyfrowa, 
fotografia i multimedia. Odwiedzając Galerie na Strychu odno-
simy wrażenie, że jest to miejsce zawieszone między niebem  
a ziemią. Bardzo łatwo można tu oderwać się od rzeczywistości.  
W otoczeniu sztuki, zapomnieć o codziennych sprawach. Tema-
tyka prac porusza przede wszystkim aspekty związane z wnę-
trzem człowieka. Wiele prac ukazuje pułapki czyhające zewsząd 
na ludzi, czy lęki, które nękają nasze umysły. Pierwszy raz wśród 
udostępnionych dzieł znajduje się tak duży zbiór grafiki kompu-
terowej. Na uznanie zasługują prace młodego brzozowskiego 

artysty – Marcina Gębacza. Są to grafiki inspirowane ludzkim 
umysłem oraz jego wpływem na stany emocjonalne człowieka. 
Tegoroczna wystawa, to także szeroki zbiór rzeźb, m.in. Pio-
tra Worońca, czy Krzysztofa Palucha. Spotkamy się tu również  
z wspaniałymi fotografiami, które pomogą nam w artystyczny 
sposób spojrzeć na ludzkie ciało. 

Organizatorzy pragną podziękować sponsorom, bez 
których zorganizowanie WYSTAWY z cała pewnością nie  
udałoby się.

Gabriela Szuba
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AW:  Ile zajmuje zrobienie jednej 
figury?
AB: W zależności od wielkości dino-
zaura jest to półtora do dwóch mie-
sięcy pracy.
AW: Czy można u Pana składać 
indywidualne zamówienia na inne 
eksponaty?
AB: Jak najbardziej. Lubię wyzwa-
nia i chętnie się ich podejmuję. Jeżeli 
ktoś zamówi u nas piramidę czy sfin-
ksa na pewno się podejmę tego zlece-

nia. Jestem człowiekiem otwartym na 
nietypowe pomysły i chętnie podejmę się rzeczy 
„niemożliwych”. 
AW: Ma Pan jakieś plany na przyszłość 
związane z tą działalnością?
AB: Przede wszystkim chciałbym powiększyć 
plac budowy i postawić tu halę. To na pewno 
polepszyłoby warunki pracy.
AW: Dziękuję za rozmowę.

Anna Władyka: Panie Adamie, jest Pan właści-
cielem firmy, która produkuje imitacje prehisto-
rycznych dinozaurów. Skąd wziął się pomysł na 
tak niecodzienne zajęcie?
Adam Bocek: Pewnego dnia po prostu pojawiła się 
taka myśl w mojej głowie. Postanowiłem, że muszę 
spróbować. Zastanawiałem się jak taki dinozaur 
będzie wyglądał, czy będzie się podobał ludziom. 
Wraz  z moim synem – Mateuszem zrobiliśmy jed-

nego dinozaura wielkości słonia. Początkowo to była 
zabawa, nie przygotowywaliśmy się za bardzo do tego przedsięwzięcia. Ten pier-
wowzór przeznaczyliśmy na akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy 
też pomyśleliśmy, aby wykonać jeszcze większego dinozaura.
AW: Dlaczego wybrał Pan akurat taką tematykę?
AB: Egzotyczne gady są fascynujące. Zwykłe zwierzęta możemy obejrzeć  
w ZOO a dinozaury już wymar-
ły, więc wzbudzają duże zainte-
resowanie. Na przykład kiedyś 
dostałem zlecenie od przed-
siębiorców, którzy się zajmują 
turystyką Gór Stołowych, czy 
podjąłbym się zrobienia więk-
szej ilości takich dinozaurów,  
a konkretnie po jednym ekspo-
nacie z każdego gatunku. Oczy-
wiście się zgodziłem. 
AW: A skąd czerpie Pan wie-
dzę na ich temat? 
AB: Przy wytwarzaniu naszych 
imitacji wykorzystujemy zdjęcia 
dinozaurów z encyklopedii i in-
nych pozycji książkowych na ten 
temat. Tam czasami są podane różne kolory, różna wielkość, nie zawsze się to 
wszystko zgadza. Ujednolicamy wtedy wszystkie dane. 
AW: Kto aktualnie zajmuje się wytwarzaniem imitacji dinozaurów?
AB: Początkowe eksponaty robiłem wyłącznie z synem, do produkcji później-
szych zatrudniłem pracowników. Są to młodzi ludzie, którzy lubią to robić i mają 
ku temu manualne zdolności. 
AW: Jak określiłby Pan zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego typu 

obiekty?
AB: Jest spore zainteresowanie dinozaurami. Jest wielu ciekaw-

skich, którzy chętnie je oglądają, natomiast dużego zapo-
trzebowania, jak na chwilę obecną, raczej nie ma. Do-

tychczas sprzedałem 18 sztuk.
AW: Mógłby Pan przybliżyć naszym Czytelni-

kom proces produkcji?
AB: Podstawą każdego dinozaura jest stalo-

wa konstrukcja, która podtrzymuje kolej-
ne warstwy. Później ta konstrukcja po-

kryta jest metalową siatką, na której 
robiona jest elewacja. Wszystko to jest 

na bazie klejów elewacyjnych, mrozo-
odpornych. Jest to dosyć drogi materiał 

ale wszystko musi być bardzo wytrzymałe. 

Lubię wyzwania, podejmuję się rzeczy „niemożliwych”
Rozmowa z Adamem Bockiem

 – właścicielem firmy „Kwiatonek”

Adam Bocek

Gotowy eksponat

Wytwarzaniem imitacji dinozaurów  
zajmują się ludzie z pasją

Rozmawiała Anna Władyka
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Lubię wyzwania, podejmuję się rzeczy „niemożliwych”
W naszym regionie, w tym i w po-

wiecie brzozowskim coraz więcej upraw 
pada ofiarą ślimaków (głównie ślinika lu-
zytańskiego), bardzo „aktywnych” w tym 
roku. 

Najchętniej odżywiają się mło-
dymi roślinami w okresie kiełkowania  
i wschodów. Potrafią zniszczyć całą upra-
wę. Ślimaki uszkadzają wszystkie części 
roślin - bulwy, korzenie, łodygi, nasiona. 
Do swojego rozwoju potrzebują wilgoci 
i odpowiednich kryjówek, aby zapobiec 
utracie wody z organizmu. Ich ulubione 
miejsca, to rowy, zarośnięte nieużytki, bu-
twiejące resztki, sterty gruzu, kamieni, de-
sek i kompostowniki. Przemieszczają się 
nawet przez cieki wodne. Młode wyklu-
wają się z jajeczek jesienią i największe 
spustoszenia czynią na wiosnę. Przetrzebić 
je może tylko szybkie nadejście silnych 
mrozów, zanim spadnie śnieg. A latem - 
susza i upały. Wykaszanie traw i zarośli, 
usuwanie wyplewionych chwastów (ale 
nie do kompostownika!), desek i gruzów 
to podstawowe działania w walce ze śli-
makami. Ważne jest również przekopywa-
nie i motyczenie gleby - młode osobniki 
i jaja wyrzucone na powierzchnię gleby 
szybko giną. Szkodniki te nie lubią miejsc 
suchych, dlatego ważna jest nawet techni-
ka podlewania - punktowo tuż pod roślinę 
i najlepiej rano, a nie wieczorem, gdyż 
żerują one nocą i mokra gleba zachęca je 
do wyjścia z kryjówek. Aby ograniczyć 
wpełzanie ślimaków na grządki, można 
usypywać bariery z popiołu, trocin, wapna 
niegaszonego, plew jęczmiennych, które 
pełnią swoją funkcję podczas suchej po-

gody. Polecane są również środki ochro-
ny roślin przeznaczone do zwalczania 
ślimaków, które oprócz substancji aktyw-
nych zawierają także 
atraktanty przynęca-
jące ślimaki. Środki 
te należy rozsypywać 
do płaskich osłonię-
tych z góry naczyń  
i umieszczać pomię-
dzy uszkodzonymi ro-
ślinami. Preparaty, to: 
Anty-Ślimak, Spiess 
04 GB, Mesurol, Alimax 02 RB, Mesurol 
Schneckenkom 04 GB, Ślimakol 06 GB, 
Ślimak 04 GB. Ochrona chemiczna nie 
powinna być stosowana częściej niż 1-2 
razy w sezonie, a jej zastosowanie niesie 
niebezpieczeństwo zatrucia organizmów 
pożytecznych, żywiących się ślimaka-
mi. Można wykorzystać również wapno 
niegaszone, kainit (4 kg na 100 m2) lub 
superfosfat (zgodnie z zalecanymi daw-
kami). Nawozy wysiewa się wieczorem, 
dwukrotnie, w odstępach godzinnych, 
oczywiście wtedy, gdy nie pada. Innym 
sposobem jest wyłapywanie ślimaków. 
Można je zwabiać do pułapek, gdzie wy-
kłada się jako przynętę liście kapusty, 
resztki ziemniaków, marchwi, otręby czy 
płatki zbożowe. Miejsce wokół musi być 
zacienione i wilgotne. Można również na-
sypać do kuwet lub talerzyków (pod które 
podkładamy kamyki lub patyki, aby mię-

czaki mogły tam wpełzać) środki ślima-
kobójcze. Pułapkę od góry przykrywamy 
deską lub kawałkiem płyty, aby stworzyć 

lepsze warunki wilgot-
nościowe, a miejsce po-
lewamy wodą. Zwabio-
ne ślimaki wybieramy 
co dwa dni. Dobrą przy-
nętą jest też piwo i roz-
puszczone drożdże oraz 
Kitiket. Umieszczamy je 
w słoikach wkopanych  
w ziemię.

Tamą dla masowego napły-
wu szkodników mogą być nasadzenia  
(w miejscach słonecznych) z ziół: lawen-
dy, santoniny, czosnku oraz przywrotnika. 
Za rośliny bezpieczne uznawane są także 
wszystkie goździki, piwonie, gipsówki, 
słoneczniczek, płomyk szydlasty, skal-
nica, i wilczomlecz. Na stanowiskach 
słonecznych ofiarą ślimaków padają ta-
kie rośliny jak mięta, szałwia, dzwonek 
karpacki, łubin, margerytki, ostróżka,  
a zwłaszcza ich pierwsze delikatne pędy 
stanowiące smaczną pożywkę dla mło-
dych ślimaków. Na stanowiskach w cie-
niu młode ślimaki żerują między innymi 
na: fiołkach i funkiach omijając orliki, 
tawułki, miodunkę, żurawkę, ciemierniki, 
barwinki, bodziszki oraz paprocie.

Kłopoty ze ślimakami

Jolanta Poprawska-Leska
(Przedruk Biuletyn Informacyjno – Handlowy

PODR Boguchwała)

W ostatnim okresie notuje się zjawisko powstawania nowych firm, któ-
rych profilem działalności jest zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rze-
czy.

Warto pamiętać, że wykonywanie tego typu działalności jest uzależnio-
ne od spełnienia określonych procedur prawnych zawartych w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. 
zm.). Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpo-
wiedniej licencji, zaświadczenia, bądź zezwolenia. 

Licencje i zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy na terenie kraju wy-
daje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. W przypadku transportu 
międzynarodowego dokumenty te wydaje  Ministerstwo Transportu.
Zarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy

Warunkiem uzyskania licencji na jego wykonywanie jest złożenie przez 
przedsiębiorcę pisemnego wniosku o udzielenie licencji. Licencja ta jest udzie-
lana na czas określony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględ-
niając wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o udzielenie licencji 
powinien zawierać:
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, 
jego siedzibę i adres. 

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewi-
dencji gospodarczej, wraz z odpisem.
3. Określenie rodzaju i zakresu – zarobkowy czy 

niezarobkowy oraz rzeczy czy osób.
4. Rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych.
5. Czas na jaki licencja ma być udzielona.
Do wniosku o udzielenie licencji należy dołą-
czyć:
1. Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewi-
dencji działalności gospodarczej.
2. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru 
identyfikacji statystycznej (REGON).
3. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP).
4. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodo-
wych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
4. Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdza-
jące niekaralność przedsiębiorcy.

Zarobkowy i niezarobkowy 
przewóz osób i rzeczy
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5. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finanso-
we przedsiębiorcy niezbędne do podjęcia i prowadze-
nia działalności gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego w wysokości 9 000 euro na pierwszy po-
jazd samochodowy i 5 000 euro – na każdy następny 
pojazd samochodowy zgłoszony do licencji.
6. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców 
spełniających warunki określone w ustawie.
7. Wykaz pojazdów wraz z kserokopiami krajowych 
dokumentów dopuszczających do ruchu, a w przypad-
ku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych po-
jazdów – również dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nimi.
Pośrednictwo przy przewozie rzeczy 
Gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie trans-
portu drogowego wyłącznie w zakresie pośrednictwa 
przy przewozie rzeczy nie dołącza się dokumentów:
1.Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.
2. Wykaz pojazdów.

W przypadku pośrednictwa przy przewozie rze-
czy wymagane jest zabezpieczenie finansowe przed-
siębiorcy niezbędne do podjęcia i prowadzenia dzia-
łalności w wysokości 50 000 euro.

Regularny przewóz osób
Warunkiem wykonywania regularnego trans-

portu osób jest posiadanie licencji i uzyskanie zezwo-
lenia.

Zezwolenie to określa warunki wykonywania 
przewozów, przebieg trasy z uwzględnieniem miej-
sca początkowego i docelowego przewozu pasażerów 
oraz miejscowości, w których znajdują się przystanki  
i rozkład jazdy. Zezwolenie wydaje się na czas nie 
dłuższy niż 5 lat przy przewozach regularnych i 1 rok 
przy wykonywaniu przewozów wahadłowych.
Przewozy na potrzeby własne

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą 
być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia po-
twierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę pro-
wadzenia przewozów drogowych jako działalności 
pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działal-
ności gospodarczej (np.: przewóz gotowego produktu 
do hurtownika, czy z hurtowni do własnego sklepu).

Zaświadczenie to na wniosek strony wydaje 
właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na okres 
do 5 lat.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołą-
czyć:
1. Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji 
działalności gospodarczej.

2. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycz-
nej (REGON).
3. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej 
(NIP).
4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wa-
runki określone w ustawie.
5. Wykaz pojazdów wraz z kserokopiami krajowych dokumentów do-
puszczających do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właś-
cicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nimi.

Należy też pamiętać, że przewoźnik drogowy jest obowiązany zgła-
szać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wydał zezwolenie bądź 
zaświadczenie, wszelkie zmiany danych związanych z wyżej wymienio-
nymi dokumentami (zmiany w nazwie przedsiębiorstwa, zmiana siedziby 
i miejsca zamieszkania, zmiana pojazdów – sprzedaż, zakup nowych), nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Wyżej wymienione dokumenty (licencje, zaświadczenia, zezwole-
nia), są wymagane podczas kontroli drogowej prowadzonej przez Inspek-
cję Transportu Drogowego, Służbę Celną czy Policję.

W przypadku nie posiadania przez przewoźników odpowiednich 
dokumentów związanych z transportem drogowym, nakładane są bardzo 
wysokie kary pieniężne.
Opłaty za udzielenie licencji, wydanie zezwolenia, zaświadczenia

Za udzielenie licencji, wydanie zezwolenia, wydanie zaświadcze-
nia pobierane są opłaty administracyjne.

Wysokość opłat uzależniona jest od okresu ważności ww. doku-
mentów oraz od liczby zgłoszonych pojazdów.

Opłaty pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 
administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz 
za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1664).
Certyfikat kompetencji zawodowych

Dokument ten jest niezbędny aby uzyskać licencję na przewozy to-
warów i osób. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga 
odbycia specjalnego kursu i zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym 
przed komisją egzaminacyjną powoływana przez ministra właściwego do 
spraw transportu. Przedsiębiorca może korzystać z certyfikatu innej osoby 
pod warunkiem zatrudnienia jej.
Zabezpieczenie finansowe

Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, jak rów-
nież pośrednictwa przy przewozie rzeczy potwierdza się:
1. Rocznym sprawozdaniem finansowym
2. Dokumentacjami potwierdzającymi:
- dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym – wyciąg 

z konta bankowego, 
- posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartoś-

ciowych – dokument z biura maklerskiego lub wyciąg z KRS,
- polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie przewoźnika od 

odpowiedzialności cywilnej,
- własność nieruchomości – wyciąg z księgi wieczystej, wyciąg  

z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie z sądu – jednakże  
w każdym przypadku należy przedłożyć inny dokument potwierdzający 
wartość nieruchomości, np. wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego lub też polisę ubezpieczeniową.

W przypadku zapytań i wszelkich wątpliwości prosimy o osobisty 
kontakt z Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie przy ulicy 3 Maja 43  lub telefonicznie 013 
43 410 74. Zbigniew Nycz

Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg
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Usługi turystyczne (cz. II)

Irena Rąpała
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wiemy już jak wybierać biuro po-
dróży, na co zwracać uwagę wybie-
rając ofertę, co powinna zawie-
rać umowa o świadczenie usług 
turystycznych. Mam nadzieję, że 
dzięki tym informacjom dokona-
cie Państwo trafnych wyborów  
i upragniony wypoczynek, czy 
wycieczka będzie udany i miło 
wspominany. Ale jak to często  
w życiu bywa pojawiają się nieoczeki-
wane sytuacje. Dlatego w tym artykule 
postaram się przeanalizować kilka z nich, 
czyli odpowiedzieć na pytanie, co by było 
gdyby…
I. Mamy już podpisaną umowę o świadczenie usług turystycznych, 
liczymy dni do naszego urlopu, ale nagle okazuje się, że:
1. Organizator zmienia  istotne warunki umowy -  zmiana istotnych 
warunków umowy jest możliwa jedynie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej i z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator 
powinien niezwłocznie o tym poinformować klienta, który może:
- przyjąć proponowaną zmianę umowy albo
- odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich 
wniesionych świadczeń  bez obowiązku zapłaty kary umownej.

O podjętej decyzji klient niezwłocznie powinien poinformować 
organizatora. Jeżeli klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator 
odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, 
ma on prawo, według swojego wyboru:
- uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym 
standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za 
zwrotem różnicy w cenie;
- żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świad-
czeń.

Jednym z istotnych warunków umowy jest niewątpliwie cena. 
Co do zasady cena imprezy nie powinna ulec podwyższeniu. Moż-
liwość podwyższenia ceny istnieje, ale tylko w przypadkach ściśle 
określonych w ustawie, o usługach turystycznych. Możliwość pod-
wyższenia ceny  musi być po pierwsze przewidziana w umowie po 
drugie organizator turystyki musi udokumentować wpływ na pod-
wyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
- wzrostu kosztów transportu;
- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie 
usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach 
morskich i lotniczych;
- wzrostu kursów walut.
Jednakże cena nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed 

datą wyjazdu.
2. Nie możemy wyjechać na upragniony wypoczynek. 
Czy może za nas pojechać inna osoba?

Taka możliwość została przewidziana  
w ustawie o usługach turystycznych. Może-

my przenieść na osobę spełniającą warunki 
udziału w imprezie turystycznej wszyst-
kie przysługujące nam z tytułu umowy 
o świadczenie usług turystycznych 
uprawnienia, jeżeli jednocześnie oso-
ba ta przejmuje wszystkie wynikają-
ce z tej umowy obowiązki. Musimy 

jednak pamiętać o zawiadomieniu or-
ganizatora turystyki o tym fakcie przed 

rozpoczęciem imprezy turystycznej.
I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, 

pamiętajmy że, za nieuiszczoną część ceny im-
prezy turystycznej oraz koszty poniesione przez 

organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika impre-
zy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnie-
nia odpowiadają solidarnie.
II. Na zakończenie kilka uwag o reklamacji

Reklamację zgłaszamy niezwłocznie. Umowa po-
winna określać sposób oraz termin zgłoszenia reklamacji. 
Reklamację zgłaszamy u pilota wycieczki lub rezydenta 
podczas trwania imprezy turystycznej. Do zadań pilota 
wycieczek należy bowiem sprawowanie, w imieniu orga-
nizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy tury-
stycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charak-
teru imprezy, czuwanie nad sposobem wykonywania usług 
świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz 
przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczo-
nych im usług, a także reprezentowanie organizatora tury-
styki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie 
trwania imprezy.

Pilot wycieczek ma obowiązek potwierdzić klientowi 
przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, prze-
kazania jej niezwłocznie organizatorowi turystyki. Rekla-
mację możemy złożyć także u organizatora po powrocie.

 W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji or-
ganizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić 
na piśmie przyczyny odmowy.

 Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się do 
reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zakończe-
nia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej re-
klamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 
30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za 
uzasadnioną.

14 maja br. na terenie powiatu brzozowskiego odbyła się kwesta zorganizowana przez członków 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzozowie. Podczas kwesty zebrano kwotę 637,38 zł, która zostanie prze-
znaczona na letni wypoczynek dzieci z rodzin najuboższych.

Wszystkim darczyńcom Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzozowie  
składa serdeczne podziękowania.

PODZIĘKOWANIE
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Sportowego Szkół

20 czerwca br. w Starostwie Powiatowym przy  
ul. 3 Maja 43 w Brzozowie odbyło się uroczyste Podsumowa-
nie Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 
2006/2007.

Impreza organizowana przez Powiatowy Szkolny Zwią-
zek Sportowy oraz Starostwo Powiatowe w Brzozowie wień-
czyła szkolne rozgrywki sportowe.

Spośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli: Wi-
cestarosta Brzozowski – Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu 

– Ewa Tabisz, Naczel-
nik Wydziału Oświaty 
i Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego 
– Stanisław Pilszak, Dyrektor MOSiR w Brzozowie – Ma-
rian Kula, Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS  
w Brzozowie – Bronisław Przy-
czynek, a także w imieniu za-
proszonych wójtów: Sekretarz 
Gminy Dydnia – Alina Maślak, 
Sekretarz Gminy Domaradz 
– Stanisław Gierula oraz Jolan-
ta Socha – przedstawiciel UG 
Nozdrzec.

W spotkaniu wzię-
li udział również dyrektorzy 
szkół, nauczyciele wychowa-
nia fizycznego oraz uczniowie, 
którzy osiągnęli wysokie wyni-
ki sportowe w mijającym roku 
szkolnym.

Spotkanie poprowadził 
Marian Wojtowicz – Przewod-
niczący Powiatowego SZS  
w Brzozowie, który na wstępie powitał 
wszystkich zebranych i przedstawił dzia-
łalność związku w mijającym roku.

W dalszej części spotkania przed-
stawił on ostateczne wyniki Współza-
wodnictwa Sportowego Szkół. I tak  
w kategorii szkół podstawowych (Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej) I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Humniskach 
– 284,0 pkt., II miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Haczowie – 256,0 pkt., a III 
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozo-
wie – 241,0 pkt. Na dalszych miejscach 
uplasowały się podstawówki z Bliznego 
(153,0 pkt.), Zmiennicy (106,0 pkt.) i Tu-
rzego Pola (89,0 pkt.).

Z kolei w kategorii Gimnazjady 
zwyciężyło Gimnazjum nr 1 w Brzozowie 
z 342,5 pkt., przed Gimnazjum w Niebo-
cku – 262,5 pkt. i Gimnazjum w Bliznem 
– 235,0 pkt. Dalsze pozycje uzyskały od-
powiednio gimnazja z Humnisk (150,0 
pkt.), Starej Wsi (139,5 pkt.) i Haczowa (125,0 pkt.).

W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych (Licealiada)  

I miejsce uzyskało I Liceum Ogólnokształcące (413,0 pkt.), 
minimalnie wyprzedzając Zespół Szkół Ekonomicznych 
(402,0 pkt.) i Zespół Szkół Budowlanych (198,0 pkt.). Wszyst-
kie wymienione szkoły otrzymały z rąk przedstawicieli władz 
samorządowych pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze w 
każdej z kategorii okazałe puchary.

Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie ucz-
niów, którzy w ciągu roku w ramach rywalizacji sportowej 
osiągnęli wysokie miejsca podczas zawodów na szczeblu 

województwa oraz nauczycie-
li wychowania fizycznego za 
społeczną działalność w Ucz-
niowskich Klubach Sporto-

wych i przygotowanie dzieci i młodzieży do zawodów spor-
towych.

Wśród uczniów wyróżnieni 
zostali: Daniel Bryś (SP Hum-
niska 1) – lekkoatletyka, Marta 
Opalińska (I LO) – szachy, Jakub 
Gładysz (SP Brzozów 1) – szachy, 
Kamil Dobrowolski (Gimnazjum 
Brzozów 1) – biegi, Tomasz Ja-
skółka (SP Brzozów 1) – szachy, 
Angelika Pilch (SP Golcowa 2), 
Rafał Dziedzic (SP Zmiennica) 
– biegi przełajowe, Karol Adam-
ski, Szymon Gromek, Justyna So-
kołowska (wszyscy Gimnazjum 
Niebocko) – lekkoatletyka, Joan-
na Ciuł (SP Golcowa 2) – szachy, 
Natalia Wątróbska (Gimnazjum 
Blizne) – pływanie, Paweł Zanik 
(Gimnazjum Dydnia) – lekkoatle-

tyka, Katarzyna Jaskółka (SP Brzozów 1) 
– szachy, Krystian Wojtowicz (SP Niebo-
cko) – lekkoatletyka, Sylwia Dudycz (SP 
Humniska 1) – lekkoatletyka, Monika 
Stanek (Gimnazjum Blizne) – lekkatle-
tyka.

Spośród nauczycieli uhonorowano: 
Eugeniusz Mularczyka (ZS Grabownica), 
Stanisławę Warchałowską (SP Humniska 
1), Piotra Ekierta (SP Haczów), Marka 
Chęcia (SP Wola Jasienicka), Andrzeja 
Zajdla (Gimnazjum Niebocko), Tomasza 
Zubika (ZS Blizne), Zofię Rymarz (ZSE), 
Pawła Fronia (ZS Stara Wieś), Magdale-
nę Kaczkowską (I LO) i Kazimierza Ko-
zubala – pasjonata szachów z Brzozowa. 
Zarówno jedni jak i drudzy otrzymali 
dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe  
w postaci sprzętu sportowo-rekreacyjne-
go. 

Na koniec złożono podziękowania 
Bronisławowi Przyczynkowi i Marianowi 

Kuli za pomoc w organizacji szkolnych zawodów oraz współ-
pracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym.

Podsumowanie Współzawodnictwa

Dyrektor ZS w Humniskach Lucjan Czech odbiera puchar  
z rąk Wicestarosty Brzozowskiego Janusza Draguły 

Dyplomy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wręcza Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz
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Wspaniała, sportowa atmo-
sfera panowała podczas czwarte-
go już turnieju w piłce siatkowej 
„O puchar Wójta Gminy Noz-
drzec”, rozegranego 1 czerwca 
br. na sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Wesołej. Organizatorami 
zawodów byli nauczyciele.

Do rozgrywek stanęły 
drużyny:  Zespołu Szkół w Noz-
drzcu, Szkoły Podstawowej Nr 4  
w Izdebkach, Gimnazjum Nr 1  
w Izdebkach, Urzędu Gminy 
Nozdrzec, Zespołu Szkół w We-
sołej oraz  drużyna Szkoły Pod-
stawowej w Siedliskach wspomagana 
przez kolegów z Zespołu Szkół w Warze. 
Poziom techniczny był w tym roku wyjąt-

kowo wysoki, stąd też i walka o puchar 
była ostra, ale nie zacięta. Sędzią głów-
nym zawodów był Robert Flejszar.

18 maja 2007 roku po raz kolejny w Zespole Szkół w Hłudnie 
odbył się turniej tenisa stołowego dla nauczycieli gminy Nozdrzec. 
Wzięli w nim  udział zawodnicy reprezentujący 7 placówek oświa-
towych. 

W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce i puchar zdo-
był Adam Świder -  nauczyciel Zespołu Szkół w Wesołej, drugie 
miejsce wywalczył ks. Kazimierz Piwowar ze Szkoły Podstawo-
wej w Siedliskach, natomiast trzecie przedstawiciel organizatora 
– Krzysztof Toczek. 

Wśród kobiet klasyfikacja wygląda następująco: pierwsze  
miejsce i puchar zdobyła Elżbieta Muciek z Gimnazjum w Izdeb-
kach,  miejsce drugie przypadło Jadwidze Skotnickiej z Zespołu 
Szkół w Hłudnie a trzecie - Dorocie Maszczak z Zespołu Szkół  
w Nozdrzcu.

Puchary ufundował ZNP natomiast nagrody dla wszystkich 
uczestników Wójt Gminy Nozdrzec. Poczęstunek przygotowano 
dzięki pomocy Zarządu Gminnego ZNP w Nozdrzcu oraz Marka 
Skotnickiego. Bogdan Gładysz

Gminny turniej 
tenisa stołowego

IV turniej piłki siatkowej w Wesołej
 Klasyfikacja końcowa:
 I miejsce  zajęła SP Siedliska,
II - Zespół Szkół w Nozdrzcu, 
III - Gimnazjum Izdebki.

Na IV miejscu uplasował się 
Urząd Gminy, na V Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 w Izdebkach oraz  na 
VI -  niezwykle  gościnni i ser-
deczni Gospodarze turnieju – Ze-
spół Szkół w Wesołej. Najlepszym 
zawodnikiem uznany został Artur 
Cyparski z Izdebskiego gimna-
zjum. Organizatorzy serdecznie 
dziękują panu Zdzisławowi Socha 
– Prezesowi ZEKiWB w Nozdrz-

cu, dzięki któremu spotkanie po turnieju 
miało bardzo sympatyczny charakter. 

JoteS

Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami

Archiwum UG w Nozdrzcu

Imprezę zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy 
Nozdrzec – Antoni Gromala oraz Prezes Zarządu Gminnego 
ZNP w Nozdrzcu – Marta Rudawska.

Turniej tenisa stołowego dał uczestnikom możliwość 
wymiany doświadczeń w tej dziedzinie sportu, sprawdzenia 
własnych umiejętności, ale był przede wszystkim imprezą in-
tegrująca, służącą wzajemnemu poznawaniu się nauczycieli.

Pamiątkowe zdjęcie z turnieju tenisa stołowego nauczycieli

Po tych podziękowaniach głos zabrali zaproszeni goście. 
Najpierw Dyrektor MOSiR-u w Brzozowie Marian Kula w imie-
niu nieobecnego na spotkaniu Przewodniczącego Zarządu Związ-
ku Gmin Brzozowskich Józefa Rzepki pogratulował wszystkim 
osiągniętych wyników i uhonorował po trzy najlepsze szkoły 
podstawowe i gimnazja nagrodami pieniężnymi. Z kolei obecni 
na uroczystościach przedstawiciele władz samorządowych wrę-
czyli upominki i nagrody dla najlepszych szkół ze swoich gmin.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Wicestarosta Janusz 
Draguła. Podziękował i pogratulował zebranym osiągniętych 
sukcesów. Przedstawicielom szkół ponadgimnazjalnych wręczył 
okolicznościowe listy gratulacyjne oraz przekazał nagrody pie-
niężne. Dziękując za przybycie oraz życząc wszystkim ciepłych  
i przyjemnych wakacji Marian Wojtowicz zakończył uroczy-
stość. Marek Szerszeń

Wyróżnieni uczniowie wraz z J. Dragułą,  
St. Pilszakiem i M. Wojtowiczem
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4) mieszkaniec Półwyspu 
Pirenejskiego, 
6)  konstelacja zodiakalna, 
również znak zodiaku, 
8) w pismach, gazetach,  
9) wzmocniony brzeg 
żagla; lika, lejk, 
11) grządka kwiatowa, 
zwykle podłużna,   
12) imię Kobuszewskiego,
13) o części ostro zakoń-
czonych przedmiotów, 
zwężony spiczasty koniec 
czegoś,
14) wiele rzeczy ułożonych 
jedna na drugiej;

1) kłopot, trudności, 
tarapaty,  
2) ruch cieczy lub gazu 
dookoła osi, 
5) regulator chodu zegarka 
w postaci kółka wahadło-
wego, 
7) żartobliwie: kochanek, 
wielbiciel, adorator,  
10) zawartość kasy;
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HOROSKOP

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.

BARAN (21 III – 20 IV)
W tym miesiącu przybędzie Ci inicjatywy i nowych pomysłów. Po-
jawi się możliwość realizacji Twoich ambicji. Spróbuj ograniczyć 
wydatki na dom. Przybędzie Ci dużo służbowych spraw, które trzeba 

będzie załatwić. Nie poddawaj się zmiennym nastrojom, zachowaj optymizm  
i pomyśl o rozrywkach.

BYK (21 IV – 21 V)
Swoją aktywność skieruj na pracę. Niektóre sprawy zawodowe wy-
magać będą od Ciebie w tym miesiącu zdecydowanego i szybkiego 

rozwiązania. W sprawach sercowych nastąpią pomyślne zmiany. Nie trać więc 
nadziei na udany związek i lepsze wspólne jutro. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Twoja konsekwencja w dążeniu do celu pozwoli Ci w pełni rozwinąć 
skrzydła, pomyślnie zakończyć skomplikowane negocjacje, wywią-
zując się ze wszystkich umów i obietnic. Unikaj jednak nadmiaru 

pracy i stresu. Weekendy warto spędzać z dala od interesów. 
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)
Będziesz pełny optymizmu i wiary we własne siły. To może być dla 
Ciebie bardzo znaczący okres czasu, w którym niektóre z ważnych 
spraw mają szansę na wyjaśnienie lub załatwienie. Sprawy osobi-

ste ułożą się pomyślnie, wystarczy tylko zrobić pierwszy krok i porozmawiać  
z bliską Ci osobą.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Ten miesiąc będzie czasem niespodziewanych wizyt, częstej zmiany 
planów i nieoczekiwanych propozycji. Podejmowane decyzje będą 
miały swoje konsekwencje w przyszłości, dlatego dobrze rozważ 
wszystkie warianty. Nie zaniedbuj przyjaciół i znajomych, pomogą 

Ci oni podjąć korzystne decyzje. 

WAGA (24 IX – 23 X)
Okaże się, że przedsięwzięcie, które od dawna planujesz trzeba bę-
dzie przełożyć. Poczucie bezpieczeństwa, które dają Ci najbliżsi, 
pomoże Ci sprostać zawodowym obowiązkom. Zastanów się, jak 

możesz się im odwdzięczyć. 
SKORPION (24 X – 22 XI)
Możesz liczyć na bardzo korzystne propozycje współpracy lub po-
dróży służbowej. Twoja wiara i wytrwałość zostaną nagrodzone we 
wszystkich dziedzinach życia. Nareszcie możesz patrzeć optymi-

stycznie na świat. Wcześniej podjęte wysiłki obecnie przyniosą nieoczekiwane, 
ale korzystne rezultaty.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W Twoim życiu pojawi się kilka interesujących propozycji. Żadna 
z nich nie jest absolutnie pewna, ale zaufaj instynktowi i nie bój się 
ryzyka. Będziesz mógł rozwijać bez przeszkód swoje zainteresowa-

nia. Spotkasz ludzi, którzy zainspirują Twoją wyobraźnię i wzbudzą drzemiące 
w Tobie możliwości.

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

kłopotów. Poświęć trochę czasu ukochanej osobie – w przyszłości to zaprocen-
tuje i będziesz mile zaskoczony.

WODNIK (21 I – 19 II) 
Czekają Cię duże wydatki, dlatego postaraj się rozsądnie wydawać 
pieniądze. Jesteś teraz zdecydowany, energiczny i pełen dobrych po-
mysłów, a w dodatku otoczony pomocą życzliwych osób. To wszyst-

ko pomoże Twojej karierze. 
RYBY (20 II – 20 III) 
Twoje zasługi w pracy zostaną nareszcie docenione. To będzie kre-
atywny i niezwykle ciekawy miesiąc. Nie zaniedbuj jednak najbliż-
szych. Pomyśl o krótkim rodzinnym wyjeździe. Będziesz prowadził 

bogate życie towarzyskie.
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REKLAMA

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

Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny 
RTG, RVG 

EVIDENT NZOZ
lek. stom. Ewa Dżoń,  

Krzemienna 86
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REKLAMA

Restauracja ALTA poleca
Kanapeczki dekoracyjne

Składniki:
Pieczywo  - 1 chleb
Masło   - 1 kostka
Wędlina  - 0.200 g
Ser biały  - 0.200 g
Pomidor  - 2 szt.
Jajko gotowane - 4 szt.
Śmietana, sałata zielona, oliwki zielone, przyprawy.

Wykonanie:
Składniki pokroić, pieczywo posmarować masłem, z białe-
go sera przygotować pastę.
Składniki na pieczywie ułożyć według własnego uznania.

Życzymy smacznego !
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