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Zgodnie z tradycją na przełomie sierpnia i września orga-
nizowane są doroczne uroczystości święta plonów. Tego-
roczne Dożynki Powiatowe obchodzono 26 sierpnia w Do-

maradzu. Uroczystości zainaugurowała msza św. dziękczynna  
w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu.  
W trakcie mszy odprawionej przez ks. Wie-
sława Przepadło, proboszcza parafii, po-
święcono wieńce dożynkowe i dzielono się 
nowym chlebem na znak jedności i dzięk-
czynienia. Następnie korowód z wieńcami, 
prowadzony przez Orkiestrę Dętą z GOK 
w Domaradzu i miejscowe mażoretki prze-
szedł na stadion sportowy. Tam nastąpiła 
dalsza część uroczystości. 

Na stadionie korowód dożynkowy 
przejęła kapela Graboszczanie, która zapre-
zentowała piękne widowisko obrzędowe 
„Żeby chleba było do syta”. Na wstępie głos 
zabrał Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch.  
W swoim wystąpieniu zwrócił się w szcze-
gólności do rolników i ich rodzin ze słowa-
mi podziękowań za trud codziennej pracy 
na roli, wyraził życzenie, by nikomu tego 
chleba nie zabrakło na domowym stole. Nie 
szczędził pochwał dla starosty i starościny 
tegorocznych dożynek, a byli nimi Paweł 
Łobaza z Golcowej i Jadwiga Pełdiak  
z Domaradza. 

Pani Jadwiga Pełdiak wraz z mężem Kazimierzem prowadzi 
w Domaradzu małe gospodarstwo rolne. Pracy na roli uczyła się od 
najmłodszych lat. W 1993 roku przejęła gospodarstwo od rodziców. 
Obecnie produkcję rolną prowadzi jedynie na potrzeby rodziny. Peł-
diakowie hodują krowę, świnie, drób, króliki. Uprawiają pszenicę, 
żyto, owies, ziemniaki. Pani Jadwiga jako jedna z niewielu gospo-
dyń we wsi piecze w domu chleb, robi masło i sery. Pomimo trud-
nych warunków gospodarowania nie zraża się ciężką pracą na roli  
i kontynuuje tradycję swoich rodzi-
ców i dziadków.

Pan Paweł Łobaza 5 lat temu 
przejął od rodziców 9 hektarowe 
gospodarstwo i od tej pory, pomimo 
innych możliwości zdecydował, że 
zajmie się rolnictwem. Nastawił się 
głównie na hodowlę prosiąt. Obec-
nie wraz z żoną Marzeną i przy po-
mocy rodziców hoduje 9 macior i 2 
krowy. Zwierzęta żywione są przede 
wszystkim paszami wyprodukowa-
nymi we własnym gospodarstwie. 
Na powierzchni ok. 12 ha łącznie  
z dzierżawami, pan Paweł uprawia 
zboża, ziemniaki, mieszanki zbóż  
z roślinami motylkowymi, koni-
czynę i trawy. Gospodarstwo jest  
w pełni zmechanizowane i spełnia standardy Unii Europejskiej. 
Dzięki korzystaniu z różnych pomocy unijnych hodowla prosiąt jest 
w miarę opłacalna. Największym utrudnieniem jest ogromne roz-
drobnienie gruntów. Gospodarstwo składa się z 53 działek rozrzuco-
nych po terenie Golcowej, mimo to ciągle się rozwija i jest jednym  
z większych w gminie Domaradz.

Tradycją powiatowego święta plonów stało się uroczyste 
przekazanie chleba dożynkowego na ręce Starosty Brzozowskie-
go Zygmunta Błaża, który zwracając się do wszystkich obecnych 

powiedział m.in. - Wieś zawsze stanowiła trzon polskości, była 
ostoją patriotyzmu i wartości chrześcijańskich, tego warto się 
trzymać i w to warto inwestować. 

W dniu dzisiejszym radośni dziękujemy Bogu za udane 
zbiory, za sprzyjającą pogodę, za to, że szczęśliwie omijały nas 

wszelkiego rodzaju kataklizmy. 
To również odpowiednia chwila do 

tego, by sobie uświadomić jak trudna jest pra-
ca rolnika i przypominać sobie o tym każdego 
dnia, gdy wyciągamy rękę po kromkę chleba. 

Ciepłe słowa pod adresem rolników 
wypowiedzieli przybyli goście, a wśród nich 
Marian Daszyk – Poseł na Sejm RP, Mariusz 
Bednarz Dyrektor Departamentu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie 
Marszałkowskim w Rzeszowie, także Ma-
rek Owsiany Kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR w Brzozowie oraz ks. infułat Julian 
Pudło. Na ręce organizatorów spłynęły liczne 
listy okolicznościowe, m.in. od Jana Burego 
Posła na Sejm RP, Mieczysława Kasprzaka 
Posła na Sejm RP, Zygmunta Cholewińskiego 
- Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
Dariusza Iwaneczko - Wicewojewody Pod-
karpackiego, także Jana Wintera - Dyrektora 
Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywioło-

wych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Stanisława Bartmana - Prezesa Zarządu Pod-
karpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale. Gościem powiatowego 
święta rolników był również Adam Pęzioł – Wiceminister Finan-
sów RP.

Przedstawiciele poszczególnych grup wieńcowych,  
w barwnych strojach ludowych „obtańczyli” wieńce dożynko-
we, śpiewając pieśń: „Plon niesiemy plon”, której słowa wyra-
ziły podziękowanie za urodzaje i spichlerze pełne złotego ziarna. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja 17 pięknych 

wieńców dożynkowych, reprezentu-
jących wszystkie sześć gmin powiatu 
brzozowskiego (gm. Domaradz: Do-
maradz-Górka, Domaradz – Debrza, 
Golcowa – Podmagierów, Barycz; 
gm. Dydnia: Niewistka, Wydrna, 
Temeszów; gm. Nozdrzec: Izdebki 
– Rudawiec, Siedliska, Wesoła; gm 
Brzozów: Grabownica, Przysietnica, 
Zmiennica; gm. Haczów: Haczów, 
Jasionów, Jabłonica Polska; gm. Ja-
sienica Rosielna: Orzechówka).

W programie dożynek znala-
zły się również występy kapeli lu-
dowej Graboszczanie i Stobniczanie,  
a także prezentacja tańca współczes-

nego przez zespół Applause. Część 
artystyczną zaprezentowały dzieci  

z Baryczy oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Domaradzu. Do-
datkową atrakcją była degustacja tradycyjnych potraw przygoto-
wanych przez panie z KGW w Baryczy i w Warze, a dla najmłod-
szych - wesołe miasteczko i przejażdżki kucykami. 

Wspaniała słoneczna pogoda, liczne atrakcje przygotowa-
ne przez organizatorów, serdeczna rodzinna atmosfera sprawiły, 
że dożynkowa zabawa zgromadziła rekordową liczbę uczestni-
ków i trwała do późnych godzin noc-
nych.
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Starosta i starościna dożynek

Przejście korowodu dożynkowego na stadion

Magdalena Pilawska
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Rozmawiała: Magdalena Pilawska

Burmistrz Brzozowa informuje o powstaniu Wypożyczalni Sprzętu  
Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych, mieszczącej się w budynku SP 
ZOZ przy ul. Ks. Bielawskiego 16.

Wypożyczalnia jest inwestycją współfinanowaną przez gminę Brzozów  
i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do nieodpłatnego 
korzystania z Wypożyczalni uprawnione są osoby niepełnosprawne z terenu powia-
tu brzozowskiego posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzecze-

nie o niepełnosprawności, których konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego potwierdził lekarz prowadzący.
Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, Zasady udostępniania, Regulamin Wypożyczalni dostępny jest 

w jej siedzibie przy ul. Ks. Bielawskiego 16, a także na stronach Gminy Brzozów.

OGŁOSZENIE

Magdalena Pilawska: Czy reprezentant rządu w terenie, jakim jest wojewoda, do-
strzega potrzeby lokalnych społeczeństw, np. Brzozowa?

Dariusz Iwaneczko: Bezwzględnym obowiązkiem każdej osoby 
sprawującej funkcję publiczną, w tym wojewody, jest przede wszyst-
kim służyć, nie rządzić. Tak postrzegam swoją rolę. Nigdy nie było  
w moich planach sprawowanie wysokich funkcji w administracji 
publicznej. Moją pasją od, co najmniej, kilku lat była praca nauko-
wa. Nigdy też nie byłem związany formalnie z żadną partią politycz-
ną, stad też propozycja objęcia funkcji wicewojewody nie była dla 
mnie czymś normalnym, aczkolwiek wcześniejsze moje doświadcze-
nia w administracji publicznej dawały rękojmię, że poradzę sobie  
z zadaniami. Powiat brzozowski i jego potrzeby, nie dyskryminując 

rzecz jasna innych regionów województwa, jest ważny dla całego województwa.

M.P: Co uznałby Pan za priorytet?
D.I: Pierwszorzędne znaczenie w powiązaniu z Rzeszowem ma tutaj Szpital Powiatowy  
w Brzozowie z Ośrodkiem Onkologicznym. Od pierwszych dni swojej pracy zwróciłem 
uwagę na potrzeby brzozowskiego szpitala. Nie będę ukrywał, że pomógł mi w tym ce-
niony przeze mnie Starosta Zygmunt Błaż, Dyrektor Antoni Kolbuch, ale też znany mi 
personel medyczny. Mając w kompetencjach problematykę ochrony zdrowia jestem prze-
konany o potrzebie rozwijania podkarpackiej onkologii. Wagę tego problemu podkreślają 
nie tylko nieubłagane statystyki, ale przede wszystkim liczne przypadki ludzkich trage-
dii. Stąd też pracujemy nad koncepcją rozwoju podkarpackich ośrodków onkologicznych  
w oparciu o Brzozów i Rzeszów. Uznałem za konieczne wsparcie zabiegów dyrekcji szpi-
tala i samorządu powiatowego o środki na drugi bunkier z przeznaczeniem na specja-
listyczny sprzęt do radioterapii. Widzę potrzebę wspierania działań zmierzających do 
pozyskania specjalistycznego wyposażenia medycznego, jak też dostrzegając potrzeby  
w zakresie ratownictwa medycznego, zdecydowałem w 2006 r. o przydzieleniu środków na 
nową karetkę reanimacyjną dla Brzozowa.

M.P: Czy tylko sfera zdrowia wymaga wsparcia na tym terenie?
D.I: Oczywiście, że nie tylko. Powiat brzozowski i jego gminy dysponują specyficzną at-
mosferą współpracy dla dobra wspólnego. Bardzo podziwiam jednomyślność wszystkich 
samorządów powiatu brzozowskiego. Jest to szczególnie widoczne w dbałości o sprawy 
publiczne. Podziw wzbudza szczególnie integracja samorządów w zakresie opracowania  
i partycypacji w programie ochrony przeciwpowodzowej dorzecza Stobnicy. Jest to bar-
dzo ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. Sądzę, że tak dobry pro-
gram wymaga wsparcia zarówno parlamentu, jak też administracji rządowej. Ponadto 
nie możemy zapominać o ochronie zabytków na terenie powiatu z kluczowymi w tym za-
kresie kościołami w Haczowie i w Bliznem. Zarówno zabytki sakralne, jak też świeckie,  
np. pałace w Nozdrzcu, czy we Wzdowie, powinny być przedmiotem uwagi.

M.P: Powiat brzozowski ma charak-
ter rolniczy, ale jest jedynym w woje-
wództwie powiatem, który nie ma na 
swoim terenie Inspekcji Weterynarii. 
Co na to służby Wojewody?
D.I: Mam tego pełną świadomość. Od 
kilku miesięcy dyskutujemy na ten te-
mat z Panem Starostą i Wojewódzkim 
Inspektorem Weterynarii, który jest 
częścią administracji zespolonej wo-
jewody. Nie chciałbym czytelników 
zanudzać szczegółami tych uzgodnień. 
Jednakże jedno jest pewne, że nasze 
działania zmierzają do powołania  
z dniem 1 stycznia 2008 r. Powiatowej 
Inspekcji Weterynarii w Brzozowie.  
W ten sposób, wypełniając lukę w tym 
zakresie, ułatwimy dostęp do tej służby 
rolnikom z terenu powiatu brzozow-
skiego.

M.P: Administracja Wojewody  
w swoich działaniach koncentruje się 
też na problematyce społecznej. Jak 
Pan ocenia tę kwestię na terenie po-
wiatu brzozowskiego?
D.I: Te sprawy są w mojej gestii i nie 
sposób podchodzić do nich szablono-
wo. Za każdym działaniem stoją kon-
kretne osoby i ich potrzeby. Dlatego 
też staramy się pozyskiwać dodatkowe 
środki z jednej strony na zwiększenie 
efektywności w zakresie rządowego 
programu dożywiania, szczególnie 
dzieci, a z drugiej strony pozyskiwa-
nie środków na inwestycje i programy 
naprawcze. Wielką wagę przywiązuję 
do domów pomocy społecznej, jak ten 
w Brzozowie oraz do środowiskowych 
domów samopomocy dla osób niepeł-
nosprawnych.

M.P: Serdecznie dziękuję za rozmo-
wę.

Rozmowa z dr. Dariuszem Iwaneczko 
Wicewojewodą Podkarpackim
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Chcąc przybliżyć historię szpitala  
w Brzozowie należy sięgnąć do 
roku 1938. Wtedy to z inicjatywy 

ks. Józefa Bielawskiego na walnym zebra-
niu oddziału PCK w Brzozowie podjęto 
decyzję o budowie szpitala liczącego 50 
łóżek. Plan przewidywał funkcjonowanie 
3 oddziałów: Chirurgicznego, Wewnętrz-
nego, i Położniczo - Ginekologicznego,  
z pokojem dla noworodków, salą opera-
cyjną, porodową, pokojem dla lekarza  
i pielęgniarki. Powyższy plan uzyskał 
akceptację Zarządu Okręgu PCK w Prze-
myślu oraz na wniosek Starostwa w Brzo-
zowie został zatwierdzony przez Urząd 
Wojewódzki we Lwowie. Budowę szpi-
tala poparły nie tylko różne instytucje, 
ale również społeczeństwo brzozowskie. 
Oficjalnego otwarcia szpitala dokonano  
29 czerwca 1950 r., a pierwszym dyrekto-
rem został Antoni Kisiel.

W roku 1954 ukończono budowę 
drugiego budynku, w którym mieścił się 
20 łóżkowy Oddział Dziecięcy, Pogoto-
wie Ratunkowe, Apteka Szpitalna, po-
mieszczenie dla administracji, do roku 
1960 Szpital Powiatowy w Brzozowie 
liczył 120 łóżek, zatrudniał 8 leka-
rzy, 24 pielęgniarki, 29 salowych  
i 29 osób innego personelu.

W latach sześćdziesiątych 
trwała dalsza rozbudowa szpita-
la. W roku 1963 oddano Poradnię 
Przeciwgruźliczą, a następnie Przy-
chodnię Rejonową. 

Od roku 1968 nastąpił bardzo dy-
namiczny rozwój szpitala w Brzozowie. 
Wtedy to należy dopatrywać się począt-
ków brzozowskiej onkologii. W 1968 r. 
dyrektorem małego szpitala został nie-
żyjący już niestety lek.med. Zbigniew 
Kubas – wspaniały organizator, człowiek 

nościom menedżerskim szpital w Brzo-
zowie nie tylko jest gruntownie remonto-

wany, ale  intensywnie się rozwija  
i wzbogaca o nowy sprzęt.

Już w 2005 r. do użyt-
ku zostaje oddany 7-mio łóżko-
wy Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii, wyposażony  
w najnowocześniejsze urządzenia. 
W tym samym roku wyeksploato-
wany przyspieszacz liniowy Nep-
tun zastąpiono nowoczesnym firmy 
Siemens, a rok później zakupio-
ny zostaje nowoczesny tomograf 
komputerowy z funkcją symulacji, 
służący do diagnostyki pacjentów  

i planowania leczenia metodą radiote-
rapii. Ponadto zlikwidowano w szpitalu 
wszystkie bariery architektoniczne dla 
osób niepełnosprawnych oraz zakupiono 
aż trzy nowe ambulanse sanitarne. W bie-
żącym roku zakończono budowę bunkra 
dla drugiego przyspieszacza liniowego. 

To tylko najważniejsze z bardzo 
licznych inwestycji i remontów, jakie  
w ostatnim czasie przeprowadzane są na 
terenie szpitala.

 O ogromnym znaczeniu tej pla-
cówki na terenie całego województwa 
świadczą już same statystyki. W ciągu 
roku hospitalizowanych jest tu ok. 16 tys. 
pacjentów, z czego aż 7 tys. to pacjenci 
ze schorzeniami onkologicznymi. Porad 
ambulatoryjnych udziela się 87 tys. pa-
cjentów, w tym 21 tys. to porady onko-
logiczne. 
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niestrudzony, pełen zapału z wizją po-
trzeb w przyszłości. To właśnie z jego 
inicjatywy powstał w 1971 r. Społeczny 
Komitet Rozbudowy Szpitala. Sześć lat 
później powstała Wojewódzka Przychod-
nia Onkologiczna w Krośnie z siedzibą  
w Brzozowie, zaś rok później przychod-
nia ta została wyznaczona do sprawowa-
nia nadzoru specjalistycznego w woje-
wództwie, a lek. med. Zbigniew Kubas 
specjalistą wojewódzkim ds. onkologii. 
Tę funkcję pełnił do 1991 r. 

Przełomowy dla brzozowskiego 
szpitala był rok 1981, kiedy to powstał 
Oddział Chirurgii Onkologicznej, Od-
dział Chemioterapii, Pododdział Urologii 
Onkologicznej oraz Poradnia Ginekologii 
Onkologicznej z Pracownią Cytologii. 

1992 r. to czas założenia Zakładu  
i Oddziału Radioterapii i wtedy to właśnie 
powstaje Podkarpacki Ośrodek Onkolo-

giczny. Przez kolejne lata rozwija się on 
w mniej lub bardziej dynamiczny sposób. 

W 1996 r. uruchomiona zostaje Pra-
cownia Mammografii i zakupiony aparat 
Gammamed 12i HDR do brachyterapii 
ze źródłem Ir 192, zaś dwa lata później 
w Zakładzie Radioterapii następuje wy-
miana aparatu kobaltowego i symulatora. 
Bardzo ważnym wydarzeniem jest uru-
chomienie nowocześnie wyposażonego 
Centralnego Laboratorium oraz powsta-
nie pełnoprofilowego Zakładu Patomor-
fologii (1999 r.). W 2000 r. uruchomiono 
Pracownię Tomografii Komputerowej,  
a dwa lata później linię terapeutyczną do 
planowania leczenia. 

Od 2004 r. do chwili obecnej 
funkcję Dyrektora szpitala pełni Antoni 
Kolbuch i właściwie to za sprawą jego 
przedsiębiorczości i doskonałym umiejęt-

Wczoraj i dziś…
O szpitalu i onkologii w Brzozowie

Nowy bunkier zakładu radioterapii

Przyspieszacz liniowy

Nowoczesny tomograf komputerowy

Magdalena Pilawska
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7 września br. do poszkodowanych 
mieszkańców gminy Kłomnice udał się 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż wraz 
z Wójtem gminy Nozdrzec Antonim Gro-

malą i Prezesem Zarządu Powiatowego 
OSP RP Edwardem Rozenbajgierem. Ce-
lem wizyty było przekazanie darów pie-
niężnych zebranych przez mieszkańców 
powiatu brzozowskiego dla 6 najbardziej 
poszkodowanych rodzin, mieszkańców 
wsi Adamów i Huby (gmina Kłomni-
ce koło Częstochowy), które ucierpiały  
w trakcie piątkowego popołudnia 20 lip-
ca br. W ciągu 15 minut trąba powietrz-
na – zjawisko praktycznie niespotykane  
w Europie - wyrządziła ogromne szkody. 
Wielu mieszkańców straciło dorobek ca-
łego życia, zniszczeniu uległy domy, za-
budowania gospodarcze, pojazdy, wiele 
osób zostało rannych. 

Przed wizytą na zniszczonych te-
renach Starosta Zygmunt Błaż spotkał 
się z Wójtem Gminy Kłomnice Adamem 
Zającem, Wicewójtem Wandą Kusztal  
i Kierownikiem Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Barbarą Mizera. Tema-
tem spotkania było przybliżenie rozmia-
rów tragedii, jaka rozegrała się w dniu 20 
lipca br. Po spotkaniu wszyscy udali się 
do wytypowanych  - z pomocą władz sa-
morządowych gminy Kłomnice - rodzin, 
które zostały wybrane zgodnie z oczeki-
waniami Komitetu na Rzecz Udzielenia 
Pomocy Poszkodowanych przez Hura-
gan.

„Obdarowani w trakcie wręczania 
darów pieniężnych nie kryli łez, radości 
i wzruszenia. Byli ogromnie zaskoczeni 

a jednocześnie szczęśliwi, że mieszkańcy 
odległego powiatu brzozowskiego poru-
szeni ogromem tragedii jaka ich spotka-
ła, w imię solidarności ludzkich serc ze-

chcieli im pomóc. Warto 
tutaj nadmienić, że obda-
rowane przez nas rodziny 
na co dzień borykają się 
z wieloma problemami 
zdrowotnymi, mają niepeł-
nosprawne dzieci bądź też 
są rodzinami niepełnymi. 
Na miejscu także zoba-
czyliśmy ogrom zniszczeń 
uczynionych przez trąbę 
powietrzną” - powiedział 
Starosta Brzozowski Zyg-
munt Błaż.

Aby przeprowa-
dzić zbiórkę, z inicjatywy 
Starosty Brzozowskiego 
Zygmunta Błaża został 
powołany Komitet na 
Rzecz Udzielenia Po-
mocy Poszkodowanym 
przez Huragan. Komitet 
ten utworzyli członkowie 
Brzozowskiego Konwentu Samorządo-
wego: Starosta Powiatu Brzozowskiego 
Zygmunt Błaż, Burmistrz Brzozowa Józef 
Rzepka, Wójt Gminy Nozdrzec Antoni 

Dary pieniężne osobiście przekazał Starosta  
Brzozowski Zygmunt Błaż 

Prezes Zarządu Powiatowego 
OSP RP Edward Rozenbajgier 

wręcza pieniądze poszkodowanym

Trąba powietrzna wyrządziła ogromne szkody

Pomogliśmy poszkodowanym 
mieszkańcom gminy Kłomnice

Gromala, Wójt Gminy Jasienica Rosielna 
Marek Ćwiąkała, Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Domaradz 
Jan Pilch, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski oraz Prezes Zarządu Powiato-
wego OSP RP Edward Rozenbajgier. 

Zbiórki pieniędzy w imię straża-
ckiego hasła „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek” podjęli się strażacy z Ochot-
niczych Straży Pożarnych, których akcję 
koordynował Prezes Zarządu Powiato-
wego Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Edward Rozenbajgier. Strażacy z zadania 
wywiązali się doskonale, o czym świad-
czy wysokość zebranych darów pienięż-
nych.

Mieszkańcy naszego powiatu oka-
zali się  bardzo hojnymi darczyńcami, 
wielu z nich wciąż pamięta, że kiedy  
w 2004 roku nasz region nawiedziła po-
wódź wielu z nich otrzymało znaczącą 
pomoc od mieszkańców z innych gmin  
i powiatów – głównie z Opolszczyzny.

W trakcie zbiórki, która trwała od  
2 do 26 sierpnia br., zebrano wśród miesz-
kańców:
gminy Nozdrzec              - 19 019 zł
gminy Jasienica Rosielna        - 15 048 zł
gminy Haczów                         - 18 016 zł
gminy Brzozów                        -   1 190 zł
gminy Domaradz                      -  2 467 zł
od pozostałych ofiarodawców  -     450 zł

Łącznie w ramach przeprowadzo-
nej zbiórki publicznej zebrano 56 190 
złotych. Całkowity dochód ze zbiórek 
został przekazany sześciu rodzinom, po  

9 365 złotych dla każdej z rodzin.
Również gmina Dydnia zadekla-

rowała włączenie się do akcji pomocy na 
rzecz poszkodowanych, jednak nie prze-
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W imieniu własnym, Burmistrza Brzozowa, Wójtów gmin  
z terenu powiatu brzozowskiego, Wójta Gminy Kłomnice Adama 
Zająca i obdarowanych rodzin pragnę serdecznie podziękować 
Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego, którzy czynnie wzięli 
udział w akcji zbiórki środków pieniężnych na rzecz poszkodowa-
nych w czasie huraganu w gminie Kłomnice k/Częstochowy.

Po raz kolejny udowodniliście, że w obliczu ludzkiej tragedii 
nie jest Wam obojętny los poszkodowanych rodaków.

Na szczególne słowa uznania zasługują także nasi Strażacy, 
którzy podjęli się trudu zebrania pieniędzy w swoich miejscowoś-
ciach. Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż

Jacek Cetnarowicz

Jeden ze zniszczonych domów

prowadzono tam zbiórki pieniężnej, natomiast planuje się przekaza-
nie kwoty 10 tysięcy złotych z budżetu gminy na rzecz poszkodowa-
nych mieszkańców gminy Kłomnice. 

Opis kursu:
Po opanowaniu materiału nauczania 

na kursie, słuchacz będzie wiedzieć:
- jakie są metody przedłużania i modelowa-

nia paznokci, 
- jakie są przeciwwskazania do przedłużania 

i modelowania paznokci; 
i umieć: 
- charakteryzować i wykonywać kolejne czynności przy nakładaniu  tipsów, 
- charakteryzować i wykonywać kolejne czynności przy modelowaniu pa-

znokci za pomocą szablonów, 
- stosować różnego rodzaju środki utwardzające, 
- dokonać wyboru metody przedłużania paznokci w zależności od wyglądu  

i rodzaju płytki paznokciowej, 
- charakteryzować i wykonywać kolejne czynności  przy fiberglasie.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu unijnego Działanie 1.2 
Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pra-
cy pn. „Szansa dla młodych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie, 
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

zaprasza osoby bezrobotne, które nie ukończyły  25 roku życia i  są zareje-
strowane w PUP w Brzozowie do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

Trzech nauczycieli ze szkół, dla których 
powiat brzozowski jest organem prowa-
dzącym uzyskało awanse zawodowe. 

Oficjalne wręczenie aktów mianowania miało miejsce 29 sierpnia br.
Kandydatki w lipcu br. z pozytywnym wynikiem zdały egza-

min i awansowały na stopień nauczyciela mianowanego. Po złożeniu 
przez nie ślubowania, akty mianowania wręczył Wicestarosta Brzo-
zowski Janusz Draguła. W okolicznościowym spotkaniu z nauczy-
cielami wzięli także udział: Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczel-
nik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie Stanisław Pilszak, Dyrektor I LO w Brzozowie Dorota 
Kamińska, Dyrektor SOSW w Brzozowie Barbara Kozak, Dyrektor 
ZSE w Brzozowie Jerzy Olearczyk, a także Dyrektor ZSB w Brzozo-
wie Jan Prejsnar.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły: Bernadeta Sie-
gel-Wojnicka – nauczyciel języka niemieckiego w I LO, Magdale-
na Skoczek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO 
oraz Justyna Leszek-Czubska – nauczyciel wychowania fizycznego 
w ZSE. Na koniec spotkania Wicestarosta Brzozowski pogratulował 
paniom i życzył dalszych awansów zawodowych. 

Nauczyciele mianowani

Anna Władyka Pamiątkowe zdjęcie z wręczenia aktów mianowania

Zapewniamy:
- bezpłatne szkolenie (termin: październik 2007, 

czas trwania: 2,5 tygodnia, zajęcia 4 razy w ty-
godniu po 8 godzin dziennie, miejsce szkolenia: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszo-
wie, 

- zwrot kosztów dojazdu  z miejsca z zamieszka-
nia na miejsce szkolenia i z powrotem,

- stypendium szkoleniowe w wysokości 40% 
zasiłku dla bezrobotnych przez okres trwania 
szkolenia.

Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona. 
Organizacja szkolenia uzależniona jest od liczby 
osób chętnych na kurs.

Osoby zainteresowane proszone są o zgła-
szanie się do pok. Nr 42  III piętro, wejście przez 
sekretariat) lub Nr 10 na parterze (tel. 013 – 43-
421-37)

PRZEDŁUŻANIE I MODELOWANIE PAZNOKCI
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

31 grudnia 2006 roku formalnie zakończył się pierwszy okres programo-
wania Funduszy Strukturalnych na lata 2004-2006. Jednakże bardzo wiele pro-
jektów rozpoczętych w tym okresie jeszcze trwa, wiele jest jeszcze nie rozliczo-
nych, ale mimo to jest to dobry czas do sporządzania pierwszych podsumowań. 
Od 2004 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie realizuje projekty w ramach 
Działania 1.2. Perspektywy dla młodzieży i 1.3. Przeciwdziałanie i zwalcza-
nie długotrwałego bezrobocia SPO RZL 2004-2006, które służą rozwiązaniu 
kluczowego problemu bezrobocia wśród młodzieży oraz długotrwale bezrobot-
nych. Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na sytuację na lokalnym 
rynku pracy należy rozpatrywać zarówno pod kątem finansowym, liczby osób 
bezrobotnych, które otrzymały pomoc współfinansowaną ze środków Unii Eu-
ropejskiej, oraz jakości świadczonych usług. W 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy  
w Brzozowie realizuje projekty rozpoczęte jeszcze w roku 2006: „Szansa dla 
młodych” (Działanie 1.2.) i „Praca – reaktywacja” (Działanie 1.3.).

W tym numerze chcemy przedstawić pierwszy z aktualnie realizowanych 
projektów - „Szansa dla młodych” (Działanie 1.2.). Projekt ten nawiązuje do 
programów z lat ubiegłych:
- „Dobry start w powiecie brzozowskim” - projekt realizowany w 2004 r.,
- „Moje pierwsze doświadczenia zawodowe”-  projekt realizowany w 2005 r.

Wartość projektu wynosi 1 980 610 zł, w tym 1 437 329 zł to kwota fi-
nansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 532 461 zł to 
środki z Funduszu Pracy. Średnia wartość wsparcia na każdego beneficjenta 
ostatecznego wynosi 4 084 zł.

Struktura bezrobocia wśród młodzieży w wieku 18-25 lat
Sytuacja młodzieży na lokalnym rynku 

pracy (teren Brzozowa i powiatu brzozowskie-
go), nie różni się od struktury polskiego rynku 
pracy. 

Na dzień przygotowania projektu (styczeń 
2006) - w PUP w Brzozowie zarejestrowanych 
było 2 014 osób poniżej 25 roku życia, których 
okres rejestracji nie przekroczył 24 miesięcy. 
Stanowiły one 25,6% ogółu bezrobotnych. Naj-
mniejszy procent badanej grupy stanowiły oso-
by z wykształceniem wyższym, tj. 3,8 %. Przy-
czyny tego zjawiska są dwojakie:
- młodzi ludzie z wysokimi kwalifikacjami 

szybciej znajdują zatrudnienie, gdyż są bar-
dziej elastyczni, mobilni, a ich umiejętności są bardziej poszukiwane przez 
pracodawców,

- jest to efekt zjawiska „drenażu mózgów”, czyli migracji wysoko wy-
kwalifikowanej siły roboczej za granicę; młodzi Polacy, z dobrą znajomością 
języków obcych szukają zatrudnienia na terenie EOG.

Około połowa grupy docelowej nie posiadała doświadczenia zawodo-
wego. Brak stażu pracy jest główną przyczyną problemów odnalezienia się na 
rynku pracy. Niepokojące jest, że ponad 11% ogółu młodzieży do 25 roku ży-
cia, zarejestrowanej do 24 miesięcy, to osoby długotrwale bezrobotne. Prawdo-
podobnie ta grupa młodzieży nigdzie dotychczas nie pracowała.Sytuacja taka  
spowodowana jest przede wszystkim:

- brakiem dostosowania oferty edukacyjnej (brak 
kompleksowych informacji o instytucjach i in-
strumentach rynku pracy oraz ich działalności, 
kierunki kształcenia nieadekwatne do potrzeb 
rynku pracy),

-  niechęcią pracodawców do zatrudniania osób 
bez doświadczenia zawodowego, ponieważ 
przyuczenie i wdrożenie wymaga dodatkowych 
kosztów, czasu oraz zaangażowania ze strony 
pracowników firmy.

Cele projektu „Szansa dla młodych”
Celem strategicznym projektu „Szansa 

dla młodych” jest udzielenie możliwie pełnego 
wsparcia młodzieży, w tym absolwentom wszyst-
kich typów szkół tak, aby czas pozostawania  
w rejestrach Urzędu był możliwie najkrótszy. 
Cel zostanie osiągnięty dzięki:
- nabyciu umiejętności z zakresu aktywnych me-

tod poszukiwania pracy,
- podniesieniu kwalifikacji młodych osób zgod-

nie z potrzebami lokalnego rynku pracy,
- zdobyciu doświadczenia zawodowego przez 

podjęcie stażu lub okresowego zatrudnienia,
- promocji przedsiębiorczości oraz samozatrud-

nieniu.
Projekt skierowany jest do 485 osób.  Be-

neficjenci projektu objęci są  szkoleniami, sta-
żami, usługami aktywnego pośrednictwa pracy 
i poradnictwa zawodowego oraz subsydiowa-
nym zatrudnieniem. Przewidziane jest również 
wsparcie dla osób, które chcą podjąć własną 
działalność gospodarczą. 

Metody rozwiązania problemu bezrobocia 
wśród młodzieży

Dzięki uczestnictwu w warsztatach akty-
wizujących, młodzi ludzie poznają m.in. metody 
poszukiwania pracy oraz techniki przygotowy-
wania dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe 
umiejętności z zakresu autoprezentacji z pewnoś-
cią ułatwią ubieganie się o pracę. Młode osoby 
chętnie i łatwo przyswajają nowe wiadomości, 
rozumiejąc potrzebę kształcenia ustawicznego. 

Europejski Fundusz Społeczny 
w powiecie brzozowskim
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Zdobycie nowych kwalifikacji lub podwyższenie po-
ziomu dotychczas posiadanych umiejętności, ułatwi 
wejście na rynek pracy, ponieważ osoby z wysokimi 
kwalifikacjami są bardziej konkurencyjne w stosun-
ku do innych. Dla osób bezrobotnych, nie osiągają-
cych dochodów, bezpłatne szkolenie daje możliwość 
zaistnienia na rynku pracy. Już we wcześniejszych 
latach dał się zauważyć problem z doborem osób 
bezrobotnych do uczestnictwa w szkoleniach, spo-
wodowany bogatą ofertą szkoleniową skierowaną 
do osób bezrobotnych, współfinansowaną ze środ-
ków Unii Europejskiej (PHARE, EFS).

W województwie podkarpackim daje się za-
uważyć absorpcję środków unijnych, przeznaczonych 
dla osób w szczególnie trudnej sytuacji. Powiato-
wy Urząd Pracy w Brzozowie, na prośbę wniosko-
dawców, często uczestniczy w promocji projektów 
szkoleniowych adresowanych do osób bezrobotnych  

(w siedzibie urzędu wiszą plakaty, pośrednicy pracy 
udostępniają ankiety i ulotki osobom bezrobotnym).

Podczas odbywania stażu młode osoby mogą 
nabyć praktyczne umiejętności, a w trakcie przy-
uczania do wykonywania obowiązków pracodawca 
nie ponosi żadnych kosztów (stażyści, uczestnicy 
projektu „Szansa dla młodych”, otrzymują stypen-
dium współfinansowane ze środków Funduszu Pra-
cy i Europejskiego Funduszu Społecznego). Staż 
może stać się początkiem drogi zawodowej, bo jeśli 
w firmie są wolne etaty, pracodawca może zatrudnić 
osobę już sprawdzoną, zorientowaną w sprawach 
firmy, a tym samym zaoszczędzi czas potrzebny do 
przeprowadzenia rekrutacji i na wdrożenie nowego 
pracownika.

Pracodawca w zamian za zatrudnienie oso-
by bezrobotnej - z mniejszym doświadczeniem 

zawodowym lub bez stażu pracy - może liczyć na zwrot części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne. 
Częściowe obniżenie kosztów zatrudnienia młodych osób stanowi zachętę 
dla pracodawców. Jednak w praktyce trudno przekonać pracodawców do 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Jest to tendencja, która pojawiła się w 2004 r. w momencie zastoso-
wania przepisów wykonawczych Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/ 
2002, mówiących o obowiązku utrzymania miejsca pracy 24 (36) miesięcy 
w przypadku tworzenia miejsca pracy lub 12 miesięcy w przypadku rekru-
tacji. Ten zapis ma dwa wymiary:
- pozytywny dla osób bezrobotnych, ponieważ gwarantuje utrzymanie sta-

nowiska przez określony czas,
- negatywny dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych, którzy pomimo nie-

pewnej sytuacji ekonomicznej firmy, muszą zagwarantować utrzymanie 
miejsca pracy.

Jak wynika z naszych obserwacji, pracodawcy nie obawiają się 
zobowiązań wynikających z podpisania umowy i chętnie zatrudniają oso-
by młode. Natomiast mają obiekcje przed zatrudnianiem osób długotrwale 
bezrobotnych ze względu na okres pozostawania poza rynkiem pracy oraz 
częściową lub całkowitą dezaktualizację posiadanych umiejętności i upraw-
nień.

Osoby najbardziej przedsiębiorcze, z dobrymi pomysłami, będą mia-
ły możliwość ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej. Widzimy potrzebę promocji i rozwoju przedsiębiorczości na 
terenie działania Urzędu, gdyż wzrost przedsiębiorczości pobudza wiele 
procesów ekonomicznych i sprzyja pozytywnym zmianom na rynku pracy.

W przyszłości młodzi przedsiębiorcy mogą stać się pracodawcami  
i współuczestniczyć w działaniach Urzędu. Przyznanie jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej zaplanowano dla niewiel-
kiej 16 osobowej grupy z uwagi na niekorzystne doświadczenia z realizacji 
programu „Pierwszy Biznes”. 10 młodych osób skierowano na miesięczne 
szkolenie „Mój pierwszy biznes”, które przebiegało w dwóch etapach: opra-
cowanie biznes planu własnego przedsięwzięcia oraz opracowanie wnio-
sku o dotację. Po odbytym szkoleniu 2 osoby złożyły wnioski o przyznanie 
środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Projekt „Szansa dla młodych” powoli zbliża się ku końcowi i można 
już mówić o pierwszych efektach:
1) 409 osób skorzystało z możliwości odbycia stażu,
2) 10 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
3) 16 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej.
4) indywidualnym planem działania zostało objętych 50 osób, które później 

zostały skierowane na szkolenia,
5) 150 osób skorzystało z usług poradnictwa zawodowego,
6) 469 osób zostało objętych działaniami pośrednictwa pracy.

Opinie uczestników programu
Za danymi statystycznymi kryją się osoby bezrobotne, które dzięki 

uczestnictwu w projekcie, powróciły na rynek pracy. Oceniając efekty pro-
gramu podsumowano także najbardziej charakterystyczne opi-
nie uczestników, którzy skorzystali z różnych form programu:
1) W przypadku osób nie posiadających kwalifikacji zawodo-
wych, bądź posiadających nie wystarczające (np. osób z wy-
kształceniem ogólnym) oferta programowa: stworzyła moż-
liwość zdobycia kwalifikacji lub ich podwyższenia, poprzez 
uczestnictwo w wybranym szkoleniu. Uczestnicy dobrze oce-
niali jakość szkoleń, dzięki którym otrzymali pracę, gdzie mogli 
wykorzystać nowe umiejętności. Często stanowiło to dla nich 
inspirację do dalszego kształcenia.
2)  Uczestnicy programu legitymujący się studiami wyższy-
mi, nawet jeśli był to kierunek poszukiwany przez pracodaw-
ców podkreślali, że pracodawcy poszukują pracowników  

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie dysponuje jesz-
cze wolnymi środkami finansowymi na refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez pod-
mioty prowadzące działalność gospodarczą oraz środkami 
na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezro-
botne. Wszystkich zainteresowanych, osoby bezrobotne jak 
i pracodawców  zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzozowie ul. Rynek 9 w godzinach 7.30 – 15.30, I piętro, 
pokój 21 i 22. Szczegółowe informacje dostępne są również 
pod nr telefonu (013)-43-421-37. 

UWAGA !
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 26. 09. 2007 r.

1. Kierownik budowy z uprawnieniami
2. Kierowca kat. C+E
3. Pielęgniarka (prawo jazdy kat. B)
4. Stolarz
5. Blacharz - lakiernik
6. Technik - mechanik

7. Konsultant - sprzedawca 
    (branża telefoniczna)
8. Technik - geodeta lub technik 
    dokumentacji budowlanej 
9. Kucharz - barman
10. Pracownik fizyczny

11. Pracownik administracyjny
12. Szwaczka
13. Magazynier
14. Inżynier - mechanik
15. Operator maszyn do obróbki drewna
16. Operator wózka widłowego

Małgorzata Matelowska
Kierownik Referatu Programów Rynku Pracy

w PUP w Brzozowie

z doświadczeniem zawodowym. Dzięki formie umożliwiającej 
odbycie stażu u pracodawcy będą mogli takie doświadczenie 
zdobyć. Uczestnicy zwracali również uwagę na korzystne reak-
cje pracodawców, związane z faktem, że zatrudnienie pracowni-
ka na staż nie obciąża ich finansowo, ponieważ jest finansowane 
przez urząd pracy.

3)  Dobrze postrzeganą formą są prace interwencyjne. Dzięki re-
fundacji części wynagrodzenia pracodawcy chętniej przyjmują 
osoby np. specjalistów. Osoby te mają trudności ze znalezieniem 
pracy, w której mogłyby wykorzystać wiedzę zdobytą podczas 
studiów, a w przyszłości liczyć na rozwój kariery zawodowej.

4)  Osoby które zdecydowały się skorzystać z możliwości podjęcia 
działalności gospodarczej dobrze oceniały tę formę programu. 

Uczestnicy korzystali ze wsparcia finansowego i doradztwa. 
Podkreślano, że poza wsparciem finansowym ważna jest dla 
osób przedsiębiorczych możliwość samorealizacji.

Relacje uczestników programu wyraźnie wskazują na 
pozytywną zależność pomiędzy możliwością doboru róż-
nych form aktywizacji do różnych kategorii uczestników,  
a poziomem zadowolenia z uzyskanych efektów. Taka koncep-
cja realizacji programu pozwala niewątpliwie na lepsze dopa-
sowanie (indywidualizację) działań do predyspozycji i aspira-
cji uczestników oraz wymagań pracodawców.

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W  BRZOZOWIE

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

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną 
wywoływaną przez wiele typów wiru-
sów grypy z rodziny Orthomyxovinidee. 
W czasie bezpośredniego kontaktu  
z osobą zarażoną, wirus jest przenoszony 
przez wdychanie mikroskopijnych kro-
pelek wydzielin z dróg oddechowych. 

Najwyższą zakaźność wykazuje chory  
w objawowym okresie infekcji, okres wy-
lęgania choroby od momentu zakażenia 
wynosi od kilku do 48 godzin. Kliniczny 
obraz grypy obejmuje gorączkę powyżej 

39°C trwającą 1-2 dni, dreszcze, bóle gło-
wy, stawów, mięśni, znaczne osłabienie, 
zajęcie układu oddechowego objawiające 
się kichaniem, zapaleniem błony śluzo-
wej nosa, bóle gardła, suchy, napadowy 
kaszel, poczucie ogólnego rozbicia. Prze-
bieg choroby jest zależny od zjadliwości 
wirusa, a także od wielu czynników indy-
widualnych (stan odporności, wiek, inne 
przebyte choroby). Zgodnie z danymi 
WHO na świecie umiera z powodu grypy 
10-40 tys. ludzi.

Jedyną i skuteczną metodą walki  
z grypą są szczepienia ochronne. Zgod-
nie z wymogami WHO, stwierdza się 
celowość corocznych szczepień osób  
z tzw. grup wysokiego ryzyka. Należą do 
nich osoby powyżej 65 roku życia, do-
rośli i dzieci z chorobami przewlekłymi, 
szczególnie układu oddechowego, krąże-
nia, chorobami nerek, osoby z uszkodzo-
nym lub osłabionym układem odpornoś-
ciowym, włączając do tej grupy osoby  
z AIDS i w trakcie leczenia, pacjenci  
z nowotworami, chorzy na cukrzycę, 
astmę. Ze wskazań epidemiologicznych 
zaleca się szczepienie osobom mającym  

w pracy styczność z innymi ludźmi np.:  
w domach dla przewlekle chorych, do-
mach pomocy społecznej, żłobkach, 
przedszkolach, pracowników służby 
zdrowia, handlu, komunikacji, osobom 
narażonym na duże zmiany temperatury 
ze względu na wykonywany zawód np.: 
budowlani, wojsko, policja.

Szczepienia przeciwgrypowe są 
skuteczną metodą zapobiegania tej choro-
bie, a przede wszystkim groźnym powikła-
niom jakie ona wywołuje. Zarejestrowane 
w Polsce szczepionki przeciwko grypie to 
między innymi: VAXGRIP, FLUARIX, 
BEGRIVAC. Szczepionki ważne są tylko 
jeden rok ze względu na coroczne zmiany 
składu według zaleceń Światowej Orga-
nizacji Zdrowia.

Szczepionkę należy przechowywać 
i przewozić w temperaturze +2-8°C. Nale-
ży pamiętać, że jeżeli szczepionkę kupuje 
się w aptece, to do miejsca szczepienia 
(punktu szczepień lub ośrodka zdrowia) 
należy przewieźć ją w termosie. Nie wol-
no zamrażać.     

Przypominamy o grypie

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie
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mł. asp. Joanna Kędra
Oficer prasowy

Podczas „ IV Ignacjańskich Dni Młodzieży”, które odby-
wały się w okresie wakacji na terenie Starej Wsi policjanci KPP  
w Brzozowie odbyli spotkania w ramach tzw. prewencji kry-
minalnej. Troje policjantów, w tym policjant Referatu Ruchu 
Drogowego - st. asp. Kazimierz Barański, Oficer Prasowy  – mł. 
asp. Joanna Kędra oraz przewodnik psa – sierż. szt. Witold Zu-
bel w trakcie warsztatów  zaprezentowali tematy z dziedzin, 
które realizują podczas codziennej służby. 

Udział w warsztatach pozwolił na przybliżenie dzieciom 
i młodzieży szczegółów pracy policyjnej. Policjanci zapoznali 
uczestników zajęć z istotnymi zagadnieniami z zakresu bezpie-

czeństwa na drodze, zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych, 
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,  
a także ujawniania i zabezpieczania śladów  daktyloskopij-
nych. 

Ponadto policjanci przedstawili możliwości i sposo-
by  uniknięcia zagrożeń pojawiających się w czasie letniego 
wypoczynku. Przewodnik wraz z psem tropiącym Cadikiem 
zademonstrowali sposoby ochrony przed atakiem psa, a także 
podjęcie śladu zapachowego przez psa. Największym zaintere-
sowaniem uczestników warsztatów cieszył się pokaz pościgu 
psa za uciekającym przestępcą.   

W czasie policyjnych warsztatów uczestnicy obejrze-
li także interesujące filmy obrazujące istotną tematykę, w tym 
miedzy innymi „Pamiętaj-masz tylko jedno życie” oraz  „ Czte-
ry i pół minuty, które mogą uratować Ci życie”.   

Policjanci KPP w Brzozowie wyjaśniają przyczyny  
i okoliczności zdarzenia, do którego doszło w miejscowości 
Blizne. 27-latek będąc pod wpływem alkoholu kierował for-
dem i zjechał z drogi, po czym wjechał na teren jednej z pose-
sji, a następnie uderzył w barierkę na werandzie domu.  

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia 2007 roku. Kilka mi-
nut po północy mieszkaniec Bliznego usłyszał ogromny huk. 
Według niego był to odgłos łamiącego się drzewa. Wybiegł  
z domu i zobaczył uszkodzoną barierkę  na werandzie swojego 
domu, a obok rozbity samochód. Zawiadomił Policję i pogo-
towie. 

Przybyli na miejsce policjanci ustalili tożsamość kie-
rowcy Forda, którym okazał się 27-letni mieszkaniec Jasienicy 
Rosielnej. Był nietrzeźwy. Badanie alco-sensorem wykazało 0, 
72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W wyniku ude-
rzenia doznał złamania przedramienia lewego i stłuczenia gło-
wy. Trwają czynności procesowe w tej sprawie.

Trzy godziny wystarczyły brzozowskim policjantom na 
ujęcie i zatrzymanie kierowcy Kamaza, który mając dwa pro-
mile przewoził żwir. 

Zdarzenie miało miejsce 6 sierpnia 2007 roku około 
godz. 13.00 w Uluczu. 57-letni mieszkaniec Nozdrzca sa-
mochodem ciężarowym przewoził żwir. W miejscowości 
Ulucz kierowca nagle zjechał na pobocze, a następnie uderzył  
w drzewo, po czym oddalił się  w kierunku lasu. 

Natychmiast podjęta na szeroką skalę (z udziałem straży 
pożarnej i pogotowia lotniczego) akcja poszukiwawcza przy-
niosła oczekiwane efekty. Trzy godziny później, 4 km od miej-
sca zdarzenia, w lesie zatrzymano kierowcę. Był nietrzeźwy. 
Miał ponad dwa promile alkoholu. Nie odniósł żadnych obra-
żeń. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut i za swój czyn odpowia-
dał przed Sądem w trybie przyspieszonym. 

Przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości 
jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia 
wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.   

Bezpieczne wakacje

Inscenizacja wypadku drogowego

Pokaz pościgu psa za uciekającym przestępcą

Pijany wjechał w werandę domu

Jazda kamazem zakończyła się w rowie

Informuję, że z dniem  1 października 2007 r.   Powiato-
wy Inspektorat Weterynarii w Krośnie, zmieni swą dotychcza-
sową lokalizację. Numery telefonów/faxu nie zmienią się.
Adres nowej siedziby (od 1 października 2007 r.):
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno Andrzej Chrzanowski 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie 

OGŁOSZENIE



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

SŁUŻBY,  INSPEKCJE, STRAŻE

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

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  03. 09. 2007 r.

W okresie od 01. 01. do 03. 09. 2007 r. odnotowano 464 
zdarzenia, w tym: 108 pożarów. W działaniach związanych  
z gaszeniem pożarów brało udział 242 zastępy straży pożarnej  
w składzie 1098  ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie 
miało miejsce 339 miejscowych zagrożeń, w których brało udział 
389 zastępów w składzie 1110 ratowników. Odnotowano 17 fał-
szywych alarmów.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

14. 08. 2007 r. miał miejsce pożar budynku gospodarczego 
w miejscowości Dydnia. O godz. 02.50 Centrum Powiada-
miania Ratunkowego w Brzozowie otrzymało informację  
o pożarze budynku gospodarczego. Dyżurny na miejsce po-
żaru zadysponował 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaś-
niczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, 1 zastęp  

z JRG 2 Posterunek Dynów, oraz OSP Jabłonka, OSP Dydnia, 
OSP Niebocko, OSP Witryłów i OSP Grabownica.

W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej, 
palił się budynek gospodarczy o konstrukcji murowano-drewnia-
nej, kryty dachówką cementową. Pożarem objęty był cały budy-
nek gospodarczy, w którym składowano materiały budowlane. 
Istniało zagrożenie dla budynku mieszkalnego odległego około 
5m, w którym nadpaleniu uległy drzwi wejściowe (od wewnatrz) 
oraz składowany tam gont bitumiczny. Na ziemi znajdował się 
przepalony od budynku kabel przyłącza energetycznego. Jako 
pierwsza na miejsce zdarzenia przybyła miejscowa OSP Dyd-
nia podając dwa prądy wody w obronie na budynek mieszkalny 
oraz zabezpieczyła przepalony przyłącz energetyczny. Na miej-
sce pożaru kolejno przybyły: JRG PSP Brzozów, OSP Jabłonka, 
Niebocko, Witryłów. Ratownicy z JRG odcięli przyłącz od słupa, 
jednocześnie rozwinęli linie gaśnicze podając dwa prądy wody  
w natarciu. W odległości ok. 150 m od pożaru OSP Jabłonka zbu-
dowała punkt czerpania wody na pobliskim potoku. Ze względu 
na małą wydajność wody w potoku zadysponowano OSP Gra-
bownica i JRG 2 Posterunek Dynów. Po opanowaniu sytuacji 
przystąpiono do rozbiórki kontrukcji dachu i usunięcia nadpalo-
nych materiałów budowalnych. Po całkowitym ugaszeniu miejsce 
pożaru przekazano właścicielowi. Spaleniu uległo: drzewo opało-
we ok. 13 m3, tarcica budowlana ok. 15m3, cement 1 t, styropian 
ok. 15m3, wełna mineralna 20 rolek, blacha dachowa powleka-
na 10 arkuszy, wapno 400 kg, pustaki ceramiczne 300 szt., okno  
w budynku mieszkalnym oraz licznik energii elektrycznej.

06.08.2007 r. miał miejsce wypadek w miejscowo-
ści  Ulucz g. Dydnia. O godz. 13.18 Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego w Brzozowie otrzymało 

informację o zdarzeniu. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadyspo-
nował 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 1 JRG 2 Posterunek Dynów.  
W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej  zastana 
sytuacja to samochód ciężarowy Kamaz, który uderzył w przy-
drożne drzewo w wyniku czego została zniszczona kabina. Tył sa-
mochodu znajdował się na drodze. W pojeździe nie było kierowcy. 
Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył Dowódca JRG Brzo-
zów, który uzyskał informację od osób znajdujących się na miejscu 

zdarzenia, że osoba poszkodowana została wyciągnięta z pojazdu 
przez osoby postronne, a następnie zbiegła do lasu. Na miejsce 
zdarzenia przybyło Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i zastępy  
z JRG Brzozów i JRG 2 Posterunek Dynów. Część ratowników  
z załogą pogotowia ratunkowego udało się do lasu w celu zlo-
kalizowania poszkodowanego, natomiast pozostali ratownicy 
zabezpieczali miejsce zdarzenia, odłączali dopływ prądu. Został 
zadysponowany patrol policji. Po przeszukaniu części lasu po-
szkodowanego nie odnaleziono, ratownicy powrócili na miej-
sce zdarzenia, natomiast policja podjęła decyzję o konieczności 
sprowadzenia psa policyjnego do dalszych poszukiwań. Lotnicze 
Pogotowie oraz zastępy JRG Brzozów i JRG 2 Posterunek Dy-
nów wrócili do bazy, na miejscu pozostał Dowódca JRG Brzozów  
i Policja oraz dojechał właściciel  samochodu. Po otrzymaniu in-
formacji od osób postronnych o miejscu przebywania poszkodo-
wanego w lesie, Policja i D-ca JRG ponownie udali się do lasu 
i odnaleźli poszukiwanego bez widocznych obrażeń. Samochód 
został przekazany właścicielowi, natomiast odnaleziona osoba 
pozostała z patrolem Policji.

14. 08. 2007 r. miał miejsce wypadek drogowy 
w miejscowości Blizne g. Jasienica Rosielna.  
O godz.16.14 Centrum Powiadamiania Ratunko-

wego w Brzozowie otrzymało informację o wypadku. Dyżurny 
na miejsce zdarzenia zadysponował 1 zastęp z JRG Brzozów.  
W chwili przybycia  na miejsce zdarzenia straży pożarnej zastana 
sytuacja to 4 osoby poszkodowane w wyniku potracenia przez sa-
mochód osobowy, który stał na prawym pasie jezdni. Na miejscu 
zdarzenia znajdowały się dwie karetki pogotowia ratunkowego, 
którego personel udzielał pierwszej pomocy medycznej poszko-
dowanym. Droga została zablokowana w obydwu kierunkach. 
Przybyły zastęp JRG Brzozów zabezpieczył miejsce zdarzenia. 
W międzyczasie lekarz karetki Pogotowia Ratunkowego stwier-
dził zgon 2 osób (dzieci), ratownicy przykryli ciała folią, na-
stępnie pomogli w transporcie osoby poszkodowanej do karetki, 
która odjechała do szpitala w Brzozowie. Ponadto zespół Karetki 
Pogotowia zadysponował śmigłowiec ratunkowy na miejsce zda-
rzenia w celu przetransportowania ciężko rannej czwartej osoby 
(dziecka) do szpitala w Rzeszowie. Wydzielono i zabezpieczono 
miejsce lądowania śmigłowca. Na miejsce zdarzenia przybył pro-
kurator i grupa dochodzeniowa z Policji. Po zakończeniu czyn-
ności dochodzeniowych przez ww. służby i zabraniu zwłok przez 
zakład pogrzebowy przystąpiono do usuwania pozostałości po-
wypadkowych. Teren zdarzenia przekazano Policji.
W okresie od 01. 01. do 03. 09. 2007 r.  Jednostka Ratowniczo 
- Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie interwe-
niowała 61 razy, przy usuwaniau gniazd os i szerszeni. Strażacy 
tut. jednostki w ubraniach ochronnych przy zachowaniu środków 
ostrożności usuwali zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Gniazda os  
i szerszenii były usuwane do worka i wypuszczane na wolność do 
lasu. W uzasadnionych przypadkach, gdzie możliwości technicz-
ne nie pozwalały na usuwanie ich, były używane środki owado-
bójcze celem likwidacji zagrożenia.
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Wsparcie na zalesianie może uzyskać:
* rolnik, który został wpisany do ewidencji producen-

tów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część 
krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności; 

* co najmniej 3 rolników, których grunty sąsiadują ze 
sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza  niż 
2 ha. 

Rolnicy zainteresowani ubiega-
niem się o wsparcie finansowe, jeszcze 
przed złożeniem wniosku o pomoc, 
powinni posiadać plan zalesienia, któ-
ry zawiera wytyczne dotyczące założe-
nia i prowadzenia uprawy leśnej. 

W celu jego sporządzenia należy:
1. Zgromadzić następujące dokumen-
ty:  
a) wypis z miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego do-
tyczący działek ewidencyjnych, na 
których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, 
a w przypadku braku tego planu - zaświadczenie po-
twierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia 
nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

b) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przezna-
czonych do zalesienia zawierające numery działek ewi-
dencyjnych, na których są położone te grunty; 

c) w przypadku planowanego zalesienia części działki 
ewidencyjnej - mapę zalesienia, sporządzoną przez oso-
bę posiadającą w tym zakresie uprawnienia zawodowe, 
nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 
1217) na podkładzie mapy zasadniczej, z naniesionymi 
granicami działek ewidencyjnych oraz granicami grun-
tu do zalesienia wraz z obliczoną powierzchnią gruntów 
w poszczególnych klasach gleboznawczych oraz łączną 

powierzchnią gruntu do zalesienia; w przypadku braku mapy zasad-
niczej, mapę zalesienia można sporządzić na podkładzie ewidencyj-
nym; 

d) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą grun-
ty przeznaczone do zalesienia. 

2. Złożyć w nadleśnictwie wniosek o sporządzenie planu zalesienia. 
Wniosek sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden pozosta-

je u rolnika i na nim należy uzyskać potwierdzenie terminu złożenia 
wniosku o sporządzenie planu zalesienia. Drugi pozostaje w nadleśni-
ctwie. Wykonanie planu zalesienia jest bezpłatne. Można go sporządzić 
dla rolnika lub dla grupy rolników. Jeśli wniosek o pomoc na zalesianie 
składa grupa rolników, sporządza się jeden wspólny plan zalesienia. 
Plan zalesienia w przypadku, gdy wniosek składa grupa rolników, spo-
rządza się w co najmniej czterech egzemplarzach (po jednym dla każ-
dego członka grupy i dla nadleśnictwa). Nadleśniczy ma obowiązek 
podpisać plan zalesienia na każdej stronie.

Następnym krokiem do uzyskania pomocy finansowej jest zło-
żenie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie. We wniosku trze-

ba wpisać dane uzyskane z ewidencji 
gruntów i budynków zgodne ze sta-
nem faktycznym, z planem zalesienia 
oraz dołączyć:
* wypis z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dotyczący 
działek ewidencyjnych, na których 
są położone grunty przeznaczone do 
zalesienia, a w przypadku braku tego 
planu - zaświadczenie potwierdzające, 
że przeznaczenie gruntów do zalesie-
nia nie jest sprzeczne z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy; 
* oświadczenie rolnika o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospo-

darstwie rolnym; 
* zaświadczenie o uzyskanych dochodach z tytułu prowadzenia działów 

specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym 
złożono wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie, wydane przez 
urząd skarbowy, w przypadku, gdy rolnik uzyskał takie dochody; 

* kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami 
poszczególnych gruntów przewidzianych do zalesienia, naniesionymi 
w sposób określony w załączniku do projektu rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu udzielania pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesia-
nie gruntów innych niż rolne objęte Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013; 

Ponadto, w przypadkach gdzie ma to zastosowanie, rolnik powi-
nien dołączyć: 
* dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów innych niż 

dochody z rolnictwa w roku poprzedzającym rok, w którym zło-

Zalesianie gruntów rolnych
CEL  REALIZACJI  DZIAŁANIA

W Polsce występuje znaczny udział gruntów ni-
skich klas bonitacyjnych, użytkowanych jako grunty 
rolne. Zalesienie takich gruntów podniesie ich wartość 
ekonomiczną, zwiększy udział lasów w globalnym bi-
lansie węgla, a ściśle określone sposoby zakładania 
upraw leśnych i dobór gatunków drzew, wpłyną ko-
rzystnie na zwiększenie bioróżnorodności. 
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żono wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie,  
w przypadku, gdy rolnik uzyskał takie dochody; 

* w przypadku, gdy planuje się zalesienie gruntu leżącego 
w rezerwacie przyrody lub w parku krajobrazowym - opi-
nię wydaną przez wojewódzkiego konserwatora przyrody, 
właściwego ze względu na położenie tego gruntu; 

* w przypadku, gdy planuje się zalesienie gruntu leżącego 
w parku narodowym – opinię wydaną przez dyrektora tego 
parku; 

* w przypadku, gdy grunty przeznaczone do zalesienia nie 
stanowią wyłącznej własności wnioskodawcy - pisemną 
zgodę na zalesienie gruntów wydaną przez pozostałych 
współwłaścicieli; 

* w przypadku, gdy grunty przeznaczone do zalesienia stano-
wią odrębną własność małżonka wnioskodawcy - pisemną 
zgodę na zalesienie tych gruntów wydaną przez małżonka 
będącego wyłącznym właścicielem gruntów przeznaczo-
nych do zalesienia. 

Po weryfikacji wniosku, kierownik biura powiatowe-
go ARiMR wyda postanowienie o spełnieniu niezbędnych 
warunków we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie 
lub decyzję o odmowie przyznania pomocy. 

Po otrzymaniu postanowienia, rolnik będzie mógł 
rozpocząć prace zalesieniowe. Trzeba je będzie wykonać  
w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie póź-
niej niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku 
następującego po tym, w którym został złożony wniosek  
o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pi-
semnie powiadomić nadleśniczego o wykonaniu zalesienia. Wów-
czas nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia z pla-
nem zalesienia.

Następnie w terminie 21 dni od dnia wydania przez nadleśni-
czego zaświadczenia, ale nie później niż do 20 czerwca roku, w któ-
rym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, 
w którym zalesienie wykonano jesienią, należy do biura powiato-
wego ARiMR złożyć oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie 
z planem zalesienia, do którego obowiązkowym załącznikiem jest 
zaświadczenie nadleśniczego.   

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji 
kierownika biura powiatowego. W terminie 30 dni od dnia, w któ-
rym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR wypłaci: wsparcie na 
zalesienie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Należność 
zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy.

W celu otrzymania płatności w kolejnych latach, rolnik zo-
bowiązany jest do składania w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 
wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie. Na tej podstawie ARiMR, 
w terminie 12 miesięcy od daty poprzedniej wypłaty, przekaże na-
leżność z tytułu premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Najpóźniej w piątym roku od założenia uprawy leśnej, do ko-
lejnego wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, rolnik będzie  zo-
bowiązany dołączyć decyzję starosty o przekwalifikowaniu gruntu 
rolnego na leśny. Decyzja ta będzie podstawą do wypłaty ostatniej 
(piątej) premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej począwszy 
od piątego roku. 

ARiMR BP w Brzozowie

Dzień 8 września br. na trwałe zapisze się w kronikach Grabownicy 
Starzeńskiej. W tym bowiem dniu w budynku Zespołu Szkół miała miej-
sce doniosła uroczystość stanowiąca zwieńczenie jubileuszu 100-lecia 
szkoły i 630-lecia miejscowości, połączona z oddaniem do użytku nowo-
czesnego segmentu sportowo-dydaktycznego. W jego skład wchodzi hala 
sportowa wraz z zapleczem sanitarno-sportowym, sale dydaktyczne oraz 
biblioteka. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w miejscowym kościele 
parafialnym, po której zaproszeni goście, uczniowie i mieszkańcy Gra-
bownicy przemaszerowali do sali gimnastycznej miejscowego Zespołu 
Szkół.

Wszystkich zgroma-
dzonych powitał Dyrektor 
szkoły Bogusław Stodo-
lak, który przedstawił go-
ści. Wśród nich znaleźli się 
m.in.: Podkarpacki Kurator 
Oświaty Maciej Karasiń-
ski, Burmistrz Brzozowa 
Józef Rzepka, Przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Stanisław Pilszak wraz  
z radnymi Rady Miejskiej, 
przedstawiciele Społeczne-
go Komitetu Budowy Sali 
Gimnastycznej, dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu gminy, uczniowie i nauczyciele grabowni-
ckiej szkoły, także jej wychowankowie i mieszkańcy Grabownicy. 

Oficjalnego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi, dokonali Maciej 

Karasiński, Burmistrz Józef Rzepka i Dyrek-
tor ZS Bogusław Stodolak. Następnie przez 
ks. proboszcza Stanisława Jachowicza po-
święcona została sala gimnastyczna.                         

Kolejną częścią uroczystości były 
przemówienia i odczytanie listów gratula-
cyjnych, po czym uczniowie przedstawili 
bardzo ciekawy program artystyczny, pre-

zentujący historię Grabownicy, miejscowe 
zwyczaje i obrzędy, jak również umiejętności mu-
zyczno-sportowe uczniów.

Jacek Cetnarowicz

Oddanie do użytku sali sportowej w Grabownicy

Część artystyczna

Dyrektor ZS w Grabownicy Bogusław Stodolak 
przecina wstęgę
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Wyjątkowa uroczystość 100-lecia 
istnienia jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej świętowała społeczność Turzego 
Pola 16 września br. Obchody jubileuszo-
we rozpoczęła msza święta, którą odpra-

wił proboszcz ks. Józef Zięba, 
kazanie zaś wygłosił ks. st. ka-
pitan Jan Krynicki – Kapelan 
Straży Pożarnych Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Podczas 
mszy świętej został poświęcony 
nowy sztandar jednostki.

Dalsza część uroczysto-
ści odbyła się na boisku szkol-
nym Zespołu Szkół w Turzym Polu, gdzie 
zebranych poprowadziła Orkiestra Dęta 
OSP Brzozów pod batutą Tadeusza Po-
dulki. 

Wśród zaproszonych gości znaleź-
li się Zastępca Podkarpackiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie 
Stanisław Pająk, Wiceprezes Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Janusz Konieczny, Prezes 
Zarządu Powiatowego OSP RP Edward 
Rozenbajgier, Komendant Powiatowy 
PSP w Brzozowie Mirosław Szmyd. 
Obchody swoją obecnością uświetni-
li także: Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Burmistrz Brzozowa Józef Rzep-
ka, Zastępca Burmistrza Piotr Stańko, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzo-
zowie Stanisław Pilszak wraz z radnymi  

OSP w Turzym Polu skończyła 100 lat
z Turzego Pola Adamem Kaczmarskim  
i Robertem Federczakiem, Sekretarz Gmi-
ny Brzozów Beata Bodzioch-Kaznowska, 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzo-
zowie Mariusz Kaznowski, a także straża-
cy z okolicznych jednostek OSP z terenu 
powiatu brzozowskiego.

Cześć oficjalna rozpoczęła się od 
złożenia raportu dowódcy uroczystości, 
którym był starszy kapitan Krzysztof 
Folta i wciągnięcia flagi związku OSP na 
maszt. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Brzozowa Józef Rzepka i Prezes OSP  
w Turzym Polu Leszek Anyszewski, który 
w swoim wystąpieniu przedstawił zarys 
dziejów miejscowej jednostki OSP.

Kolejną częścią uroczystości było 
pożegnanie i odprowadzenie starego, 
poświęconego w 1910 roku sztandaru  
i przyjęcie nowego. Ufundowany przez 
społeczność Turzego Pola i Burmistrza 

Józefa Rzepkę sztandar został odznaczo-
ny przez Janusza Koniecznego „Złotym 
znakiem związku” przyznanym decyzją 
Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Następnie zasłużonym strażakom 
z OSP Turze Pole wręczono odznaczenia. 
Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymali: Prezes Zarządu OSP w Turzym 
Polu Leszek Anyszewski, Robert Feder-
czak, Tadeusz Rygiel i Ryszard Pawli-
kowski. Srebrne Medale „Za zasługi dla 
pożarnictwa odebrali: Andrzej Ryń, Jan 
Pawlikowski, Robert Kielar, Piotr Mazur, 
Ryszard Wojtowicz i Bogusław Wojto-
wicz. Medale Honorowe im. Bolesława 
Chomicza zostały przyznane członkom 
honorowym OSP w Turzym Polu: Roma-
nowi Szubie, Tadeuszowi Władyce, Zbi-
gniewowi Władyce, Stanisławowi Wojto-

wiczowi i Edmundowi Zdybkowi.
Po wręczeniu medali i odznaczeń 

głos zabrali zaproszeni goście. W swoim 
wystąpieniu Starosta Brzozowski Zyg-
munt Błaż powiedział: „Wasza działal-
ność, praca i oddanie na rzecz ratowa-
nia ludzkiego życia, dobytku, nierzadko  
z narażeniem własnego zdrowia i życia są 
chlubą dla całej wspólnoty Turzego Pola. 
Doniosłe znaczenie ma fakt, że wielu  
z was swoje przywiązanie do tradycji stra-
żackiej odziedziczyło po swoich ojcach  
i dziadkach. Wraz z gratulacjami składam 
jeszcze raz wszystkim druhom życzenia  
sprawności, zdrowia, jak najrzadszych 
wyjazdów do akcji i powodzenia w życiu 
osobistym. Przez kolejne 100 lat „Służcie 
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Wyraził także słowa podziękowania 
za udział strażaków w zbiórce pieniężnej 
na rzecz poszkodowanych przez trąbę po-

wietrzną na terenie gminy Kłom-
nice k/Czętochowy oraz przekazał 
10 kompletów dresów sportowych 
dla młodzieżowej drużyny OSP  
w Turzym Polu.

Część artystyczną zapewniły 
dzieci ze Szkolnego Teatru Lalki  
i Aktora z Turzego Pola, które za-
prezentowały ciekawe widowisko 

słowno-muzyczne oparte na motywach 
codziennej pracy strażaków. Na zakoń-
czenie uroczystości odbył się festyn.
 

Przyjęcie nowego sztandaru

Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP 
Janusz Konieczny odznacza honorowym 

medalem Zbigniewa Władykę  

Okolicznościowe przemówienie wygłosił  
Starosta Brzozowski

Jacek Cetnarowicz
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Żyjąc w środowisku wiejskim jestem obserwatorką wszystkich 
zmian zachodzących wokół mnie, związanych z życiem ludzi, 

ich pracą i bezpowrotnie upływającym czasem. Wydaje się, że tak 
niedawno jeszcze rolnicy wyjeżdżali ciągnikami w pole, aby orać 
ziemię, przygotować ją pod zasiew zboża, pełni nadziei, że ich 
ciężka praca przyniesie dorodny wielokrotny plon. 

Pieszczone wiatrem zboże, kąpane w kroplach deszczu, rosło 
i dojrzewało, przybliżając tym samym okres zbiorów, a co za tym 
idzie, również mozolnej pracy każdego człowieka, który zajmuje 
się uprawą ziemi. To właśnie ta ziemia największe dobro naszych 
ojców i dziadków, pozyskiwane niejednokrotnie w trudzie, zagon 
po zagonie – leży w chwili obecnej nieuprawiana, zarośnięta pe-
rzem i chwastem, niesionymi przez wiatr nasionami olchy i brzo-
zy. Nie warto szukać sprawcy takich widoków, ponieważ zmiany 
dotknęły również rolnictwo, które zajęło drugoplanowe miejsce. 
Matka ziemia nie jest już tylko jedyną żywicielką na obszarach 
wiejskich. 

Młodzi ludzie w pogoni za pracą, pieniądzem, coraz częściej 
wyjeżdżają za granicę, pozostawiając chylące się już ku upadkowi 
gospodarstwa. Duża ilość młodzieży wiejskiej ma szanse na stu-
diowanie, zdobywanie ciekawych zawodów, podejmowanie pracy  
w atrakcyjnych zakładach, firmach, często zakładając własne bi-
znesy, z których dochody są zupełnie inaczej pozyskiwane, niż  
z pracy na ziemi. Ci, którzy pozostali wierni ideałom swoich oj-
ców na spuściźnie rodowej, uprawiając ziemię mogą być dumni 
ze swojej pracy, swoich osiągnięć oraz z tego, że żniwa dobiegły 
końca, zboże zebrane z pola dało plony, a tradycją stało się to, że 
najpiękniejsze kłosy są zebrane do wieńca i zaniesione do kościoła 
jako wotum dziękczynne. 

Od pewnego czasu na stałe do tradycji weszły w naszej miej-
scowości dożynki. Wieniec upleciony przez kobiety z SKW – Wie-
sławę Obłój, Sylwię Herbut, Annę Łukaszyk, Magdę Szelę i Marię 
Ogrodnik, ze zbóż pszenicy, owsa i żyta, miał kształt półksięży-
ca, po prawej stronie na podwyższonym podeście znajdował się 
chleb upieczony z tegorocznego zboża, opleciony żytnimi kłosami.  
W środku wieńca znajdował się krzyż – element wiary chrześcijań-
skiej. Całość udekorowana kwiatami, wśród których dominowały 
słoneczniki i malwy, jako wspomnienie ciepła rodzinnych domów  
i niepowtarzalnej scenerii przydomowych ogródków. 
 Karmione przez ziemię ziarno
 Skąpane w deszczu, pieszczone słońca muśnięciem
 Kłosy zebrane z pola w dni skwarne
 Nadzieją na dostatek i pełne spiżarnie
Kłosy przybrane radością i sercem

Z nimi jarzębina hymn pochwalny szepce
Dla wszechmocności i ciężkiej pracy, by zboże dojrzało
By chleba powszedniego nie było za mało
 Kłosy złociste, mieniące barwą
 W dłoni rolnika jak bratki i malwy
 Najpiękniejsze, wybrane z tysiąca
 Są ozdobą dożynkowego wieńca
Wieńcu dostojny, szlachetnego rodu
Niech Cię zapamięta pokolenie młode
Niech tradycja ojców prastara
Z wieńcem dożynkowym będzie przekazywana. 

 Podczas mszy św. dożynkowej w Rudawcu, kobie-
ty czynnie uczestniczyły niosąc chleb, kwiaty i płody rolne 
przed ołtarz, recytowały wiersze o tematyce żniwnej (Sylwia 
Herbut i Maria Dmitrzak).

 Wieniec ten kobiety z  Rudawca prezentowały 
na dożynkach powiatowych, które w tym roku odbyły się  
w Domaradzu.

„By chleba powszedniego nie było za mało…”

Stowarzyszenie Kobiet  
Wiejskich Rudawiec

Z dożynkowym pozdrowieniem
Danuta Czaja Przewodnicząca SKW Rudawiec

EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU ELEKTRONIKI
Jabłonica Polska 169, 36-213 Haczów, tel. 0 506 437 839, 0 600 854 361

Odbieramy do utylizacji:
- sprzęt komputerowy
- sprzęt biurowy
- sprzęt teleinformatyczny

- sprzęt telekomunikacyjny
- sprzęt agd i audio-video
- sprzęt medyczny
- przyrządy do nadzoru i kontroliwww.ecoe.com.pl

Delegacja wieńcowa z SKW Rudawiec na dożynkach powiatowych 

Członkinie stowarzyszenia wraz z przygotowanym wieńcem
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INFORMACJE  Z  POWIATU

12 sierpnia br. w Dydni 
odbyła się uroczystość 70-lecia 
obchodów strajków chłopskich. 
Impreza rozpoczęła się mszą 
św. w Kościele Parafialnym pw. 
Michała Archanioła i św. Anny  
w Dydni. 

Następnie Senator RP Alek-
sander Bentkowski, Radny Powiatu 
Rzeszowskiego Aleksander Stoch-
mal, Prezes Zarządu Powiatowego 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go w Brzozowie Marek Owsiany 
oraz Prezes Zarządu Gminnego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego  
w Dydni  Zbigniew Chorążak złożyli kwiaty na grobach 
ofiar Strajków Chłopskich. Po przemarszu pod pomnik 

70-lecie Strajków  
Chłopskich w Dydni

Pomnik Ofiar w Strajkach Chłopskich w Dydni

inf. wł.

Polskie doświadczenia w za-
kresie ochrony zabytków były tema-
tem międzynarodowych warsztatów 
dziennikarskich dla dziennikarzy  
z Ukrainy zorganizowanych przez 
Fundację „Partnerstwo na rzecz de-
mokracji” przy współudziale Woje-
wódzkiego Podkarpackiego Konser-
watora Zabytków.

Celem czterodniowej wizyty 
studyjnej na Podkarpaciu 30 dzien-
nikarzy z całej Ukrainy było poka-
zanie im w jakim stanie znajdują 
się zabytki u nas i jakie działania 
podejmowane są w celu ich ochro-
ny. Mieli okazję dokładnie zapoznać 
się z systemem ochrony zabytków  
w Polsce, rozmawiali też z ich właści-
cielami, na których ciąży obowiązek 
dbania, by znajdowały się w dobrym 
stanie. – Jak wiadomo rewitaliza-
cja, prace konserwatorskie wiążą się  
z ogromnymi nakładami finansowymi. 
Nasi goście mogli się dowiedzieć jak  
i kto może ubiegać się o pieniądze na 
ten cel, gdzie szukać tych pieniędzy 
i z jakim skutkiem są one wyciąga-
ne z różnych źródeł przez Polaków 
– powiedział red. Marek Cynkar  
z Polskiego Radia Rzeszów, inicja-
tor warsztatów, podczas spotkania  
w sali tradycji Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Wypoczynku w Haczowie, którego 
gospodarzami byli wójtowie gmin: Ha-
czów – Stanisław Jakiel i Jasienica Ro-
sielna – Marek Ćwiąkała.  

Było to podsumowanie wizyty  

w dwóch perełkach architektury drewnia-
nej: kościele w Haczowie i Bliznem wpi-
sanych na listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO w 2003 r. 

W czasie czterodniowej wizyty 
dziennikarze z Ukrainy zwiedzili rów-

Perełki Podkarpacia w oczach sąsiadów

/aj/

nież zabytki w Przemyślu, Kra-
siczynie, Chotyńcu, Młynach, 
Chłopicach, Leżajsku, Sieniawie, 
Przeworsku. Byli zauroczeni 
naszymi zabytkami i dbałością  
o nie przez samorządy i państwo. 
- Bardzo ważne jest co robią u was 
samorządy w temacie ochrony  
i renowacji zabytków. Powinni-
śmy się na waszych rozwiązaniach 
wzorować, wzmocnić samorządy  
w tym zakresie. U nas nie ma też 
waszego odpowiednika konser-
watora zabytków na różnym po-
ziomie, a myślę że taka instytucja 
u nas też by się przydała – stwier-
dził Andriej Kersziw ze Lwowa, 
dziennikarz branży turystycznej. 

Podczas warsztatów ukra-
ińskim dziennikarzom towarzy-
szył Mariusz Czuba, Wojewódz-
ki Podkarpacki Konserwator 
Zabytków. – Przez lata wypra-
cowaliśmy pewien poziom i do-
równujemy już do świata zachod-
niego, choć dla nas ogromnym 
problemem są pieniądze, mamy 
natomiast opracowane normy 
postępowania. Samorządy coraz 
bardziej są świadome wartości 

zabytków, które przestają być już 
niejednokrotnie wstydliwym problemem, 
ale stają się źródłem rozwoju regionu. 
Społeczności są dumne z tego co posia-
dają i chcą to zachowywać – powiedział 
Mariusz Czuba. 

Perełka Podkarpacia - zabytkowy kościół w Haczowie

Uczestnicy warsztatów

ofiar w Strajkach Chłopskich w Dydni w 1937 r. odbył się apel poległych. 
Wiązankę kwiatów z okazji 70-lecia Strajków Chłopskich złożyli również: 
Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Wicestarosta 
Brzozowski Janusz Draguła i Radna Powiatu Grażyna Gładysz.

Druga część uroczystości miała miejsce w Gimnazjum w Dydni. 
Po powitaniu zaproszonych gości Dyrek-
tor Muzeum Regionalnego w Brzozowie 
Mariusz Kaznowski wygłosił okolicznoś-
ciowy referat o strajkach. Następnie uho-
norowano grawertonami potomków ofiar 
1937 r. 

Na koniec imprezy wystąpienia 
okolicznościowe wygłosili: Wójt Gmi-
ny Dydnia Jerzy F. Adamski, Senator RP 
Aleksander Bentkowski, a także Prezes 
Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław 
Bartman. Część artystyczną przedstawili 
uczniowie Gimnazjum w Dydni pod opie-
ką dyrektor Iwony Pocałuń. Poczęstunek 
zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich. 

Uroczystości zakończyły się piknikiem w Witryłowie.
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         „… Drzewa moje ojczyste! Jeśli niebo zdarzy,
        Bym wrócił was oglądać przyjaciele starzy,
        Czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie?...”  
             Adam Mickiewicz

16 września br. w Borownicy (gmina Bircza) odbyły się obchody 68. 
rocznicy wojny obronnej w 1939 roku. Organizatorami uroczystości był Wójt 
Gminy Bircza Józef Żydownik, Zarząd Koła nr 11 Związku Byłych Żołnierzy 
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Rzeszowie oraz Nad-
leśnictwo Dynów. Honorowy patronat nad uroczystością objął Dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Stanisław Kowalewski.

W obchodach wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się: 
Wicewojewoda Podkarpacki Dariusz Iwaneczko, Wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Stanisław Bajda, Radny Sejmiku Wojewódzkiego   
Adam Śnieżek, Eurodeputowany Andrzej Zapałkowski, Poseł  RP Andrzej 
Ćwierz, Senator RP Andrzej Mazurkiewicz, Starosta Przemyski Jan Pączek,  
a także Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzozowski Janusz 
Draguła, Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala i Wójt Gminy Dydnia Jerzy 
F. Adamski. W uroczystości wzięły też udział liczne poczty sztandarowe re-
prezentujące m.in. weteranów walk we wrześniu 1939 roku, leśników, koła 
łowieckie, harcerzy oraz licznie przybyli mieszkańcy Borownicy i okolicz-
nych miejscowości.

Obchody rozpoczęły się przy pomniku od przemówienia Wójta Gmi-
ny Bircza Józefa Żydownika, który przypomniał historię walk w Borownicy  
i postać dowódcy 17 pułku piechoty Ziemi Rzeszowskiej 24 Dywizji Piecho-
ty z Jarosławia płk Beniamina Kotarby. Kolejnym punktem uroczystości było 
posadzenie przy pomniku „świerków pamięci”, których nasiona pobłogosła-
wił Ojciec Święty Benedykt XVI. Następnie zaproszeni goście i delegacje 
złożyły przy pomniku zamordowanych Polaków wieńce i wiązanki kwiatów. 
Wśród składających byli również Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż i Wice-
starosta Janusz Draguła. Po czym uczestnicy przeszli na miejscowy cmentarz, 
do mogiły płk Beniamina Kotarby, gdzie zapalili znicze i złożyli kwiaty.

Na koniec wszyscy udali się do miejscowego kościoła na mszę świętą, 
po której nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie Ścieżki Przyrodniczo-
Historycznej „Borownica”.

Obchody 68. rocznicy września 
1939 roku w Borownicy

WARTO  WIEDZIEĆ
Borownica – jest to wioska położona  

w zachodniej części Pogórza Przemyskiego, na 
terenie gminy Bircza, województwo podkarpa-
ckie. We wrześniu 1939 roku wioska ta znalazła 
się na szlaku bojowym 17 pułku piechoty Ziemi 
Rzeszowskiej 24 Dywizji Piechoty z Jarosławia. 
Dowódcą pułku był ppłk dyplomowany Benia-
min Kotarba. Swój szlak bojowy 17 pp rozpoczął 
3 września 1939 roku w okolicach Gromnika, 
gdzie bronił linii rzeki Dunajec. Wobec znaczą-
cej przewagi nieprzyjaciela rozpoczął odwrót  
w kierunku wschodnim. W dniu 7 września prze-
kroczył Wisłokę, następnie Wisłok i 11 września 
rzekę San. Odziały niemieckie 2 Dywizji Górskiej 
w dniu 10 września przekroczyły San pod Klu-
czem i zajęły wioskę Borownicę. Po rozpoznaniu 
ppłk Kotarba zdecydował się odbić Borownicę  
z rąk niemieckich. Atak przeprowadzono wczes-
nym rankiem 12 września. Przyniósł on pełne 
powodzenie. Zaskoczeni Niemcy musieli się wy-
cofać, część dostała się do niewoli. Jednak tego 
samego dnia pod Borownicę zostały sprowadzone 
posiłki, wioska i broniący jej Polacy zostali oto-
czeni. Beniamin Kotarba postanowił bronić wio-
ski do wieczora, by pod osłona zmroku przebić się 

przez linię niemiecką. Jednak w obliczu przewagi 
Niemców został zmuszony wycofać się do lasu. 
Po zebraniu wszystkich znajdujących się wokół 
niego żołnierzy i oficerów osobiście poprowadził 
atak na bagnety. Niestety został w trakcie niego 
zabity, a sam pułk poszedł w rozsypkę. Wraz ze 
swoim dowódcą według tradycji miejscowych 
mieszkańców zginęło 65 polskich żołnierzy. Ciało 
bohaterskiego ppłk Beniamina Kotarby w 1940 
przeniesiono na miejscowy cmentarz, gdzie po 
dziś dzień znajduje się jego grób.

Kolejną krwawą datą w historii Borownicy 
był dzień 20 kwietnia 1945 roku, kiedy to została 
spalona cała wioska, a ok. 60 jej mieszkańców za-
mordowanych. Był to odwet ukraińskich oddzia-
łów samoobrony w odwecie za udział jej miesz-
kańców w napadzie na wioskę Pawłokoma. O tej 
krwawej karcie stosunków polsko-ukraińskich 
przypomina pomnik zamordowanych mieszkań-
ców, gdzie na tablicy są wypisane ich nazwiska 
i imiona.

Grób płk Beniamina Kotarby

Pragniemy Wszystkim serdecznie podziękować za modlitewne 
wsparcie oraz udział w nabożeństwie 

i uroczystości żałobnej  śp. Jacka Borkowskiego
                                            

                                            Pogrążona w żałobie rodzina

„Kres jest tak niewidzialny jak początek”

Jacek Cetnarowicz

Hołd poległym oddali: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Adam Śnieżek,  
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż i Wicestarosta Janusz Draguła
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WARTO  WIEDZIEĆ

Tradycją stały się już coroczne ob-
chody rocznicowe poświęcone Żołnierzom 
Września 1939, które 10 września br. miały 
miejsce w Bykowcach k. Sanoka. Organizato-
rami uroczystości byli: Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Bykowce „Moja Wieś” im. Stani-
sławy Tarnawieckiej, 21 Brygada Strzelców 
Podhalańskich im. gen. M. Borty Spiechowicza  
i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  
w Krośnie. 

To patriotyczne święto rozpoczęło zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy po-
ległych w walce w dniu 10 września 1939 r.  
w Bykowcach. Następnie w miejscu upamięt-
niającym walkę i śmierć por. Mariana Zaremby 

W hołdzie żołnierzom Września 1939 
– uroczystości rocznicowe w Bykowcach

         „… Drzewa moje ojczyste! Jeśli niebo zdarzy,
        Bym wrócił was oglądać przyjaciele starzy,
        Czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie?...”  
             Adam Mickiewicz

Ppor. rez. MARIAN ZAREMBA urodzony w Stryju 23 stycznia 
1910 r. W dniu 21 czerwca 1939 roku uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa na 
Wydziale Rolno-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Dwa miesiące później 
został zmobilizowany i objął dowództwo plutonu karabinów maszynowych 
w samodzielnym batalionie VI Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora. 
Oddział rozlokowano wzdłuż linii Sanu pod Sanokiem. Na terenie wsi By-
kowce zajęła stanowiska część polskich żołnierzy z por. Marianem Zarembą. 
W dniu 10 września pokazały się pierwsze oddziały wroga. Polacy ostrzelali 
nadjeżdżającą kolumnę – Niemcy odpowiedzieli ogniem. Po obu stronach 
padli zabici. Por. Zaremba oceniwszy straty własne - 5 zabitych - nakazał 
pozostałym żołnierzom wycofać się, sam zaś zajął miejsce przy karabinie ma-
szynowym. Niestety siły wroga były po stokroć większe. Oficerowi wkrótce 
wyczerpała się amunicja. Wówczas dopiero, ciężko ranny, został schwytany 
przez Niemców. Jako jeniec był bity i przesłuchiwany. W tym samym dniu 
został zastrzelony przez niemieckiego oficera, zaś ciało jego pozostawiono 
na środku drogi, zakazując pochówku. Prośba mieszkańców i strach przed 
epidemią wymogła na Niemcach zgodę na pogrzebanie zwłok w rowie przy-
drożnym. Dopiero po 17 września przyjechał ze Stryja ojciec Zaremby i po 
rozpoznaniu ekshumowanych zwłok syna, pochował je na cmentarzu para-
fialnym. Grobowiec jest obecnie pod opieką miejscowych leśników. Co roku 
10 września odbywają się tu uroczystości patriotyczne.

wygłoszony został referat okolicznościowy, po czym w asyście kampanii honoro-
wej, podhalańczyków i orkiestry, uczestnicy przeszli na cmentarz, gdzie odbył się 
apel poległych prowadzony z wojskowym ceremoniałem, oddano salwę honorową  
i złożono wieńce i kwiaty na grobach żołnierzy września. W uroczystościach rocz-
nicowych wzięli udział liczni goście. Wśród nich Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż i Wicestarosta Janusz Draguła

Bardzo duży udział zarówno we wstępnej organizacji uroczystości, jak  
i w trakcie obchodów mieli leśnicy.  W ten sposób każdego roku wyrażają swój 
ogromny szacunek dla inżyniera leśnika, ppor. rez. Mariana Zaremby, który  
10 września 1939 r. w Bykowcach dowodził plutonem karabinów maszynowych 
i wraz ze współtowarzyszami stoczył głośną potyczkę z oddziałami niemieckimi, 
zadając im spore straty. Porucznik Zaremba, widząc, że nie da się obronić pozy-
cji, rozkazał wycofać się pozostałym przy życiu żołnierzom. Sam po bohaterskiej 
walce został pojmany i zabity przez Niemców. Dopiero po wielu dniach zwłoki 
bohaterskiego oficera spoczęły na miejscowym cmentarzu. Tam również osta-
tecznie pochowano poległych wraz z nim 5 żołnierzy. Dla uczczenia ich pamięci  
w latach 70-tych przy drodze w Bykowcach stanął kamienny pomnik przedstawia-
jący poszarpaną flagę narodową. Kilka lat temu odnowiono żołnierskie nagrobki. 
Płytę i krzyż na grobie Mariana Zaremby ufundowali leśnicy z Nadleśnictwa Brzo-
zów.Pomnik żołnierzy poległych w walce  Magdalena Pilawska

Kompania honorowa podhalańczyków Złożenie kwiatów
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WARTO  WIEDZIEĆ

Jeden z uczniów Szkoły Podstawowej  
w Bliznem – Gabriel Majcher uprawia wyjątko-
wy jak na nasze warunki rodzaj sportu - skoki 
narciarskie. Osiąga najlepsze rezultaty w tej dy-
scyplinie w całym woj. podkarpackim. Trenuje 
w klubie sportowym w Zagórzu. 

Wywiad z Gabrielem przeprowadził Bar-
tłomiej Florek – uczeń VI klasy Szkoły Podsta-
wowej w Bliznem. 
Bartłomiej Florek: Proszę, abyś przedstawił 
się czytelnikom BGP.
Gabriel Majcher: Nazywam się Gabriel Maj-
cher, w tym roku kończę Szkołę Podstawową 
przy Zespole Szkół w Bliznem. 
BF: Od kiedy trenujesz skoki 
narciarskie?
GM: Już od III kl. szkoły podsta-
wowej. W tym roku kończę trzeci 
rok treningów pod kierunkiem in-
struktora. Nasz trener pochodzi  
z Ukrainy, ma na imię Siergiej.
BF: Jaki jest Twój najdłuższy 
skok?
GM: Długość mojego rekordo-
wo długiego skoku wynosi 35,00 
m. Oczywiście długość skoku 
zależy też od wysokości skoczni, 
z której skaczę.
BF: Jak długie skoki wyko-
nują twoi rówieśnicy, klubowi 
koledzy?
GM: Tu muszę się pochwalić, że 
spośród kolegów z Klubu skaczę 
najdalej.
BF: Serdecznie gratuluję! Czy 
boisz się podczas wykonywania skoków?
GM: Dla mnie najtrudniejszy był pierwszy 
skok.
BF: Jak często i gdzie odbywają się treningi?

GM: Treningi odbywają się codziennie 
z wyjątkiem niedziel. Trenujemy w Zagó-
rzu koło Sanoka.
BF: Jakiego rodzaju jest wasza skocz-
nia?
GM: Jej wysokość wynosi 45 m. Z takiej 
wysokości skaczemy. Niższe progi na tej 
skoczni mają wysokość 10 m oraz 20 m.
BF: Czy trenujecie poza Zagórzem?
GM: Oczywiście. Trenujemy w innych 
miejscowościach np. w Zakopanem na 
Małej Krokwi (35 m) i Średniej (65 m). 
Poza tym trenowaliśmy w rodzinnym 

mieście Adama Małysza – Wiśle, a także w Szczyrku, 
Goleszowie i Gilowicach.
BF: A zagranicą?
GM: W Niemczech i na Ukrainie.
BF: W jakich zawodach dotychczas uczestniczy-
łeś?
GM: Brałem udział w zawodach w Niemczech i na 
Ukrainie oraz oczywiście w Polsce.
BF: Jakie zdarzenie z zawodów utkwiło Ci najbar-
dziej w pamięci?
GM: W czasie zawodów w Niemczech zająłem III 
miejsce. Przytrafiło mi się wówczas nieprzyjemne 
zdarzenie. Podczas lądowania odpięło mi się wią-
zanie narciarskie. To spowodowało, że otrzymałem 
niższą notę niż mógłbym dostać w ogólnej punktacji  
i przekreśliło szansę na zajęcie I miejsca.
BF: Jak przewidujesz swoją dalszą karierę spor-
tową?
GM: Dalszą karierę wiążę z rozbudową skoczni  
w Zagórzu. Ostatnio podwyższono próg skoczni do 
wysokości 45 m, a obecnie trwa budowa kolejnego 
stopnia skoczni o wysokości 85 m. W ostatnim czasie 

odwiedził nas nawet były Trener Kadry Narodowej a obecnie Prezes PZN Apo-
loniusz Tajner.
BF: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Najlepszy skoczek narciarski 
w województwie podkarpackim

Gabriel Majcher

Materiał przygotowany pod kierunkiem 
Jerzego Łacha -nauczyciela SP w Bliznem

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. Bielawskiego 1, 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. 
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Krzysztof Graboń 
– poeta, prozaik, kry-
tyk literacki. Urodził się 
6.05.1984 r. w Brzozowie. 
Debiutował we „Wiado-
mościach Brzozowskich” 
w 2002 r. Publikował tam 
swoje wiersze do 2004 r. 
W styczniu 2004 r. wiersz 
pt. „Czekając” ukazał się  
w „Dzienniku Polskim”, w 2005 r. wiersze uka-
zały się w „Nadwisłoczu” – z którym współ-
pracuje. W 2006 r. wiersz „Sesja” ukazał się 
w majowym numerze „Akantu”. Ponadto jego 
wiersze ukazały się w następujących antolo-
giach: Almanach Poetycki: „Zasłonięte tajem-
nice”, „Każdy Rodzi się Poetą -  Na Jubileusz”, 
Almanach Poetycki: „Furtki niedomknięte”.

Jest członkiem Krośnieńskiego Klubu 
Literackiego działającego przy Krośnieńskim 
Domu Kultury. Mieszka w Turzym Polu, koło 
Brzozowa w woj. podkarpackim. Zaś prozę 
pt. „Powrót życia” opublikował w „Merku”  
w 2004 r. Ponadto stale współpracuje z taki-
mi pismami jak: „Obok”, „Szafa”, od czerwca 
2007 r. rozpoczął współpracę z kwartalnikiem 
„Horyzonty”.

List do przyjaciela
Łatwo
stracić przyjaciela
jak nie głupota ludzka
to prostokątna skrzynia
czasami jedno i drugie idzie w parze
Piszę list do przyjaciela
o swoich uczuciach
które mogą zostać zranione
w każdej chwili
Nie wysyłam listu
bo brak adresu i nazwiska
Zastanawiam się
czy nie jest tak
jak określił Szekspir
„Być albo nie być - oto jest pytanie”
Jak tu mamy być
skoro tyle wojen
Czasami dla niektórych
miłość
zwie się okrucieństwem
innym razem szacunkiem
(ale to już przechodzi)

Autor wierszy Krzysztof Graboń

Poeta z Turzego Pola

Krzysztof Graboń

Punkt Interwencji Kryzysowej 
w Brzozowie przy ul. Witosa 13 roz-
począł swoją działalność w połowie 
września bieżącego roku. Powstał po to, aby zgodnie  
z ideą pomocy społecznej pomagać wszystkim tym, któ-
rzy nie są  w stanie poradzić sobie w sytuacji stresu, kry-
zysu, przemocy.

Nowopowstała placówka jest instytucją wsparcia 
o zasięgu lokalnym. Prowadzi swoją działalność na pod-
stawie Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
(Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 15.04.2004 r. z późn. zm.).

Kryzys definiowany jako niecodzienny, trudny, 
czasem nawet ekstremalny splot okoliczności zewnętrz-
nych nierzadko przekracza możliwości samodzielnego 
poradzenia sobie. Jedynie w sprzyjających okolicznoś-
ciach, kiedy zarówno zasoby wewnętrzne osoby jak i ele-
menty środowiska społecznego mogą być spostrzegane 
jako efektywny system wsparcia, jest ona w stanie sa-
modzielnie rozwiązać problem. Praktyka pokazuje, że to 
czym ludzie dysponują niejako w naturalny sposób często 
nie wystarcza do takiego uporania się z kryzysem, by mo-
gli projektować siebie w przyszłość. Zapobiegając nieko-
rzystnemu rozwojowi sytuacji niezbędna jest dostarczona 
na czas, kompetentna pomoc – doradztwo i interwencja 
kryzysowa. Doradztwo jako forma pomocy oznacza 
wsparcie zmierzające do przekształcenia zachowań bądź 
sytuacji poprzez udział doradcy, konsultanta rozwiązy-
waniu problemów trudnych lub hamujących rozwój albo 
problemów związanych z trudną sytuacją bytową czy też 
problemów życia codziennego. Interwencja kryzysowa 
natomiast jest profesjonalną pomocą udzielaną w sytuacji 
kryzysu, możliwie najszybciej po wystąpieniu zdarzenia 
krytycznego w celu przywrócenia zakłóconej równowagi 

JESTEŚMY PO TO ABY POMAGAĆ
i sprawności oraz zapobieżenia dekopensacji psychicznej i dezorgani-
zacji funkcjonowania społecznego.

Celem Punktu Interwencji Kryzysowej jest doraźna, natych-
miastowa, krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym w sytuacji 
przemocy domowej, ofiarom przemocy, kobietom i dzieciom lub oso-
bom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej oraz zapobieganie 
powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób, rodzin lub spo-
łeczności.

PIK pełni dwojaka funkcję:
1.diagnostyczno – konsultacyjną – rozpoznanie sytuacji kryzysowej, jej 

charakteru, specyfiki oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń,
2.terapeutyczną – oddziaływanie ukierunkowane na poprawę funkcjo-

nowania klientów.
W praktyce powyższe zadania będą realizowane poprzez: porad-

nictwo psychologiczne, pomoc socjalną, zabezpieczenie miejsca nocle-
gowego, współpracę z instytucjami działającymi na rzecz osób potrze-
bujących pomocy, współpracę z pracownikami socjalnymi PCPR.

Adresatami usług PIK są:
- członkowie rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej,
- rodziny w kryzysie,
- osoby przeżywające trudności małżeńskie / partnerskie lub trudności 

w kontaktach z dziećmi,
- osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trud-

nych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego 
stresu,

- bliscy osób doświadczonych wszystkimi tymi zdarzeniami.
Wszystkie formy wsparcia świadczone są w godzinach dyżurów 

Punktu Interwencji Kryzysowej. Szczegółowe informacje na temat 
funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej zostaną zamieszczone 
w następnym numerze Gazety Powiatowej.

Zakończenie
czy kiedykolwiek
spotkamy się
czekaliśmy
dwa lata
pozostały zdjęcia
wgrane na dysk
otwieram je
mnie też jest ciężko i będzie
szukajmy pogodzenia

Zagadka przyszłości
coraz bliżej
zaczynam wierzyć
w nieprzyjęcie
na studia
wtedy zakład pracy fizycznej

chciał mi powiedzieć
nie warto
czy zaufać tej
która powiedziała złóż 

Barbara Duplaga
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Dokumentem uprawniającym do kierowania po-
jazdami silnikowymi jest prawo jazdy. Może je otrzy-
mać osoba, która:
1. Osiągnęła wymagany wiek dla 

danej kategorii, w wypadku osób 
niepełnoletnich wymagana jest 
pisemna zgoda rodziców lub opie-
kunów

2. Uzyskała pozytywny wynik ba-
dania lekarskiego przeprowadzo-
nego przez lekarza uprawnionego 
do badań kierowców

3. Odbyła wymagane dla danej ka-
tegorii szkolenie

4. Zdała egzamin państwowy wymagany dla danej ka-
tegorii

5. Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzo-
wym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodo-
we albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co 
najmniej sześciu miesięcy.

Dokumenty potrzebne do otrzymania prawa jazdy
Po pozytywnym zdaniu egzaminu nasze dokumen-

ty są przesyłane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego do właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania wydziału komunikacji. Dane nowego kierowcy 
wraz z zeskanowanym zdjęciem oraz podpisem są prze-
syłane drogą elektroniczną do PWPW, gdzie następuje 
produkcja prawa jazdy, które jest następnie przesyłane z 
powrotem do właściwego wydziału komunikacji. Mając 
dostęp do Internetu możemy łatwo sprawdzić czy nasze 
„prawko” jest już do odbioru, na stronie internetowej 
www.kierowca.pwpw.pl. 

Po odbiór dokumentu należy udać się osobiście 
zabierając ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie mamy 
możliwości osobistego odbioru możemy upoważnić inną 
osobę do odbioru prawa jazdy. Przed odbiorem należy 
również uiścić opłatę w wysokości 71 zł, którą należy 
wpłacić na konto starostwa w dowolnym banku lub bez-
pośrednio w kasie starostwa.

Wniosek o wydanie prawa jazdy składamy również 
w przypadku gdy:
a) ubiegamy się o wymianę wojskowego dokumentu 
stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
b) ubiegamy się o wydanie wtórnika prawa jazdy, np.:
 - dotychczasowe prawo jazdy utraciło swoją ważność 
(np.: ze względu na stan zdrowia), wówczas do wniosku 
o wydanie nowego prawa jazdy musimy dołączyć orze-
czenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdem
 - zostało zgubione, zniszczone, skradzione 
 - zmianie uległy dane osobowe kierowcy np. nazwisko, 
adres zamieszkania
c) ubiegamy się o wymianę prawa jazdy wydanego przed 
dniem 30 czerwca 1999 roku.

Warto pamiętać, że wciąż wielu kierowców posiadających „stare 
prawa jazdy” nie dokonało ich wymiany, w związku z czym utraciły one 
ważność i konieczna jest ich wymiana na nowe. Jazda z takim prawem 
jazdy może w wypadku kontroli drogowej skończyć się jego odebra-
niem i nałożeniem mandatu karnego.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy
Istnieje możliwość wymiany prawa jaz-

dy wydanego za granicą przez obywateli Polski 
i obcokrajowców. Należy wówczas do wniosku 
dołączyć prawo jazdy wraz z jego tłumaczeniem 
na język polski, sporządzonym przez tłumacza 
przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Należy jednak pamiętać, że w wypadku 
praw jazdy wydanych przez kraje nie będące 
stroną „Konwencji o ruchu drogowym” wniosek  
o wymianę składamy za pośrednictwem WORD.

Obcokrajowiec mieszkający w Polsce, który przy składaniu 
wniosku dołącza dodatkowo kartę pobytu, wizę pobytową lub zaświad-
czenie, że studiuje w Polsce co najmniej od sześciu miesięcy.

W przypadku wszelkich wątpliwości co do legalności zagranicz-
nych dokumentów, dokumenty te podlegają sprawdzeniu i weryfikacji  
w miejscu ich wydania.

Obecnie nie funkcjonuje świadectwo kwalifikacji. Fakt zatrudnie-
nia w charakterze kierowcy potwierdza w odpowiednim zaświadczeniu 
pracodawca, na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu przewozu 
rzeczy i osób, oraz zaświadczeniu z przeprowadzonych badań lekar-
skich i psychologicznych. Wynika to z przepisów zawartych w ustawie 
o transporcie drogowym.

Kategorie praw jazdy obowiązujące w Polsce
A- motocykl,
A1- motocykl o pojemności skokowej 
silnika nie przekraczającej 125 cm3  
i mocy nie przekraczającej 11 KW, 
B - a) pojazd samochodowy o dopusz-
czalnej masie całkowitej nie przekra-
czającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu 
lub motocykla, 
b) pojazd, o którym mowa w lit. a), 
z przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej nie przekraczającej masy 
własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita 
zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, 
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
B1 - trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie włas-
nej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
C - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekracza-
jącej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd 
wolnobieżny,
C1 - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekra-
czającej 3,5 t, i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także 
ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,
D - autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,
D1 - autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 
17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolno-
bieżny,
B+E, C+E, D+E - Pojazd określony w kategorii B, C lub D łącznie  
z przyczepą,
T - ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami) lub pojazd wolnobież-
ny.

Prawo jazdy
WARTO  WIEDZIEĆ
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Wymagany dla danej kategorii wiek:
16 lat dla kategorii A1, B1 lub T,
18 lat dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E, 
21 lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E z zastrzeżeniem, iż 
wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 
przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego 
prawo jazdy kategorii B, wynosi 19 lat, 
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy 
kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

Międzynarodowe Prawo Jazdy
Międzynarodowe Prawo Jazdy, jest dokumentem nie-

zbędnym do kierowania pojazdami na terenie państw, gdzie nie 
jest honorowane krajowe prawo jazdy, tj. państw, które nie są 

Zbigniew Nycz
Naczelnik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg

sygnatariuszami „Konwencji o ruchu drogowym”.
Do wniosku o wydanie takiego dokumentu załącza się 

zdjęcie, kserokopię prawa jazdy oraz opłatę w wysokości 25 zł. 
Okres jego ważności wynosi 3 lata i nie może przekraczać ter-
minu ważności krajowego prawa jazdy.

 W przypadku zapytań i wszelkich wątpliwości prosi-
my o osobisty kontakt z Wydziałem Komunikacji, Transportu  
i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ulicy 3 Maja 
43 lub telefonicznie 013 43 410 74.

W kolejnym numerze zamieścimy informacje na temat 
ośrodków szkolenia kierowców i działalności stacji diagno-
stycznych. 

12 sierpnia br. piłkarze ULKS „GRABOWIANKA” Gra-
bówka po raz pierwszy w historii klubu inaugurowali sezon pił-
karski w krośnieńskiej klasie „B”. 

Klub sportowy w Grabówce został założony w 1998 r.  
z inicjatywy działaczy społecznych, którym przewodzili Krzysz-
tof Adamski, Krzysztof Podczaszy oraz Jacek Adamski. Wcześ-
niej, bo w latach 1996-1997 ówczesny sołtys wsi Grabówka 
wybudował stadion sportowy, który systematycznie i wyłącznie 
przy udziale sympatyków klubu, zmieniał swój wygląd. 

Największe sukcesy Klub święcił z grupami młodzie-
żowymi w latach 2000-2003. Po trzech sezonach rozegranych  
w seniorskiej krośnieńskiej klasie „C” seniorzy awansują do 
Klasy „B”. Zajmują trzecie miejsce w grupie 3 - klasy „C” zdo-
bywając 48 punktów (bramki 59-30). W całej rundzie piłkarze 
„GRABOWIANKI” schodzą z boiska czterokrotnie pokonani - 
po dwie porażki na rundę oraz notując dwa remisy. 

Twórcami sukcesu bez wątpienia byli wychowankowie 
ULKS Grabówka, tj. Maciej Oleniacz, Łukasz Adamski, Mar-
cin Piegdoń, Piotr Adamski, Łukasz Siedlecki, Tomasz Ruda, 
Piotr Koryto, Marcin Chowaniec, Jakub Irzyk, Maciej Irzyk, 
Adam Koryto, Mateusz Myćka, 
Artur Ruda, Mateusz Tympal-
ski, Kasper Ruszel, Artur Kopi-
czak I, Artur Kopiczak II oraz 
zawodnicy pozyskani, tj. Artur 
Stankiewicz (Victoria Niebo-
cko), Krzysztof Sabat (Górnik 
Grabownica), Mateusz Kucab 
(Brzozovia Brzozów), Grze-
gorz Barbara, Karol Kuś nie-
zrzeszeni. 

O sukcesie zawodników 
„GRABOWIANKI” nie za-
pomniał Wójt Gminy Dydnia 
Jerzy F. Adamski, składając 
zawodnikom gratulacje i ży-
czenia sportowych sukcesów, 
a piłkarze z małej miejscowości 
zostali uhonorowani kompletem 
butów piłkarskich. Do życzeń przyłączyli się także Przewod-
niczący Powiatowego Zrzeszenia LZS Bronisław Przyczynek 
oraz Wiceprezes OZPN Krosno do spraw organizacyjnych Hen-
ryk Dąbrowiecki, którzy także gratulowali sukcesów piłkarzom  

Sukcesy ULKS „Grabowianka”
z Grabówki, życząc dobrych wyników i następnych awan-
sów. Na ręce kapitana Łukasza Sidleckiego zostały przeka-
zane nagrody rzeczowe dla całej drużyny.

Kibice, działacze, jak i pił-
karze ULKS „GRABOWIAN-
KA” Grabówka serdecznie 
dziękują za życzenia, nagrody 
rzeczowe, a szczególnie za pa-
mięć.

Wydarzenie, które miało 
miejsce 12 sierpnia na stałe wpi-
sze się do historii miejscowości 
Grabówka. Przy okazji Zarząd 
Klubu dziękuje wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do awansu, tj. 
Gminie Dydnia, Hurtowni Sprzę-
tu Sportowego „SPORTICO” 
Lublin, a także panom Bogdano-
wi Miksiewiczowi, Stanisławowi 

Śmiglowi, Lesławowi Mazuro-
wi, Witoldowi Oleniaczowi oraz 

Marcinowi Grudzowi, a także OSP Grabówka i wszystkim, 
którym dobro Klubu z Grabówki leży na sercu. 

ULKS Grabówka

Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski gratuluje sukcesów zawodnikom

Życzenia złożył także Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS  
Bronisław Przyczynek
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Restauracja ALTA poleca

Składniki:
1 kg borowików
sól, ocet, ziele angielskie
liść laurowy, pieprz ziarnisty czarny

Oczyszczone borowiki obgotować w wodzie z solą. Następnie 
przygotować zalewę z wody, octu oraz przypraw. Na zalewę 
wrzucić borowiki i doprowadzić do wrzenia a następnie przełożyć 
do słoików.

Borowiki marynowane

Życzymy smacznego!

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1. Indywidualne mistrzostwa w LA - 25 wrzesień 
2. Indywidualne biegi przełajowe - 10 październik 
3. Szachy drużynowe - 17 październik
4. Mini piłka ręczna dziewcząt - 23 październik
5. Mini piłka ręczna chłopców - 24 październik 
6. Mini siatkówka dziewcząt - 29 październik 
7. Mini siatkówka chłopców - 30 październik
8. Mini piłka nożna - 8 listopad

GIMNAZJADA
1. Indywidualne mistrzostwa w LA -
    26 wrzesień
2. Indywidualne biegi przełajowe -  
    11 październik 
3. Szachy drużynowe - 18 październik 
4. Tenis stołowy dziewcząt - 5 listopad 
5. Piłka nożna - 6 listopad 

6. Tenis stołowy chłopców - 7 listopad 
7. Koszykówka chłopców - 20 listopad 
8. Koszykówka dziewcząt - 21 listopad
9. Piłka siatkowa dziewcząt - 27 listopad
10. Piłka siatkowa chłopców - 28 listopad

LICEALIADA
1. Indywidualne biegi przełajowe - 12 październik 
2. Piłka siatkowa dziewcząt - 14 listopad 
3. Piłka siatkowa chłopców - 9, 25 październik  

                                i 15 listopad 
4. Szachy drużynowe - 19 październik
5. Piłka ręczna chłopców - 31 październik
6. Piłka ręczna dziewcząt - 9 listopad 
7. Tenis stołowy dziewcząt i chłopców - 13 listopad 
8. Koszykówka dziewcząt - 29 listopad
9. Koszykówka chłopców - 4 grudzień

Kalendarz  Powiatowych  Szkolnych  Imprez  
wrzesień – grudzień 2007

Marek Szerszeń

wszystkich chętnych (dzieci, młodzież i starszych) 
do wzięcia udziału w zajęciach z samoobrony. 

Bliższych informacji można uzyskać podczas zajęć
 (w każdy wtorek i czwartek od godz. 17 do 20), 

które odbywają sie w Szkole Podstawowej 
w Brzozowie przy ul. Parkowej 5 

lub pod numerem tel.0-604 327 856

Brzozowski 
Klub Sportowy 

Ju-Jitsu
zaprasza

Sportowych
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KRZYŻÓWKA

POZIOMO PIONOWO

4) ziemia, kraina leżąca  
nad morzem, 
7) podróż statkiem,
8) nieregularny, zmienny 
blask dookoła słońca wi-
doczny w czasie całkowite-
go zaćmienia słońca, 
10) uszkodzenie ciała czło-
wieka, zadrapanie, 
12) kobieta, która zmarła 
śmiercią gwałtowną, niena-
turalną,   
13) potocznie: kwiatostan 
niektórych roślin tworzący 
wiechę, kiść, 

1) barwa, koloryt, maść, 
odcień, ton, zabarwienie,
2) monarcha po uroczy-
stym przekazaniu insyg-
niów królewskich, 
3) największy kontynent, 
5) imię żeńskie,  
6) obniżone e,
9) królowa lub księżniczka 
hinduska, żona radży, 
11) huczna zabawa tanecz-
na, 

ROZRYWKA
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HOROSKOP

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.

BARAN (21 III – 20 IV)
Od jakiegoś już czasu dążysz do osiągnięcia pozycji zawodowej  
i prestiżu. Teraz masz szansę uzyskać powodzenie. Możesz podpisać 
ważną umowę, kontrakt, wyjechać w atrakcyjną podróż służbową. 

Ale twój sukces zależeć będzie tylko od włożonego wysiłku i kwalifikacji.  
W miłości czekają Cię spokojne i miłe chwile.

BYK (21 IV – 21 V)
Wrzesień będzie dla Ciebie miesiącem szaleństw. To pełnia życia. 
Będą przygody, miłość, a nawet ślub. W życiu zawodowym to samo: 

podpiszesz umowę, kontrakt. Wszystko będzie dobrze się układać, tylko że  
z nadmiaru szaleństw możesz podupadać na zdrowiu. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Będziesz bardziej niż kiedykolwiek zorganizowany i pracowity.  
W życiu zawodowym możesz teraz podejmować decyzje, ale ostroż-

nie, kieruj się zawsze rozsądkiem. Wtedy będziesz miał szanse na awans  
i spełnienie swoich marzeń. Bliźnięta nie zapomną w tym miesiącu o swojej 
rodzinie, znajomych i własnych zainteresowaniach. 

RAK (22 VI – 23 VII)
Możesz wkrótce objąć stanowisko kierownicze. Ale Ty teraz bardziej 
niż na pracy, skoncentrowany jesteś na swojej rodzinie. Tu się teraz 

może dużo zmienić, sporo wyjaśnić. Ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. 
Nie odmawiaj, bądź cierpliwy, a wkrótce Twoje marzenia zaczną się spełniać. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
Poznasz kogoś z klasą. Możesz wejść z tą osobą w spółkę, która przy-
niesie ci w krótkim czasie pieniądze. Masz teraz dobre wyczucie eko-

nomiczne, zainwestuj więc swoje pieniądze w kupno domu lub działki. Twoje 
powodzenie w interesach wzbudzi zazdrość znajomych i przyjaciół. W życiu 
uczuciowym dążysz do zmiany i szukasz partnera. 

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Zaczniesz ulegać teraz ogólnym nastrojom i wpadniesz w wir życia 
towarzyskiego. Świetnie będziesz się bawić. Nie zaniedbasz swoich 
codziennych obowiązków. Jakoś uda Ci się pogodzić codzienną pra-

cę z rozrywkami. W życiu uczuciowym na razie bez zmian. 

WAGA (24 IX – 23 X)
Całą energię przeznaczysz we wrześniu na pracę i zwykłe codzienne 
obowiązki. Ktoś życzliwy pomoże Ci w życiu zawodowym, dzięki 
czemu odniesiesz spory sukces i zarobisz pieniądze. Może to właśnie 

teraz uda Ci się wcielić w życie ciekawy pomysł? W każdym razie zostaniesz 
doceniona. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Teraz odkryjesz w sobie nowy talent i będziesz chciał go jak naj-
szybciej wykorzystać w życiu. Sytuacja ta może doprowadzić do 

przepracowania, nadmiernego przeciążenia organizmu. W życiu zawodowym 
Skorpiony zrobią dobry interes wchodząc w spółki.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W pracy będziesz wytrwały i poważny, wszystkie sprawy dokładnie 
musisz przeanalizować. Staraj się nie wyjeżdżać teraz w podróż służ-
bową i nie podejmować żadnych decyzji szczególnie podczas wyjaz-

du. Dobrze zrobisz, jeśli więcej uwagi poświęcisz dzieciom i rodzinie.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
We wrześniu możesz zacząć realizować swoje marzenia. Dzięki wy-
trwałej pracy wybijesz się i uzyskasz awans społeczny. Korzystne 

będą dla ciebie podróże i kontakty zagraniczne. Nie podpisuj jednak żadnych 
umów, opierając się tylko na własnym sądzie. Potrzebujesz do tego pomocy 
kogoś równie kompetentnego jak ty.

WODNIK (21 I – 19 II)
Od dłuższego czasu masz tendencję do wprowadzania w swoje życie 
radykalnych zmian. Rozwijasz swoje zainteresowania, prowadzisz 
bujne życie towarzyskie. W tym miesiącu wpadniesz na jakiś orygi-

nalny pomysł, co może zupełnie odmienić Twoje życie. 
RYBY (20 II – 20 III) 
Ryby będą miały okazję pokazać swoje talenty i zdolności w życiu 
zawodowym, co przysporzy im trochę pieniędzy. Staną się teraz sil-

niejsze, będą przejawiać więcej wiary w swoje możliwości. W życiu towarzy-
skim spotkają kogoś, na kogo długo wyczekiwały. Niektóre będą nawet miały 
ochotę zamieszkać ze swą nową miłością. 
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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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