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XIX sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Głosowanie nad absolutorium dla działalności Zarządu Powiatu  
w Brzozowie w 2007 r. było najważniejszym punktem obrad XIX sesji 
Rady Powiatu. Radni obradowali 11 kwietnia br. 

Sesję otworzył i porządek 
obrad przedstawił Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Brzozowie 
Henryk Kozik. Po przyjęciu po-
rządku Rada wysłuchała spra-
wozdań z wykonania uchwał  
i wniosków z poprzedniej sesji, któ-
re zaprezentowała Sekretarz Powia-
tu Ewa Tabisz oraz działalności Za-
rządu w okresie międzysesyjnym, 
przedstawionego przez Starostę 
Brzozowskiego Zygmunta Błaża. 
Następnie radni rozpatrzyli spra-
wozdanie z wykonania budżetu 
powiatu brzozowskiego za ubie-
gły rok, które omówiła Skarb-
nik Powiatu Barbara Wilusz.  
W następnej kolejności Starosta 

Z. Błaż dokonał podsumowania minionego 2007 roku dla powiatu 
brzozowskiego. Powiedział m.in.: Ubiegły rok był czasem intensyw-
nym, ale i owocnym. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że 
udało nam się powiększyć zeszłoroczny budżet powiatu o kwotę po-
nad 4,5 mln zł. W tej kwocie ok. 3 mln zł stanowiły środki pozyskane 
z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację najważniejszych 
zadań inwestycyjno-remontowych.

Zakres tych zadań niewątpliwie świadczy o skuteczności na-
szych działań, co potwierdza zarówno zakres rzeczowy jak i finan-
sowy zrealizowanych inwestycji, pomimo faktu, że w 2007 r. prak-
tycznie nie było możliwości skorzystania ze środków unijnych  
z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowania. Wszelkiego 
rodzaju przedsięwzięcia realizowaliśmy w oparciu o własny bu-
dżet i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (przede wszystkim  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środki z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej oraz z Ministerstwa Zdrowia). Były to 
głównie zadania w zakresie poprawy stanu dróg, ochrony zdrowia 
oraz modernizacji bazy edukacyjnej. 

Do najważniejszych należy zaliczyć: 
- zakończenie prac przy likwidacji pięciu osuwisk na drogach powia-

tu brzozowskiego: dwa osuwiska na drodze Brzozów - Zmiennica, 
dwa osuwiska na drodze Krzemienna – Witryłów oraz jedno na dro-
dze Brzozów - Wara. Całkowita wartość tych prac wyniosła ponad 
2 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt, że aż 80% tej kwoty, tj. około 1,7 
mln zł stanowiły środki pozabudżetowe,

- zakończenie budowy bunkra dla Zakładu Radioterapii Podkarpa-
ckiego Ośrodka Onkologicznego z przeznaczeniem na kolejny przy-
spieszacz liniowy. Koszt tej inwestycji to około 2 mln zł, w tym 1 mln zł 
z Kontraktu Wojewódzkiego,

- zakup nowoczesnego tomografu komputerowego o wartości 2,3 mln zł, 
w tym ponad 1,7 mln zł z samorządu województwa podkarpackiego.

Starosta Z. Błaż dokładnie scharakteryzował najważniejsze z in-
westycji, które udało się zrealizować. Mówiąc o infrastrukturze drogo-
wej w powiecie podkreślał, że jej systematyczna poprawa jest efektem 
konsekwentnych, rozpoczętych jeszcze w poprzedniej kadencji, starań o 

Absolutorium udzielono jednogłośnie radykalną poprawę nawierzchni dróg. - Zaowocowało 
to poprawą bezpieczeństwa i komfortu poruszania się 
po powiecie brzozowskim. W ubiegłym roku nową na-
wierzchnię bitumiczną otrzymało blisko 13 kilometrów 
dróg. Wspólnie z samorządami gminnymi udało się 
gruntownie wyremontować lub wykonać nowe chodniki 
o łącznej długości 2 800 mb. W sumie na ten cel prze-
znaczono kwotę ponad 2,7 mln zł. Zaangażowanie środ-
ków własnych wyniosło czwartą część tej kwoty (ok. 
720 tys. zł). Resztę (ponad 1,9 mln zł), czyli dokładnie 
73%, pozyskaliśmy z zewnętrznych źródeł finansowania 
– mówił Z. Błaż.

  W swoim wystąpieniu przedstawił również za-
kres prac związanych z modernizacją i doposażeniem 
placówek oświatowych oraz służby zdrowia. Starosta 
z zadowoleniem podkreślał fakt, że w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku 

Onkologicznym, w ubiegłym roku, udało się zrealizo-
wać szereg inwestycji i dokonać zakupów nowej apa-
ratury medycznej. - Wartość zakupionego w ostatnim 
roku sprzętu i aparatury medycznej wynosi około 2,8 
mln zł. Ogólna wartość kosztorysowa realizowanych 
inwestycji i zakupów wynosi ponad 10 mln zł, z cze-
go w 2007 roku poniesiono nakłady w kwocie około 
5,3 mln zł. Zrealizowane do tej pory i kontynuowane  

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie 
Henryk Kozik

Podsumowania ubiegłego roku dokonał Starosta Z. Błaż

Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie
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17 kwietnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Rzą-
du do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą. 
Organizatorem wizyty był Starosta Brzozowski - Zygmunt 
Błaż i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brzozowie - Zofia Foryś. 

Spotkanie rozpoczął Starosta Brzo-
zowski, który powitał wszystkich zebranych.  
W swoim wystąpieniu przedstawił najważniej-
sze informacje dotyczące placówek udzielają-
cych pomocy osobom niepełnosprawnym na 
terenie powiatu brzozowskiego. 

- Powiat liczy 65 228 mieszkańców, w tym 
osoby niepełnosprawne to grupa 11 822 osób. 
Niepełnosprawni stanowią zatem 18% ogółu 
mieszkańców powiatu. Dlatego też różnego ro-
dzaju działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych stanowią oczywisty i niezwykle ważny 
element pracy naszego samorządu. Założeniem 
polityki społecznej samorządu powiatowego wo-
bec osób niepełnosprawnych jest dążenie do jak najpełniej-
szego zaspokojenia potrzeb i aspiracji tych osób. Działania 
nasze prowadzone są w wielu dziedzinach w zakresie reha-
bilitacji społecznej, zawodowej, edukacji, likwidacji barier 
architektonicznych i transportowych.

W powiecie brzozowskim funkcjonuje wiele placówek, 
które świadczą pomoc osobom potrzebującym. Zadania z za-
kresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do 

O problemach osób niepełnosprawnych
Spotkanie z Jarosławem Dudą ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowa-

dzenia przez osobę niepełnosprawną sprawnego, samodzielnego  
i aktywnego życia na miarę jej możliwości realizują 2 warsztaty 
terapii zajęciowej w Starej Wsi i w Haczowie. WTZ-ty prowadzą 
terapię dla 75 uczestników. 

Ponadto w powiecie brzozowskim funkcjonują 3 domy pomo-
cy społecznej – DPS  w Brzozowie dla osób starszych i przewlekle 
- somatycznie chorych, filia DPS w Orzechówce dla osób z upośle-
dzeniem umysłowym oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci pro-
wadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej 
Wsi. Na terenie powiatu działają również 3 Środowiskowe Domy 
Samopomocy – w Brzozowie, Izdebkach  i Bliznem.

Powiat brzozowski jest organem prowadzącym dla Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, który obejmuje edukacją 
159 uczniów niepełnosprawnych, w tym 40 uczniów – mieszkańców 
DPS w Starej Wsi i 10 mieszkających w domach rodzinnych ob-
jętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Powiat prowadzi 
również Rodzinny Dom Dziecka w Brzozowie, w którym opieką  
i wychowaniem objęte są także niepełnosprawne dzieci.  

Na naszym terenie działa też aktywnie szereg organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, m.in. Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Haczowie i Koło w Brzozo-
wie, Polski Związek Niewidomych, Polski 
Związek Emerytów i Rencistów, Polski Zwią-
zek Diabetyków, Stowarzyszenie Klub Kobiet 
po Mastektomi „Amazonki” – powiedział 
Starosta Z. Błaż

Na koniec swojego wystąpienia Sta-
rosta zaznaczył, że problemy osób niepełno-
sprawnych są i zawsze będą bardzo istotne 
dla samorządu powiatowego i wszelkie dzia-
łania samorządowe zmierzać będą do trakto-
wania osób niepełnosprawnych jako pełno-
prawnych obywateli, wymagających tylko 
trochę więcej uwagi ze względu na swoje 
specyficzne potrzeby.

Zabierając głos Pełnomocnik Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda przybliżył ze-
branym kierunki polityki społecznej państwa wobec osób niepeł-
nosprawnych. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali 
wypowiedzi Pełnomocnika. Korzystając z jego obecności zadawa-
li pytania dotyczące m.in.: zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
rehabilitacji, możliwości sprzedaży prac wykonywanych przez 
uczestników WTZ i ŚDS. Poruszane były również kwestie dotyczą-
ce finansowania tych placówek, statusu prawnego zatrudnionych  

Magdalena Pilawska

w szpitalu inwestycje powinny w znacznym stopniu wpłynąć na jakość  
i poziom świadczonych usług medycznych – dodał Zygmunt Błaż.

Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta podkreślił, że to 
wszystko, co udało się osiągnąć jest zasługą również jego współpracow-
ników i wynika ze sprawnej współpracy z Radą Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie ocenione 
przez Komisję Rewizyjną. Informację na ten temat przedstawił Radzie 
Przewodniczący tejże komisji Mieczysław Barć. Wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok został również pozytyw-
nie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie 
uchwałą Nr VIII/2/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Radni nie wnieśli uwag 
do przedstawionego sprawozdania i jednogłośnie udzielili absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2007 rok. 
Następnie podjęli uchwały w następujących spra-

wach: zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 2008 
r. oraz w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu i wyra-
żenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (na 
realizację opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Brzozowie projektu współfinansowego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego - pod nazwą „Dobra kadra połową sukcesu”). Sesję 
zakończyły interpelacje i zapytania radnych.

Zebranych powitał Starosta Zygmunt Błaż

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób  
Niepełnosprawnych Jarosław Duda
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w nich pracowników, wysokości ich wynagrodzeń. Jarosław Duda 
zapewniał o działaniach rządu zmierzających do przekazania więk-
szej ilości środków finansowych instytucjom i organizacjom bezpo-
średnio prowadzącym działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu oprócz Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rzą-
du ds. Osób Niepełnosprawnych wzięli udział: Jan Tomaka – Poseł 
na Sejm RP, Sylwia Boratyńska – Dyrektor Biura Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Maciej Szymański – Dyrek-
tor  Podkarpackiego Oddziału PFRON, Dariusz Tracz – Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Rzeszowie, Mariola Zajdel-Ostrowska – Dyrektor  Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a także Wacław 
Krawczyk – Starosta Sanocki, Zygmunt Krasowski – Wicestarosta 
Bieszczadzki, Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, Henryk Ko-
zik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, Ewa Tabisz 
– Sekretarz Powiatu Brzozowskiego, Urszula Brzuszek – Przewod-
nicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania 
Bezrobociu.

Uczestnikami spotkania byli również: Dyrektorzy Domów Po-
mocy Społecznej, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, Kierow-
nicy Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, Kierownicy Ośrod-
ków Pomocy Społecznej, Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
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Uczestnicy spotkania

Kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Kie-
rownicy Zakładów Aktywności Zawodowej, Przewodniczący 
Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
z terenu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, bieszczadz-
kiego, leskiego, sanockiego i brzozowskiego.

(red.)

W niedzielę 13 kwietnia Fundacja Promocji Zdrowia 
im. dr n. med. Stanisława Langa we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym zorganizowała publiczną zbiórka pienię-
dzy, której celem była pomoc w zakupie aparatu cyfrowego 

najnowszej generacji do badań radiologicznych kostno-płuc-
nych. Zbiórki pieniędzy na ten szczytny cel podjęła się grupa 
110 wolontariuszy, którymi byli uczniowie z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 
Szkół Budowlanych oraz pracownicy brzozowskiego szpita-
la. Na terenie Nozdrzca zbiórka odbyła się w dniu 20 kwiet-
nia. 

Samą zbiórkę poprzedziła kampania informacyjna,  
w której oprócz wolontariuszy wzięli udział księża parafii  
z terenu powiatu, polegająca na rozwieszeniu plakatów  
i wręczaniu mieszkańcom ulotek informacyjnych o działal-
ności szpitala i fundacji, jak i samym celu zbiórki. Organi-
zatorzy akcji napisali w niej m in. „Szybki postęp w rozwoju 
medycyny sprawia, że rodzi się potrzeba poszukiwania dodat-
kowych źródeł dofinansowania zakupu nowoczesnej aparatu-
ry. Wyposażanie szpitala w sprzęt diagnostyczny najnowszej 

generacji pozwoli na wdrażanie coraz nowocześniejszych standar-
dów leczenia. Dzięki temu skuteczniejsza będzie walka z chorobami, 
szczególnie nowotworowymi, gdzie szybka diagnostyka ma zasadni-
cze znaczenie w rokowaniach, nawet całkowitej uleczalności”. 

Apel ten został bardzo przychylnie przyjęty przez mieszkań-
ców, którzy chętnie wrzucali do puszek datki pieniężne. Ogółem 
udało się zebrać 37 864, 37 zł oraz 2 euro i 35 centów. 

W poszczególnych miejscowościach zebrano:
 1. Haczów          4 185,34 zł i 15 centów
 2. Nozdrzec          2 230,71 zł
 3. Dydnia           1 999,03 zł
 4. Blizne           1 827,80 zł
 5. Brzozów          1 750, 61 zł i 20 centów
 6. Grabownica          1 709,95 zł
 7. Wara           1 708,52 zł
 8. Przysietnica           1 647,61 zł i 2 euro
 9. Zbiórka pod szpitalem
     w Brzozowie                        1 628,39 zł
 10. Wesoła           1 548,48 zł
 11. Stara Wieś          1 530, 23 zł
 12. Humniska skrzyżowanie      1 410,56 zł
 13. Izdebki           1 294,95 zł
 14. Jasienica Rosielna          1 247,53 zł
 15. Jabłonka              941,37 zł
 16. Golcowa              838,77 zł
 17. Górki             771,93 zł
 18. Wydrna             747,26 zł
 19. Humniska duża strona             714,44 zł
 20. Wola Jasienicka                       695,50 zł
 21. Końskie                                    686,55 zł
 22. Wzdów              662,64 zł
 23. Domaradz                                 621,69 zł
 24. Niebocko                                  615,03 zł
 25. Barycz                             603,50 zł
 26. Niewistka                                  596,00 zł
 27. Krzywe                                      513,20 zł
 28. Malinówka                                504,00 zł

Wolontariuszki kwestujące na terenie Brzozowa

Zebrano blisko 38 tys. zł
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29. Orzechówka                         496,00 zł
30. Krzemienna                          482,57 zł
31. Trześniów                             404,68 zł
32. Izdebki Rudawiec                342,20 zł
33. Witryłów                              289,51 zł
34. Hłudno                                 277,71 zł
35. Zmiennica                            209,82 zł
36. Wola Górecka                      105,00 zł
37. Jabłonica Polska                    25,30 zł
38. Turze Pole                                     0 zł
39. Jasionów                                       0 zł

W imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękujemy wszystkim darczyńcom za 
udział w akcji i ofiarność. 

Fundacja Promocji Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologiczne-
go im. Ks. Bronisława Markiewicza rozpoczęła działalność 13 grudnia 2007 roku. 
Fundacja powstała, by wspierać Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, zarówno 
przez pozyskiwanie środków finansowych, jak i rzeczowych. Ponadto celem nowo-
powstałej fundacji jest promocja i ochrona zdrowia, pomoc ofiarom klęsk żywio-
łowych, a także pomoc społeczna rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. Fundacja ma również działać na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz integracji europejskiej, przede wszystkim w zakresie ochrony zdrowia, a także 
ma promować i organizować wolontariat.

Fundacja w dużej mierze powstała z inicjatywy Zofii Lang, wdowy po Stani-
sławie Langu – lekarzu, który w brzozowskim szpitalu zatrudniony został 15 lutego 
1958 r. Od 1974 r. aż do 1998 pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.

red.

Wypłyń na głębię

2 kwietnia br. wierni na całym świe-
cie jednoczyli się we wspólnym czuwaniu 
i modlitwie o rychłą beatyfikację Papieża 
Karola Wojtyły. Minęły trzy lata od kie-
dy do domu Ojca odszedł Jan Paweł II. 
Wszyscy wciąż pamiętamy ból w jakim 
pogrążył się wtedy świat. To wydarzenie 
wywołało bowiem niespotykany dotąd 
smutek, poczucie pustki.

Czas jednak osuszył łzy, a milcze-
nie zamieniliśmy w modlitwę. Wszyscy 
wciąż pamiętamy Papieża, który odmie-
nił Kościół katolicki, odmienił Polskę, 
odmienił świat. Wreszcie – odmienił 
każdego z nas. Mamy w pamięci Jego 
głos i uśmiech, ale chyba przede wszyst-
kim słowa, które kierował do ludzi na 
całym świecie, w których było coś, co  
w szczególny sposób dotykało, poruszało 
i wskazywało życiową drogę. Wszystko 
za sprawą jednego człowieka, którego 
życie i nauczanie nabrało szczególnego 
wymiaru.

W trzecią rocznicę śmierci 
Papieża Karola Wojtyły, odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród 
w Konkursie Poetyckim „Młodzi, 
a Jan Paweł II”. Konkurs zorga-
nizowany został przez Starostę 
Brzozowskiego i I Liceum Ogól-
nokształcące im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego w Brzozowie. 

Uczestnikami konkursu 
byli uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu po-
wiatu brzozowskiego, zaś jego ce-
lem - nawiązanie do pontyfikatu 
Papieża oraz zwrócenie uwagi na 
znaczenie Jego nauk dla młodzieży.  
Na konkurs wpłynęło 54 wiersze  

Konkurs Poetycki „Młodzi a Jan Paweł II”
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 

nie przez to, kim jest, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

z prawie wszystkich szkół naszego po-
wiatu.

Uroczystości rocznicowe w brzo-
zowskiej kolegiacie rozpoczęła msza św., 
którą odprawił ks. Infułat Julian Pudło.  
W trakcie mszy młodzież z I LO pod 
opieką siostry Anny Koniecznej zapre-

„Jan Paweł II wzór niedościgniony”

Już jako dziecko przez Boga wybrany,
do wyższych celów zostałeś stworzony.
W cnotę mądrości niby w płaszcz odziany
różaniec w rękę wziąłeś do obrony.

W los Ci wpleciono smutki i żal,
i ogrom wojny dotknął Twego świata,
bo przecież w ogniu hartuje się stal,
a Tyś opoką miał być długie lata.

Dał Ci swe owce, one szły za Tobą
jak do strumienia szły do Twego głosu,
a Ty przez lata wiodłeś je ze sobą
i obroniłeś przed sidłami losu.

Gdy dosięgła Cię zdradziecka kula,
podniósł Cię mocą swoich świętych dłoni.
Śmierć ma nad sobą Niebieskiego Króla
nie może wyrwać tego, kogo chroni. 

Krzyż swej Golgoty doniosłeś do końca,
Choć ból i starość zaczęły doskwierać,
Wciąż uciśnionych i słabych obrońca
Stałeś się wzorem jak żyć i umierać.

Dominika Twardy
ZS w Nozdrzcu

zentowała przejmujący montaż słowno-
muzyczny, który skłaniał do wyciszenia  
i indywidualnych przemyśleń. Piękną, 
podniosłą oprawę muzyczną zapewnił ze-
spół muzyczny działający przy I LO pod 
kierunkiem Krzysztofa Łobodzińskiego. 

Po mszy św. Dyrektor I LO  
w Brzozowie Dorota Kamińska 
przybliżyła dwuetapowy charak-
ter konkursu, po czym ogłosiła jego 
wyniki. Najciekawszym i najbar-
dziej oryginalnym wierszem został 
wybrany utwór „Jan Paweł II wzór 
niedościgniony” autorstwa Dominiki 
Twardy z ZS w Nozdrzcu. Zostały 
również przyznane dwa wyróżnienia 
w postaci II miejsc: Dominice Du-
dek (Gimnzajum w Domaradzu) oraz 
Natalii Kowalczyk (I LO w Brzo-
zowie). Do dziesiątki najlepszych 
wierszy zaliczono również utwory 
autorstwa: Sylwii Ziemiańskiej (ZS 
we Wzdowie), Eweliny Malec (ZSB  
w Brzozowie), Damiana Tomonia (ZSB  

Młodzież z I LO zaniosła palące się znicze  
pod pomnik Jana Pawła II

Treść nagrodzonego wiersza przeczytała  
s. Anna Konieczna
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13 kwietnia br. w całym kraju odbywały się uroczystości z oka-
zji 68. rocznicy obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia. Data ta wiąże 
się z rocznicą ogłoszenia przez Niemcy w 1943 r. informacji o odkryciu  
w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali 
zamordowani przez NKWD wiosną 1940 r. 

W brzozowskiej kolegiacie również odprawiono uroczystą mszę 
św., której przewodniczył ks. Infułat Julian Pudło w asyście ks. Bog-
dana Blamy. Podczas mszy modlono się w intencji zamordowanych  
w Katyniu, a szczególnie za bohaterów ziemi brzozowskiej: płk Edwarda 
Kościńskiego, ppor. Romana Pilawskiego, ppor. Witolda Tietze i ppor. 
Wiesława Spiczaka. 

Organizatorem obchodów 68. rocznicy był Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik. W uroczystości uczestniczyli za-
proszeni goście: Poseł PiS Jan Bury, Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, 
Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, w imieniu Deputowanego 
do Europarlamentu Mieczysława Janowskiego dr Jan Duplaga, a także 
przedstawiciele samorządów gminnych: Wójt Gminy Nozdrzec Antoni 
Gromala, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Jasie-
nica Rosielna Marek Ćwiąkała oraz Sekretarz Gminy Brzozów Beata 

Bodzioch-Kaznowska i Przewod-
niczący Rady Miejskiej Stanisław 
Pilszak.  

Na mszę św. przybyli rów-
nież: Komendant Komendy Po-
wiatowej Policji w Brzozowie 
Edward Ząbek, Zastępca Komen-
danta Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzozowie 
Marek Ziobro, Dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie 
Antoni Kolbuch, Dyrektor I LO  
w Brzozowie Dorota Kamińska, 
Dyrektor ZSE w Brzozowie Jerzy 
Olearczyk oraz Dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie Ma-
riusz Kaznowski. 

W obchodach wzięły udział poczty sztandarowe z Komendy Po-
wiatowej Policji w Brzozowie, Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidar-
ność”, a także ze szkół ponadgimnazjalnych: I LO w Brzozowie, ZSE 
w Brzozowie i ZSB w Brzozowie. Po zakończonej mszy św. delegacje 
władz powiatowych, gminnych, parlamentarzystów, policji i straży zło-
żyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą tych, którzy oddali 
życie za braci w tragicznych dla Ojczyzny latach 1939-1945 oraz zamor-
dowanych w Katyniu. 

68. rocznica zbrodni katyńskiej

Zaproszeni goście

KATYŃ

pobladł orzełek na rogatywce 
smoleński las spuścił oczy
obozowa orkiestra woła do walca 
ze śmiercią do życia
złożone z tyłu ręce
splecione kolczastym różańcem
usta zastygłe 
w ostatnim pacierzu
przykryci zimną kołdrą
sowieckiej ziemi
bracia bliźniacy 
z potrzaskaną czaszką
  ks. Paweł Pelc

Anna Kałamucka ... i Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie

Kwiaty pod tablicą złożyli m.in.: Starosta Brzozowski,
Wicestarosta Brzozowski ...

Anna Rzepka
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w Brzozowie), Aleksandry Dobrowolskiej (Gimnazjum w Haczo-
wie), Karoliny Uryć (ZS w Warze), Iwony Zajdel (SOSW w Brzozo-
wie) oraz Katarzyny Golonki (I LO w Brzozowie). 

Jury oceniając prace brało pod uwagę: wartość merytoryczną 
wierszy, wartości artystyczne i oryginalność oraz związek z tematem 
konkursowym. Dyplomy uznania i nagrody dla autorów najlepszych 
wierszy ufundował i wręczał Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż  
w asyście Dyrektor I LO w Brzozowie Doroty Kamińskiej.

Następnie głos zabrał Starosta Z. Błaż, który podkreślił rolę 
młodzieży we współczesnym świecie. Zaakcentował wielką ufność  
i nadzieję jaką pokładał w młodych ludziach Papież Jan Paweł II. 
Ojciec Św. jeszcze jako kapłan, później biskup i kardynał zawsze 
„nosił młodych w swoim sercu”. Starosta wyraził też nadzieję, iż 
współczesna młodzież zbuduje fundamenty swoich wartości i wiary 
w oparciu o naukę Papieża-Polaka. 

W uroczystościach oprócz licznie zgromadzonej 
młodzieży i grona pedagogicznego wzięli również udział: 
wspomniany wcześniej Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, 
Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Sekretarz 
Powiatu Ewa Tabisz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
Stanisław Pilszak.

Na koniec pod pomnikiem Jana Pawła II, ks. Infułat 
Julian Pudło odmówił modlitwę, zaś przedstawiciele władz 
powiatowych złożyli kwiaty i zapalili znicze. Trzecia roczni-
ca śmierci Ojca Świętego przebiegła w refleksyjnym nastroju  
z nadzieją na rychłe ogłoszenie Papieża-Polaka świętym.
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Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Przemienienia Pańskiego w Brzo-
zowie złożyła na początku 2006 
roku wniosek do Podkarpackiego 
Urzędu Marszałkowskiego o dofi-
nansowanie projektu „Remont wraz 
z przebudową piętra zabytkowego 
budynku byłego Kolegium Księży 
Misjonarzy w Brzozowie” w ramach 
Zintegrowanego Programu Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), Priorytetu 
3. Poddziałania 3.3.1. Rewitalizacja 
obszarów miejskich. Projekt ten zo-
stał pozytywnie zaopiniowany i wy-
brany przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego do dofinansowania. 

O projekcie opowiada Ksiądz 
Proboszcz Parafii w Brzozowie  
Franciszek Rząsa: przedstawiona do dofinansowania inwe-
stycja polegała na remoncie i przebudowie piętra zabytko-

Odnowione Kolegium Księży Misjonarzy

ne: rozstrzelanie 14 700 jeńców i 11 000 
więźniów, bez wzywania skazanych, bez 
przedstawiania zarzutów, bez decyzji  
o zakończeniu śledztwa i aktu oskarże-
nia. 3 kwietnia 1940 r. odszedł w „nie-
znane” pierwszy transport z Kozielska, 
4 kwietnia - z Ostaszkowa, 5 kwietnia 
- ze Starobielska. Wywożeni oficero-
wie byli przekonani, że władze sowie-
ckie zdecydowały się przekazać ich 
do obozów jenieckich w Niemczech. 
Od początku kwietnia do połowy maja  
z obozów tych wywożono w nieznanym 
kierunku grupy od 60 do 250 jeńców  
w odstępach jedno- dwu- i trzydniowych. 
Spośród około 14,5 tysiąca ludzi - 14 ty-
sięcy przepadło wówczas bez śladu. Za-
mordowano ich strzałem w tył czaszki,  
z rękami często okrutnie związanymi 
sznurami. Czasami jeszcze w stanie do-
gorywania zwalano ich do masowych 
grobów, przysypywano ziemią. Między  
3 kwietnia a 12 maja zamordowano  
w ten sposób w Katyniu ok. 4 400 ofice-
rów polskich. Przez wiele lat nieznane 
były losy pozostałych 4 tys. oficerów 
- jeńców Starobielska i ok. 8 tys. - jeń-
ców Ostaszkowa. Przepadli oni bez śladu  
w 1940 r. Ich groby i groby innych pomor-
dowanych odkryto dopiero latem 1991 r.  
w Charkowie na Ukrainie i w miejscowości 
Miednoje w Rosji. Ogólna liczba zamor-
dowanych także w innych miejscach stra-
ceń wynosi ok. 22 tys. ludzi. Gdy w 1942 
r. generałowie Sikorski i Anders rozpo-
częli starania o stworzenie armii polskiej  
w Rosji, tych 14 tys. zaginionych ofice-
rów i specjalistów brali pod uwagę jako 
najcenniejszą kadrę nowych formacji. Jacek Cetnarowicz

POWIAT BRZOZOWSKI

Po agresji na Polskę w dn. 17 
września 1939 r. w ręce sowieckie wpad-
ło, łącznie z ludźmi aresztowanymi zimą 
1939 - 1940 r., około 250 tys. Polaków, 
w tym ponad 8 tys. oficerów, kilka ty-
sięcy podoficerów funkcjonariuszy Kor-
pusu Ochrony Pogranicza i policji, itp. 
Umieszczono ich w trzech wydzielonych 
obozach: w Kozielsku k/Briańska, w Sta-
robielsku nad rzeką Ajdar we wschodniej 
Ukrainie oraz na wyspie Iłowaja na je-
ziorze Seliger k/Ostaszkowa. Do marca 
1940 r. liczba jeńców sięgała ok. 15 tys. 
osób, w tym 8 700 oficerów i podofice-
rów Wojska Polskiego. W Kozielsku 
znajdowało się wówczas 5 tys. osób,  
w tym 4,5 tys. oficerów, w Starobielsku 
- 3 920 osób (prawie wszyscy byli ofice-
rami), zaś w Ostaszkowie - 6 750 osób,  
z czego 400 to oficerowie, resztę stanowi-
li policjanci i żołnierze KOP. Jak podano 
w brytyjskiej gazecie „The Thunderbolt” 
z listopada 1972 roku, zesłańcy – „Byli 
oni podstawą inteligencji narodu - uwię-
zieni to: lekarze, adwokaci, profesorzy  
i inni przywódcy tego chrześcijańskiego  
i kochającego wolność narodu”.

5 marca 1940 r. Ławrientij Beria – 
Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych 
ZSRR skierował do Józefa Stalina notat-
kę, w której po zdefiniowaniu, że polscy 
jeńcy wojenni (14 736 osób – w tym 97% 
Polaków) oraz więźniowie w więzieniach 
Zachodniej Białorusi i Ukrainy (18 632 
osób, z tego 1 207 oficerów – w tym ogó-
łem 57% Polaków) stanowią „zdeklaro-
wanych i nie rokujących nadziei poprawy 
wrogów władzy radzieckiej”, stwierdził, 
że NKWD ZSRR uważa za uzasadnio-

Prawda o Katyniu

Okazało się wszelako, że ludzi tych w ża-
den sposób odszukać nie można.

13 kwietnia 1943 r. radio berlińskie 
podało informację następującej treści: 
„Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa 
ludność wskazała władzom niemieckim 
miejsce tajnych masowych egzeku-
cji, wykonywanych przez bolszewików  
i gdzie GPU (Państwowy Zarząd Poli-
tyczny) wymordowało 10 tys. polskich 
oficerów”. Stalinowska wersja, że Polacy 
zostali zamordowani przez Niemców była 
utrzymywana w propagandzie zarówno 
ZSRR jak i PRL praktycznie do 1990 r. 
W związku z pierestrojką w 1987 r. utwo-
rzono w porozumieniu z ówczesnym 
przywódca ZSRR Michaiłem Gorbaczo-
wem mieszaną polsko-radziecką komisję 
do wyjaśnienia białych plam w historii 
wspólnych stosunków. Pomimo nazwy 
celem prac było ujawnienie sprawców 
zbrodni katyńskiej. 14 kwietnia 1990 r.  
w oświadczeniu TASS oznajmiono, że 
winę za zbrodnię katyńską ponosi ZSRR. 

wego obiektu byłego Kolegium 
Księży Misjonarzy w Brzozowie 
oraz wyposażeniu w niezbędny 
sprzęt na potrzeby uruchomienia 
działalności Katolickiego Centrum 
Kultury. 

Budynek Kolegium wznie-
siony został w latach 1746-60  
w stylu barokowym, murowany 
z cegły, otynkowany, piętrowy,  
w części podpiwniczony. Usytu-
owany na południe od kościoła, 
połączony z nim piętrowym przej-
ściem na arkadach. Do lat 90-tych 
ub. wieku piętro budynku zajmo-
wał Sąd Rejonowy, od tego czasu 
pomieszczenia były nieużytkowa-
ne. Na parterze budynku znajdują 

się: punkty usługowe i handlowe oraz poczekalnia i kasy PKS. 
Budynek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz był bardzo 

                          Odnowiony budynek Kolegium                     (fot.1)
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zniszczony: zawilgocone ściany, zniszczona stolar-
ka okienna, zniszczone stropy, zniszczone tynki we-
wnętrzne i elewacja. Żal było patrzeć jak budynek  
z roku na rok niszczał, a równocześnie w Parafii były 
ogromne potrzeby związane z szeroką działalnością 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Tak zrodził się 
pomysł wyremontowania piętra tego budynku z prze-
znaczeniem na działalność Katolickiego Centrum 
Kultury.

Prace przy remoncie i wyposażeniu trwały od 
października 2006 r. do marca 2008 r. Nakłady in-
westycyjne zostały sfinansowane ze środków budżetu 
parafii, z budżetu krajowego (MGiP) oraz ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach ZPORR.

W wyniku przeprowadzenia w ramach projektu 
prac na piętrze budynku i w przewiązce łączącej ko-
legium z budynkiem kościoła powstały pomieszcze-
nia pełniące funkcje kulturalne i stanowiące zaplecze 
dla prowadzonej działalności kulturalnej Centrum: 

POWIAT  BRZOZOWSKI/GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

 (fot.2)

Paweł Mentelski

biblioteka z czytelnią, 5 sal muzealnych, zlokalizowanych w budynku  
i łączniku, 2 pomieszczenia wielofunkcyjne, 2 sale spotkań ekumenicz-
nych, pokój socjalny, pomieszczenie podgrzewania posiłków, jadalnia,  
8 pokoi gościnnych, 5 łazienek, 3 wc (w tym jedno dla niepełnospraw-
nych). 
Działalność Centrum skupia się na:
1. Prowadzeniu biblioteki parafialnej, liczącej aktualnie 4 400 wolumi-

nów. 
2. Prowadzeniu chóru parafialnego i scholi. 

3. Prowadzeniu spotkań formacyjnych i ekumenicznych dla młodzieży  
i dorosłych z terenu miasta Brzozowa, wśród których liczną grupę (ok. 40 
osób) stanowią osoby niepełnosprawne.
4. Prowadzeniu spotkań dla osób w potrzebie, ubogich, z rodzin patolo-
gicznych, niepełnosprawnych, które otrzymują wsparcie ze strony stowa-
rzyszeń. 
5. Organizowaniu spotkań ekumenicznych.
6.  Prowadzeniu muzeum parafialnego. 
Zasoby muzeum parafialnego w Brzozowie to przedmioty wpisane do re-
jestru zabytków:
- Starodruki,
- Księgozbiór różnych ksiąg liturgicznych, mszałów rzymskich i innych 
książek o tematyce religijnej w przeważającej części po łacinie – wydania 
z różnych oficyn z XVI – XVIII wieku (najstarsze wydanie z 1558 r.),
- Tkaniny (szaty liturgiczne),
- Komplety szat liturgicznych, pojedyncze ornaty, kapy, stuły, dalmatyki,  
manipularze, palki, welony z XVIII i XIX wieku,

- Obrazy sztalugowe i rzeźby,
- Obrazy i rzeźby o tematyce religijnej z XVIII I XIX wieku,
- Lichtarze, tace, kropielnice, latarnie procesyjne, krzyże wieżowe itp. od 

XVIII do końca XIX wieku.
- Chorągwie procesyjne.

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji niniejszego projektu 
chciałbym serdecznie podziękować. Równocześnie zapraszam do naszego 
Centrum – dla wszystkich znajdzie się coś ciekawego, każdy może włączyć 
się w naszą działalność z pożytkiem dla bliźnich i dla samego siebie – mówi 
Ksiądz Proboszcz.

17 kwietnia br. odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której 
ślubowanie złożył nowo wybrany radny Stanisław Łobodziński. Rad-
ni głosowali także nad udzieleniem absolutorium Wójtowi.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia Stanisławowi Łobodziń-
skiemu zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Domaradz. Za-
świadczenie wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
Elżbieta Wojewoda. Po wręczeniu zaświadczenia Stanisław Łobo-
dziński złożył ślubowanie.

Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenie absoluto-
rium Wójtowi Gminy. Uchwała o udzieleniu absolutorium została 
przyjęta jednogłośnie.

W dalszej części radni głosowali m.in.  nad:
· uchyleniem regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania ekwiwalentu pieniężnego za koszty dowozu 
uczniów niepełnosprawnych 

· wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości 
· dokonaniem zmian w budżecie gminy 
· zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ  

w Domaradzu 
· likwidacją SP ZOZ w Domaradzu (przekształceniem w N ZOZ) 
· zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego GOK w Doma-

radzu 
· realizacją wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

Sesja Rady Gminy Domaradz
i Autostrad 

· deklaracją działań na rzecz rozwoju obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju 

· przedłużeniem czasu obowiązywania dotychczaso-

wych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków 

· odmową usunięcia naruszenia prawa 
· zmianami w składzie osobowym stałych Komisji.

Tomasz Bober

St. Łobodziński otrzymuje zaświadczenie 
o wyborze na radnego gminy
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Sesja Rady Gminy Nozdrzec

Sesja Rady Gminy Haczów

27 marca br. w sali narad urzędu gminy odbyła się XI, zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Nozdrzec. Posiedzenie prowadził Przewodniczą-
cy Roman Wojtarowicz. W sesji uczestniczyła Radna Rady Powiatu  
w Brzozowie Grażyna Gładysz, sołtysi wsi oraz inni kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych. 

Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji Radni wysłuchali informacji Wójta Gminy o realizacji 
uchwał i wniosków od ostatniego posiedzenia rady oraz o bieżącej dzia-
łalności Wójta. Punktem zasadniczym sesji było uchwalenie budżetu 
Gminy Nozdrzec na rok 2008. 

Radni, po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz opinii Komisji ds. Budżetu i Spraw Gospodarczych przedstawionej 
przez jej Przewodniczącego – Jana Dudę - Uchwałą Nr XI/98/08 jedno-
myślnie przyjęli budżet Gminy Nozdrzec na rok 2008. 

Członkowie Rady rozpatrzyli również, a następnie zatwierdzili, 
przygotowane przez Wójta Gminy Nozdrzec – projekty uchwał doty-
czące:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008,
- ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunal-

nej w Nozdrzcu, 
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowa-

dzania ścieków, 
- przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Nozdrzec,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorzą-

dów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do prze-
targu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na 
rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze 
przetargowym 09.3,

- działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Roz-
woju,

- nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnych położonych w miejsco-
wości Izdebki,

- zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, po-
łożonych w miejscowości Hłudno, 

- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabu-

dowanej, położonej w miejscowości Siedliska, 
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejsco-

wości Hłudno,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nie-

ruchomości gruntowych, położonych w miejscowości 
Wesoła, 

- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nie-
ruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Iz-
debki, 

- nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej położonej 
w miejscowości Nozdrzec,

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejsco-
wości Hłudno, 

- nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej położonej 
w miejscowości Hłudno, 

- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieru-
chomości gruntowej, położonej w miejscowości Hłud-
no, 

- wprowadzenia zmian w uchwale własnej oraz  uchwa-
lenia planu pracy rady na rok 2008.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie od-
wołania Barbary Gładysz ze stanowiska Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu  (w związku  
z przejściem na emeryturę) oraz uchwałę  w sprawie  
powołania na stanowisko kierownika USC Magdaleny 
Niemiec.

JS

9 kwietnia br. na XVI sesji obradowała Rada Gminy 
Haczów. Głównym tematem sesji było  rozpatrzenie spra-
wozdania z wykonania budżetu gminy Haczów za 2007 rok  
i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wójt Gminy 
przedłożył szczegółową informację o wykonaniu budżetu 
gminy za ubiegły rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozda-
niem pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy 
za 2007 rok i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Haczów. Wniosek został również pozy-
tywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową  
w Rzeszowie.

Rada Gminy po zapoznaniu się z ww. wnioskami pod-
jęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawo-
zdania i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na sesji podjęta została także uchwała w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Haczów na 2008 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/107/2008, 6 kwietnia br. prze-
prowadzone zostało referendum gminne dotyczące przejęcia przez 
Gminę Haczów od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakre-
sie pozbywania się zebranych na terenie  nieruchomości odpadów 
komunalnych.

Gminna Komisja ds. Referendum stwierdziła, że w referen-
dum udział wzięło 2.387 wyborców. Uprawnionych do głosowania 
było 7.271 osób. W referendum uczestniczyło więc nie mniej  niż 
30% uprawnionych i frekwencja wyniosła 32,82%.

W związku z powyższym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 
15 marca 2000 r. o  referendum lokalnym - referendum jest ważne.

Ponadto Komisja stwierdziła, że większość ważnych głosów 
oddano za odpowiedzią pozytywną i mieszkańcy wyrazili zgodę na 
przejęcie przez Gminę Haczów obowiązku w zakresie pozbywania 
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Na liczbę 2.376 głosów ważnych – 2.321 wyborców oddało 
głos na odpowiedź „TAK”, natomiast za odpowiedzią negatywną 
głosowało 55 osób.

Referendum gminne

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojtarowicz
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ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-414-59
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

 „Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych” pod 
takim hasłem obchodzony był tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia. 
Wskazówek dotyczących profilaktyki zdrowotnej mogliśmy wysłuchać 
podczas imprezy zorganizowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzo-
zowie. Odbyła się ona 9 kwietnia br. w sali gimnastycznej ZSE. Im-
prezę, skierowaną do młodzieży, swoją obecnością uświetnił Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż.

Prelekcję na temat tegorocznego hasła wygłosił Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny Tadeusz Pióro. Podkreślił on potrzebę po-
dejmowania działań zmierzających do zwrócenia uwagi na konsekwen-
cje zdrowotne związane ze zmianą klimatu. Część artystyczną związaną 
z tematyką Światowego Dnia Zdrowia przygotowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Brzozowie. Nie zabrakło również pokazu 
mody wiosennej.

W ramach imprezy odbyło się podsumowanie konkursu pla-
stycznego „Wiem co jem i dlaczego”. Laureatką konkursu została Julita 
Korona z Gimnazjum w Turzym Polu. Dyplomy za udział otrzymali: 
Agnieszka Rachwał (I LO), Natalia Wojewoda (ZSE), Anna Podczaszy 
(ZSB), Weronika Winczowska (G. Górki) oraz Kamila Mazur (G. Brzo-
zów). Nagrody wykonawcom wręczał Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Tadeusz Pióro. 
Podziękowania za przygotowanie części artystycznej otrzymały: Zofia 
Dąbrowska i Nina Florczak-Mendyka ze Szkoły Podstawowej w Brzo-
zowie oraz Małgorzata Zajdel z Gimnazjum w Brzozowie.

Impreza zakończyła się degustacją owoców, którą przygotowali 
uczniowie ZSE pod opieką Anny Warzybok. Więcej na temat podejmo-
wania działań w ochronie zdrowia przed wpływem zmian klimatycz-
nych można przeczytać na str. 28.

Światowy Dzień Zdrowia

Anna Rzepka

Dziewczynki zaprezentowały pokaz mody wiosennej

Nagrody wręczali Starosta Z. Błaż i Inspektor T. Pióro

16 kwietnia br. w świetli-
cy  Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie 
odbyło się rozstrzygnięcie etapu  
powiatowego Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu  
dla młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Udział  
w nim wzięły: Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Brzozowie  (jako: 
wokalista i zespół) i Szkoła  Pod-
stawowa  w Bliznem (zespół). 

W  skład komisji wchodzi-
li: Urszula Woroniec - Brzozow-
ski Dom Kultury, Stanisław Pil-
szak Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie i  przedstawiciele  Państwowej 
Powiatowej Inspekcji  Sanitarnej w Brzozowie.

Po wysłuchaniu przygotowanych przez uczniów 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu
wraz z opiekunami utworów wokal-
no-muzycznych - Komisja wyłoni-
ła zwycięzców: I miejsce - Szkoła 
Podstawowa w Bliznem (10 oso-
bowy zespół „MINIMA” pod opie-
ką  Iwony Stryczniewicz), II miej-
sce – Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Brzozowie (Anita Czech i Daria 
Mortka pod opieką Lucyny Kudły  
i III miejsce Emilia Surmacz  pod 
opieką Zofii Suchorabskiej.

Wszyscy  uczestnicy festiwa-
lu, zarówno szkoły, jak i uczniowie, 
otrzymali pamiątkowe  dyplomy  
i nagrody. 

Zdobywcy I miejsca  wezmą 
udział w etapie wojewódzkim festiwalu w Rzeszowie.

Pamiątkowa fotografia uczestników i jury festiwalu
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Pamiętajmy - ostrożności 
nigdy za wiele!

Często podają się za pracownika administracji, ZUS-u, PCK, 
pracownika opieki społecznej, czy nawet kogoś z rodziny. Wykorzy-
stują bezradność i samotność, szczególnie osób starszych. Aby unik-
nąć sytuacji, w której takie osoby mogą stać się ofiarą bezdusznych 
przestępców Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie przypomina 
kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa: 
1. Nigdy nie zostawiajmy otwartych drzwi do domu, nawet gdy wy-

chodzimy tylko na chwilę, np. do piwnicy, budynku gospodarczego; 
2. Nie zapraszajmy do domu osób przypadkowo poznanych; 
3. Nauczmy dzieci i innych domowników, aby nie wpuszczały do 

mieszkania osób nieznajomych; 
4. Jeżeli do domu zgłaszają się osoby podające się np. za urzędników, 

pracowników GOPS, itp. to przed wpuszczeniem ich do domu spraw-
dzajmy wiarygodność tych osób żądając legitymacji lub innego za-
świadczenia;  

5. Będąc w domu zamykajmy drzwi wejściowe; 
6. Jeśli musimy kogoś wpuścić do mieszkania, nie zostawiajmy go ani   

na chwilę samego, najlepiej w miarę możliwości, żeby towarzyszył 
nam sąsiad; 

7. Nie przeprowadzajmy żadnych transakcji z inkasentami lub 
akwizytorami; 

8. Nie przechowujmy w domu dużych kwot pienię-
dzy; 

9. Nie informujmy nikogo kiedy otrzymujemy 
wypłatę, emeryturę lub rentę; 

10. Unikajmy wieczorem i w nocy miejsc mało 
oświetlonych i uczęszczanych. 

Pamiętajmy, że złodziej lub oszust może 
zapukać do mieszkania podając się za hydraulika, 
listonosza, pracownika gazowni, posłańca, osobę 
prowadzącą handel obwoźny, pracownicę ZUS, czy 
siostrę PCK – to jedynie kilka przykładów „pomysło-
wych”  przestępców. Dlatego podawane przez takie osoby informa-
cje, szczególnie jeżeli wiążą się z wypłatą pieniędzy, należy dokładnie 
sprawdzić. Przychodzący w uczciwych zamiarach zrozumieją Państwa 
ostrożność.

Lekkomyślne wpuszczenie oszusta do domu może skończyć 
się znacznie gorzej. Przestępca, który zostanie przez nas przyłapany 
na kradzieży lub rozpoznamy jego zamiary, może być niebezpieczny  
i zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. 

Jeżeli uważacie Państwo, że odwiedzająca was osoba może być 
oszustem niezwłocznie zwróćcie się o pomoc do najbliższych lub są-
siadów i powiadomcie Policję – tel. 997 lub 112 z telefonu komórko-
wego. 

Metody pracy oszustów:
Kradzież metodą na wnuczka 
Złodziej wybiera swoją ofiarę z książki telefonicznej. Starszych osób 
poszukuje poprzez imię, np. Leokadia lub Stanisława. Dzwoni. - Halo, 
babciu, to ja, poznajesz? - Jasiu, to ty? - pyta babcia.  - Tak - odpowiada 
mężczyzna. I jako rzekomy wnuczek mówi, że brakuje mu pieniędzy,  
a trafiła się naprawdę wielka okazja, np. żeby kupić samochód. Bra-
kuje ledwie kilku tysięcy złotych. Babcia się zgadza. Czasami nawet 
ma pieniądze w domu. Po kilku godzinach wnuczek ponownie dzwo-
ni. - Babciu mam pewien problem, nie mogę do ciebie przyjść. Przyj-
dzie mój najlepszy przyjaciel Adam, przekaż jemu te pieniądze - prosi 

wnuczek. Najlepszy przyjaciel odbiera pieniądze od babci 
i już jest po wszystkim. Dopiero kiedy po jakimś czasie 
kobieta dzwoni do prawdziwego wnuczka, orientuje się, 
że została oszukana.

Kradzież metodą na KRUS (ZUS)
Do mieszkania puka mężczyzna, który się przedstawia 
jako pracownik np. KRUS-u. Pyta o zdrowie, o sytuację 
materialną, problemy. Podczas rozmowy rzuca mimocho-
dem, że jest możliwość kupna taniego np. opału na zimę. 
Co więcej, KRUS na koniec roku zrefunduje poniesione 
na to wydatki. Jednak żeby dokonać takiej transakcji, trze-
ba od razu mu wpłacić np. 2-3 tys. zł. Po zainkasowaniu 

pieniędzy znika.

Kradzież metodą na pomoc społeczną 
Oszust, zwykle kobieta, podaje się za pra-

cownika pomocy społecznej (czasami 
jest dwóch oszustów). Mówi właściciel-
ce mieszkania, że została jej przyznana 
zapomoga, np. 100 zł. - Mam całe 200 
zł, czy pani ma wydać? - pyta oszust-

ka. Uradowana właścicielka się zgadza 
i w ten sposób pokazuje miejsce, w któ-

rym trzyma pieniądze. Potem „pracownica 
pomocy społecznej” prosi o szklankę wody. 

Właścicielka wychodzi do kuchni, a ta kradnie pienią-
dze. Jeżeli jest dwóch oszustów, jeden idzie z kobietą  
i ją zagaduje albo nagle okazuje się, że trzeba wypełnić 
jakieś dokumenty. W tym czasie drugi złodziej okrada 
dom. 

Kradzież metodą na informację dla sąsiada 
Do drzwi puka człowiek, schludnie ubrany, miły. Mówi, że 
chciał odwiedzić sąsiada, ale nie ma go w domu. Chciałby 
mu zostawić informację, ale nie ma kartki albo długopi-
su. Wtedy właścicielka idzie do innego pomieszczenia,  
a w tym czasie złodziej zabiera kosztowności z przedpo-
koju, np. torebkę czy portfel z szafki (czasami prosi też 
o szklankę wody). Czasami oszust prosi o możliwość 
zadzwonienia. Jeżeli właścicielka jest dyskretna, to wy-
chodzi do innego pomieszczenia, żeby nie przeszkadzać.  
A wtedy złodziej może sobie spokojnie pracować. 

Kradzież metodą na handlarza
Najważniejsze dla oszustów to dostać się do domu. Wcho-
dzą więc pod pozorem prezentacji towarów do sprzedaży. 
Kiedy jeden zachwala towary, np. dywany, kołdry, sztuć-
ce, kurtki, drugi plądruje mieszkanie. 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra - Ohar

Kradzież metodą na zepsuty samochód 
Oszuści ofiarę wybierają na drodze. Kiedy ta połknie ha-
czyk, idą z nią do domu. Udają zrozpaczonych, proszą  
o pomoc, bo właśnie zepsuł im się samochód. Zależy 
im na szybkiej pożyczce, bo muszą odholować auto do 
warsztatu, to kosztuje, a na dodatek się spieszą. Pienią-
dze potrzebne są dosłownie na kilka godzin. Oczywiście 
nie chcą tej pożyczki na ładne oczy. Proponują w zastaw 
coś cennego, zestawy sztućców czy sprzęt komputerowy. 
Oczywiście również premię za pomoc. Gdy mijają kolejne 
godziny, a właściciel sztućców się nie pojawia, pożyczko-
dawca orientuje się, że został oszukany. 

Kradzież metodą na żebraka
Do domu pukają osoby, które proszą o coś do jedzenia 
lub  picia  twierdząc, że nie mają pieniędzy na jedzenie, 
ich dzieci są głodne. Nie wahając się ani przez chwilę nad 
udzieleniem pomocy, przygotowujemy posiłek, wycho-

dzimy do innych pomieszczeń np. po słoiki z przetworami, a w tym 
czasie oszuści okradają mieszkanie.

Oszuści są mistrzami psychologii. Przed „skokiem” robią roz-
poznanie swojej ofiary: wiedzą, czy mieszka sama, czy z rodziną, jak 
układają się jej stosunki z sąsiadami, czy często odwiedzają ją znajo-
mi, jak reaguje na obcych stukających do drzwi.

Skąd złodzieje wiedzą, gdzie szu-
kać kosztowności? Jak się przed nimi 
bronić? Oszuści znają się na ludziach. 
Wiedzą, gdzie najczęściej trzymamy pie-
niądze, cenne przedmioty. Idą jak po swoje  
i z szaf, spod pościeli czy bielizny, zabie-
rają kosztowności. 

Dlatego nie dajmy się przestęp-
com. Zawsze zachowajmy czujność, zasadę ograniczonego zaufania, 
szczególnie w stosunku do osób nieznajomych.

W związku z licznymi pytaniami czytelników Brzozowskiej Ga-
zety Powiatowej dotyczącymi problematyki bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w tym także okoliczności, w których policjant może zatrzy-
mać dokument uprawniający do kierowania, jakim jest prawo jazdy Ko-
menda Powiatowa Policji w Brzozowie informuje  
i przestrzega:
1) Kierowanie pojazdem na drodze publicznej bez 

posiadania do tego uprawnień jest wykrocze-
niem i podlega karze grzywny (500 złotych jeżeli  
w ogóle nie mamy uprawnień, lub 300 złotych je-
żeli posiadamy uprawnienia lecz innej kategorii 
niż wymagana dla pojazdu, którym kierujemy)

2) Kierowanie pojazdem na drodze publicznej bez 
posiadania przy sobie wymaganych uprawnień jest 
wykroczeniem i podlega karze grzywny (50 zło-
tych za każdy brakujący dokument)

3) Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowa-
niem w razie:

a) uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje 
się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu 
alkoholu albo środka działającego podobnie do al-
koholu,

b) stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego 
nieczytelność,

c) podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
d) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
e) gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub 

decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia po- sierż. szt. Stanisław Froń

Nie ryzykuj, bądź mądry przed szkodą
jazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,

g) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 
punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

h) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 
1 roku od dnia wydania po raz pierwszy 
prawa jazdy liczby 20 punktów za naru-
szenie przepisów ruchu drogowego.
4) Policjant może zatrzymać prawo jazdy 
za pokwitowaniem w razie uzasadnio-
nego podejrzenia, że kierowca popełnił 
przestępstwo lub wykroczenie, za które 
może być orzeczony zakaz prowadzenia 
pojazdów
5) Kierowanie pojazdem pomimo orze-
czonego przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów jest przestępstwem i zagrożo-
ne jest karą pozbawienia wolności do lat 
trzech.

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzy-
mane (w tym także za granicą), a jego 
właściciel zgłosi w Wydziale Komunika-

cji, że ww. dokument zgubił, lub że został mu skradziony 
naraża się na odpowiedzialność karną za zatajenie praw-
dy. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Obecnie Policja dysponuje Centralną Ewidencją 
Pojazdów i Kierowców, która umożliwia sprawdzenie 
czy kierujący posiada uprawnienia do kierowania oraz 
jakiej kategorii są to uprawnienia.  

Magdalena Pilawska

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

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

- sprzęt telekomunikacyjny
- sprzęt agd i audio-video
- sprzęt medyczny
- przyrządy do nadzoru i kontroli

www.ecoe.com.pl
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DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  08. 04. 2008 r.

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

Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie, Zarząd Oddziału Powiatowe-
go ZOSP oraz Komenda Powiatowa 
PSP w Brzozowie byli organizato-
rami corocznego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. Elimina-
cje szczebla powiatowego odbyły się 
10 kwietnia br. w świetlicy KP PSP 
w Brzozowie. Celem tego konkursu 
jest popularyzowanie wśród dzieci 
i młodzieży zasad bezpieczeństwa 
pożarowego i postępowania na wy-
padek pożaru, a także kształtowanie 
umiejętności w dziedzinie ratowni-
ctwa, ochrony ludności i ekologii. 

Eliminacje powiatowe swo-
ją obecnością zaszczycili: Janusz 
Draguła - Wicestarosta Brzozowski, 
bryg. Mirosław Szmyd – Komendant 
Powiatowy PSP w Brzozowie, asp. 
sztab. Edward Rozenbajgier – Prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP i dh 
Stanisław Łobodziński - Wiceprezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP.

Turniej Wiedzy przebiegał  
w dwóch etapach. Składał się z te-
stu pisemnego i części ustnej. Do 
konkursu przystąpiło 16 osób, któ-
re wcześniej zostały wyłonione na 
eliminacjach gminnych. Uczniowie 
oceniani byli w trzech grupach wiekowych: I (szkoły podstawowe), 
II (gimnazja) i III (szkoły ponadgimnazjalne). 

Zwycięzców wyłoniło jury w składzie: st. kpt. Krzysztof 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
Folta, mł. kpt. Bogdan Biedka oraz 
dh Stanisław Łobodziński. Naj-
lepsze wyniki w grupie I zdobyli: 
I miejsce – Daniel Kosztyła (SP 
Zmiennica), II miejsce – Piotr Ma-
zur (SP Wzdów), III miejsce – Se-
bastian Sowa (SP Barycz). W gru-
pie II laureatami zostali: I miejsce 
– Maciej Tercha (G. Przysietnica), 
II miejsce – Sylwester Sochacki 
(G. Wara), III miejsce – Grzegorz 
Tokarz (G. Wzdów), natomiast  
w grupie III pierwsze trzy miejsca 
przyznano: Beacie Tercha z I LO 
w Brzozowie, Mateuszowi Koby-
lakowi z I LO i Marcinowi Błażko 
z ZSB w Brzozowie.  

Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz atrakcyjne nagrody w postaci 
odtwarzaczy DVD i MP3, które zo-
stały ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie.  Nagro-
dy zwycięzcom wręczył Wicesta-
rosta J. Draguła, Komendant M. 
Szmyd, a także Wiceprezes St. Ło-
bodziński. 

Laureaci pierwszych miejsc 
w poszczególnych grupach wieko-
wych wzięli udział w eliminacjach 
wojewódzkich Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Odbyły się one 24 kwietnia br. 
w Bóbrce, gdzie w grupie I Daniel Kosztyła z SP w Zmienni-
cy zajął III miejsce.  

Część ustna turnieju

I grupa wiekowa wraz z: J. Dragułą,  
St. Łobodzińskim, M. Szmydem i K. Foltą 

W okresie od 01.01 do 08. 04. 2008 r. odnotowano 128 zdarzeń, 
w tym 30 pożarów. W działaniach związanych z gaszeniem pożarów 
brało udział 54 zastępy straży pożarnej w składzie 222 ratowników PSP 
i OSP. W opisywanym okresie miały miejsce 93 miejscowe zagrożenia, 
w których brało udział 113 zastępów w składzie 335 ratowników. Od-
notowano 5 fałszywych alarmów.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
03. 04. br. w Starej Wsi miał miejsce pożar garażu w budynku 
mieszkalnym. Po otrzymaniu informacji dyżurny w Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Brzozowie zadysponował 
na miejsce pożaru 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 4 zastępy  

z OSP: Stara Wieś, OSP Blizne, OSP Przysietnica. 

W chwili przybycia na miejsce pożaru zastępów  
z JRG Brzozów paliło się pomieszczenie garażowe w bu-
dynku  mieszkalnym. Wcześniej z garażu został ewaku-
owany samochód osobowy, który został częściowo nad-
palony. Przybyłe w pierwszej kolejności zastępy z JRG 
po zabezpieczeniu miejsca pożaru i odłączeniu prądu  
i gazu, podały dwa prądy wody w natarciu na palące się 
pomieszczenie. Na miejsce akcji dojechały kolejno: OSP 
Stara Wieś, OSP Blizne i OSP Przysietnica włączając się 
do działań. Punkt czerpania wody został usytuowany na 
pobliskiej rzece Stobnica. Ponadto na miejsce akcji doje-
chał patrol Policji. 

Właściciel budynku powiadomił strażaków o tym, 
że w pomieszczeniu znajduje się butla z tlenem. W wy-

Anna Kałamucka

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

Realizacja zadań Powiatowego Inspektoratu  

W 2007 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie posia-
dał pod nadzorem 204 podmioty zajmujące się działalnością w zakresie 
produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym 7 za-
kładów przetwórstwa mięsnego (3 zatwierdzone, 3 na rynek krajowy, 
1 - sprzedaż lokalna, marginalna, ograniczona), 2 zakłady mleczarskie, 
7 punktów skupu dziczyzny, 10 punktów odbioru mleka, 6 podmiotów  pro-
wadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej (3 mleko, śmie-
tana, 2 jaja konsumpcyjne, 1 produkty pszczelarskie), 2 zakłady pakowa-
nia jaj, 170 gospodarstw, dostawców mleka spełniających wymagania UE).  
 W całości zrealizowano plan kontroli zakładów. Dokonano 43 kon-
trole zakładów przetwórstwa mięsa, w tym 13 sprawdzających, 8 kontroli za-
kładów przetwórstwa mleka, 22 kontrole punktów odbioru mleka, w tym 6 
sprawdzających, 9 kontroli punktu skupu dziczyzny, 5 kontroli środków trans-
portu produktów mięsnych i 35 produktów mleczarskich.     

W pozostałych podmiotach po 1 kontroli. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli wydano 2 decyzje administracyjne o poprawie stanu sanitarno-wete-
rynaryjnego zakładów, 2 upomnienia, 1 grzywnę  celem przymuszenia, 1 karę 
w drodze decyzji, 7 mandatów o łącznej kwocie 3.500,00 zł. 

Podmioty w ramach własnych procedur wynikających z systemu we-
wnętrznej kontroli dokonały próbobrań swoich produktów do badań mikro-
biologicznych, kwestionowano 1 wynik. Z nadzoru pobrano 40 prób do ww. 
badań – żadnego wyrobu nie kwestionowano. Jeżeli chodzi o badanie che-
miczne wyrobów, to zakłady w ramach procedur pobrały łącznie 14820 prób, 
które nie były kwestionowane, inspekcja z nadzoru pobrała 21 prób, również 
nie kwestionowanych pod względem chemicznym. 

Ponadto, celem sprawdzenia warunków sanitarnych produkcji wyrobów 
wykonano badania laboratoryjne - 1180 wymazów w zakładach przetwórstwa 
mięsnego, z czego kwestionowano 6 oraz 579 wymazów z zakładów przetwór-
stwa mleka, z czego kwestionowano 4. Ze środków transportu mięsa pobrano 
do badań 25 wymazów – wyników nie kwestionowano oraz 47 ze  środków 

Weterynarii w Krośnie za rok 2007 cz. II
Realizacja zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  

w Krośnie w zakresie nadzoru  
nad produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego. 

transportu mleka, z których kwestionowano 3.  
W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości  przeprowadzono kontrole sprawdzające, 
ustalono przyczyny zaistniałej sytuacji, wydano 
odpowiednie zalecenie,  nakładano mandaty.  

Na terenie objętym nadzorem Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Krośnie, w rzeźniach 
i terenowych obwodach badania mięsa zbadano 
łącznie 25 670 zwierząt rzeźnych, w tym 6 500 
sztuk świń, 183 sztuki bydła, 18 870 sztuk króli-
ków, 116 dzików. 

Do badań pobrano próby od bydła powy-
żej 30 m-ca życia w kierunku BSE od 62 sztuk. 
Wszystkie wyniki badań były ujemne. Prowadzo-
no badania ukierunkowane na występowanie sub-
stancji niedozwolonych w produktach żywnościo-
wych w ramach planu krajowego. Nie stwierdzono 
stosowania w żywności tych substancji.

Reasumując, stan sanitarno-weterynaryjny  
zakładów, ich produkty, na dzień dzisiejszy gwa-
rantują bezpieczeństwo żywności.

Informacje zebrał i opracował: 
    mł.kpt. Tomasz Mielcarek   

niku tej informacji zarządzono ewakuację ludności ze strefy zagrożenia. 
Zachowując zasady bezpieczeństwa częściowo ugaszono i oddymiono 
pomieszczenie. Stwierdzono, że znajdująca się w środku butla okazała 
się butlą z dwutlenkiem węgla. Ratownicy schłodzili butlę i wynieśli ją  
w bezpieczne miejsce. Po uporządkowaniu miejsca pożaru zostało ono 
przekazane właścicielowi.

15. 03. br. w Jabłonicy Polskiej miał miejsce wypadek dro-
gowy. Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował 4 zastępy  
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej 
PSP w Brzozowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straża-

cy zastali pojazdy po zderzeniu czołowym. 
Ford Transit blokował jeden pas jezdni drogi nr 9, a samochód Volks-

wagen Golf znajdował się w przydrożnym rowie. Jedna osoba uwięziona była  
w volkswagenie, a pozostałe 2 osoby poszkodowane znajdowały się poza 
pojazdami. Na miejsce zdarzenia przybył zespół karetki pogotowia, który 
udzielił poszkodowanym pomocy. Działania strażaków polegały na zabezpie-
czeniu  miejsca zdarzenia. Odłączono dopływ prądu i jednocześnie przystą-
piono do uwolnienia uwięzionej osoby przy pomocy sprzętu hydraulicznego.  
W tym samym czasie zespół pogotowia ratunkowego zabezpieczył po-
szkodowanego. 

Na miejsce zdarzenia dojechał patrol Policji i zastęp z JRG Krosno, 
który włączył się do działań ratowniczych. Po rozcięciu i odgięciu kon-
strukcji pojazdu, rannemu założono kołnierz ortopedyczny, ułożono na 

noszach i odwieziono do szpitala wraz z pozostałymi 
osobami poszkodowanymi w wypadku. Rozbite po-

jazdy zostały zabrane przez pomoc drogową na par-
king policyjny. Pozostałości powypadkowe zostały 
usunięte i zneutralizowane, nawierzchnię drogi zmyto 
wodą.

Wypadek w Jabłonicy Polskiej

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

fot. A. Józefczyk
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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

Realizacja zadań 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  

w Krośnie w zakresie nadzoru nad 
środkami żywienia zwierząt ubocznymi 
produktami pochodzenia zwierzęcego.

Pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Krośnie w 2007 r. znajdowało się 19 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
transportu, produkcji środków żywienia zwierząt 
oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęce-
go, 3365 gospodarstw stosujących środki żywienia 
zwierząt oraz 3359 gospodarstw prowadzących pro-
dukcję pierwotną materiałów paszowych. Realizację 
zadań przedstawia poniższa tabela.

Całość zadań została wykonana zgodnie  
z przyjętym harmonogramem i Instrukcją Głównego 
Lekarza Weterynarii, które obowiązują w tym zakresie.

W ramach prowadzonego krajowego monitoringu  pasz 
pobrano do badań mikrobiologicznych 9 prób pasz, chemicz-
nych 27.   

2 próby kwestionowano (materiał genetycznie zmodyfi-
kowany, niezgodna z deklaracją producenta zawartość żelaza  

Lp. Rodzaj działalności
Liczba nad-
zorowanych 
podmiotów 

Liczba 
kontroli

1. Produkcja środków żywienia zwierząt 1 1
2. Obrót paszami 6 4
3. Zakład utylizacyjny 1 4
4. Transport ubocznych produktów pochodze-

nia zwierzęcego 
5 5

5. Wykorzystanie ubocznych produktów po-
chodzenia zwierzęcego do żywienia zwierząt 

3 3

6. Stosowanie polepszaczy gleby 6 5
7. Stosowanie środków żywienia zwierząt 3365 586
8. Pierwotna produkcja materiałów paszowych 3359 586

i manganu). W obu przypadkach przeprowadzono dochodzenie 
w sprawie, wydano stosowne decyzje administracyjne. Zawarte 
w nich zalecenia zostały zrealizowane.  

Andrzej Chrzanowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie

1 kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Brzozowie swoją działalność rozpoczął Klub 
Pracy. Jest on jedną z form pomocy osobom bez-
robotnym i poszukującym pracy. Głównym celem 
Klubu Pracy jest pobudzenie i motywowanie osób 
bezrobotnych do bardziej aktywnego poszukiwania 
pracy oraz uzupełnienia ich wiedzy i umiejętności 
w tym zakresie.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy prowadzona jest przez 
Lidera Klubu Pracy, w oparciu o program szkoleniowy rekomendowa-
ny przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie 
przeznaczone jest w szczególności dla osób bezrobotnych, które nie po-
trafią się odnaleźć na współczesnym rynku pracy. Wśród nich znajdować 
się mogą zarówno absolwenci, osoby które nie posiadają doświadczenia  
w poszukiwaniu pracy, również takie, które chcą powrócić na rynek pracy 
po długim okresie braku aktywności zawodowej, potrzebują wsparcia lub 
porady dotyczącej wyszukiwania odpowiedniej 
dla nich oferty pracy. Cechą wspólną tych osób 
jest motywacja do znalezienia zatrudnienia. 
Praktycznie każdy bezrobotny, który wcześniej  
w zajęciach Klubu Pracy nie uczestniczył, a jest 
zainteresowany tym szkoleniem, może skorzy-
stać z możliwości uczestnictwa w pełnym pro-
gramie Klubu Pracy.

Zajęcia w Klubie Pracy prowadzone są  
w kilkunastoosobowych grupach, w formie warsztatów, w ramach których 
bezrobotni i poszukujący pracy przez dwa tygodnie uczą się, a następnie przez 
tydzień praktycznie stosują nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania 

pracy. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 
W czasie prowadzonych zajęć wykorzystywane 
są różnorodne metody szkoleniowe, takie jak: in-
dywidualne prezentacje, dyskusja w grupie, burza 
mózgów, odgrywanie ról, metody stymulacyjne  
z użyciem kamery, ćwiczenia w parach, miniwy-
kład, prezentacje multimedialne. Osoby bezro-
botne i poszukujące pracy uczą się odkrywania 
własnych umiejętności, określania mocnych stron  
i zalet czy preferencji zawodowych. Kształtują rów-
nież postawy asertywności, umiejętności interper-
sonalne, mowę ciała, poznają nowoczesne metody 
efektywnego poszukiwania pracy, przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych, ćwiczą umiejętności 
autoprezentacji i stworzenia pierwszego kontaktu 
z pracodawcą. Dużą uwagę przywiązuje się rów-
nież do zapoznania klientów z rynkiem pracy oraz 
metodami i sposobami poszukiwania ofert zatrud-
nienia. Istnieje również możliwość nieodpłatnego 
korzystania ze sprzętu stanowiącego wyposażenie 
Klubu Pracy (elektroniczne bazy danych, sprzęt 
komputerowy i multimedialny).

Ważnym aspektem Klubu Pracy jest wza-
jemne wspieranie osób bezrobotnych, wymiana 
osobistych doświadczeń w poszukiwaniu pracy,  
a tym samym wzmocnienie pozytywnej motywacji 
u pozostałych uczestników grupy. Dodatkowym 
atutem jest nawiązanie nowych przyjaźni i znajo-

KLUB PRACY – lokalne wsparcie dla osób bezrobotnych
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KLUB PRACY – lokalne wsparcie dla osób bezrobotnych

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 28. 04. 2008 r.
1. Sprzedawca paliw, 2. Sprzedawca sprzętu AGD, 3. Lakiernik, 4. Kierowca kat. C+E, 5. Spawacz, 6. Kierowca kat. C,  
7. Kierowca kat. D, 8. Pielęgniarka, 9. Szwaczka, 10. Operator koparki, 11. Fryzjer, 12. Piekarz, 13. Elektryk, 14. Mechanik 
samochodów osobowych, 15. Elektromonter, 16. Spedytor (j.ang. lub j. niem.), 17. Operator maszyn CNC, 18. Asystent skle-
pu, 19. Księgowy, 20. Przedstawiciel handlowy, 21. Cieśla budowlany, 22. Pracownik cegielni (staż), 23. Monter systemów 
dociepleń, 24. Gastronom (staż lub przygotowanie zawodowe), 25. Operator maszyn do obróbki drewna, 26. Specjalista ds. 
projektów (wyksz. wyższe ekonomiczne lub techniczne)

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

26 marca br. uczniowie drugich i trzecich klas Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego  
w Brzozowie mieli okazję uczestniczyć w wycieczce szkol-
nej do Instytutu Energii Atomowej w Świerku, gdzie mieści 
się Reaktor Atomowy „Maria”. Nie był to jednak jedyny 
punkt programu wycieczki. Mieliśmy również zamiar zwie-
dzić Kazimierz Dolny i Puławy.

Zwiedzanie Kazimierza Dolnego zaczęliśmy od Ka-
zimierskiego rynku. Czuliśmy się urzeczeni jego swoistym 

urokiem. Najpierw powędrowaliśmy na wzgórze, gdzie 
znajdują się ruiny monumentalnej budowli, która powstała 
za panowania Kazimierza Wielkiego. Podjęliśmy też próbę 
wejścia na Wzgórze Trzech Krzyży, aby obejrzeć panoramę 
miasta, lecz padający na przemian śnieg i deszcz utrudniły 
nam wspinaczkę.

Następnie wąskimi uliczkami powędrowaliśmy  
w kierunku Klasztoru oo. Reformatów, gdzie mieści się 
Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Wej-
ście do Kościoła stanowią zabytkowe, dębowe schody, któ-
re zbudowane zostały bez użycia gwoździ. Na dziedzińcu 
klasztornym wysłuchaliśmy historii powstania i dziejów 
klasztoru jak i Kazimierza i rządzących nim możnowład-

W Instytucie Energii 
Atomowej w Świerku

ców. Zwiedziliśmy Kamienicę Celejowską, która od 1964 była sie-
dzibą Muzeum Regionalnego przemianowanego w 1972 roku na 
Muzeum Kazimierza Dolnego, a następnie na Muzeum Nadwiślań-
skie. Dzisiaj sale kamienicy służą prezentacji dorobku artystyczne-
go twórców, którzy w Kazimierzu szukali natchnienia. Zwiedzanie 
tego miasta zakończyliśmy spacerem wzdłuż brzegu Wisły.

Kolejnym punktem naszej wycieczki były Puławy. Zwiedzili-
śmy barokowy pałac oraz spacerowaliśmy po alejkach przypałaco-
wego parku, który Izabella Czartoryska przekształciła w krajobra-
zowy ogród romantyczny. W parku mieści się Dom Gotycki. 

Wieczorem uczestniczyliśmy w wykładzie, który miał miejsce  
w Instytucie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Puła-
wach, gdzie mieści się obserwatorium astronomiczne. Tam też obej-
rzeliśmy ekspozycję związaną ze zjawiskami astronomicznymi oraz 
udało nam się przy pomocy teleskopu zobaczyć Saturn. Zmęczeni  
i pełni wrażeń późną porą wróciliśmy do Kazimierza Dolnego. 

Wczesnym rankiem następnego dnia wyruszyliśmy w kierun-
ku Świerku. Wszelkie procedury zabezpieczające jakim musieliśmy 
się poddać, aby wejść na teren instytutu, podgrzewały już zaistniałą 
atmosferę czekających nas wrażeń. 

Zanim weszliśmy na teren reaktora, wysłuchaliśmy wy-
kładów dotyczących promieniotwórczości. Pracownicy Instytu-
tu Energii Atomowej udzielali nam niezbędnych informacji do-
tyczących ich pracy. Zapoznaliśmy się między innymi z budową  
i zasadą działania reaktora oraz z metodą ochrony przed promienio-
waniem. Po uzyskaniu przez nas niezbędnych wskazówek i infor-
macji, weszliśmy na pracujący reaktor. Niebieskie promieniowanie 
Czerenkowa, emitowane z wnętrza rdzenia było dla nas nowym, 
dotychczas niewidzianym zjawiskiem, więc zapewne pozostanie  
w pamięci każdego uczestnika wycieczki. Zwiedziliśmy też labo-
ratorium obróbki materiałów promieniotwórczych, gdzie zapozna-
liśmy się z technologią pracy. Po kilku godzinach spędzonych na 
terenie instytutu podążyliśmy w kierunku Brzozowa. 

Uczniowie I LO wraz z opiekunami

Marta Sowa

mości, również niezwykle istotnych w procesie poszukiwania 
pracy. 

Udział w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego po-
szukiwania pracy i zajęciach aktywizacyjnych potwierdzony jest 
zaświadczeniem o jego ukończeniu wydanym przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Brzozowie.

Uczestnictwo w Klubie Pracy ma na celu nie tylko umoż-
liwić zdobycie wiedzy potrzebnej w aktywnym poszukiwaniu 
pracy, ale również nabyć umiejętności jej znajdowania. Istotnym 
celem jest także zmotywowanie do aktywnego działania, udzie-

lenie wsparcia oraz wzmocnienie u członków Klubu poczucia 
własnej wartości i wiary w możliwość odniesienia sukcesu. 

W celu skorzystania z pomocy w aktywnym poszukiwa-
niu pracy i uczestnictwa w programie Klubu Pracy należy się 
udać do budynku znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy 
od budynku głównego Powiatowego Urzędu Pracy, wejście 
obok sklepu Centrum, I piętro, pokój nr 1. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych.

Józef Kołodziej
Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Brzozowie

I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie



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

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Anna Jara
Uczennica I LO w Brzozowie

Laureatki konkursu: Monika Buczek, Anna Oleniacz i Anna Jara
 wraz z pisarką Barbarą Wachowicz

W dniach 27 – 28 marca 2008 roku, 
odbyło się podsumowanie VII Ogólno-
polskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” 
w Łodzi, organizowanego przez 44 
Łódzką Drużynę Harcerską „Człapy” 
Hufca ZHP Łódz-Śródmieście, wraz  
z macierzystą szkołą XXIX LO noszącym 
imię hm. Janka Bytnara „Rudego”. Ideą 
samego konkursu jest szerzenie wśród 
młodych Polaków pamięci o dawnych, 
często zapomnianych, cichych bohate-
rach lokalnych, a także pamiątkach ro-
dzinnych, przeżyciach, które wiążą się  
z przeszłością. 

Uczniowie I LO im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Brzozowie wzięli 
udział w tym konkursie, już po raz czwar-
ty. Uczennice klas maturalnych: Monika 
Buczek (III b), Anna Jara i Anna Oleniacz 
(III e), pod opieką nauczyciela hi-
storii Michała Wolaka, już po raz 
trzeci (i niestety ostatni) utrwaliły w 
swych pracach okruchy lokalnej hi-
storii. Warto zauważyć, iż wszyscy 
uczestnicy konkursu byli laureata-
mi, ponieważ każda praca zawierała 
cenne wartości historyczne. 

Laureaci i ich opiekunowie, 
późnym popołudniem, 27 marca 
przybyli do „Bytnarówki”, czyli 
XXIX LO im. hm. Janka Bytnara 
„Rudego”, gdzie zostali przywitani, 
a następnie rozpoczęła się uroczy-
stość poznawcza. W czasie jej trwa-
nia, inicjator i organizator „Arsena-
łu Pamięci”, opiekun 44 ŁDH, hm 
Krzysztof Jakubiec, przedstawił po-
krótce wszystkim zgromadzonym na sali, 
historię samego konkursu i szkoły. Ponad-
to młodzież mogła usłyszeć m.in. barwne 
wspomnienia uczestnika Powstania War-
szawskiego, żołnierza Batalionu „Zośka” 
druha Wiktora Matulewicza, ps.”Luxor”.  
W spotkaniu brali także udział Prze-
wodniczący Rady Naczelnej Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów Ksiądz Prałat 
hm Stefan Wysocki i Dyrektor „Bytna-
rówki”, Czesław Białkowski. Podczas 

uroczystości zostały wręczone dyplomy 
laureatów i nagrody – egzemplarze ksią-
żek Barbary Wachowicz „Ty jesteś jak 
zdrowie”. Tym akcentem zakończył się 
pierwszy dzień, po którym laureaci wraz 
z wychowawcami udali się na nocleg do 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
w Łodzi. 

Następnego dnia w Pałacu Po-
znańskich odbyła się wielka uroczystość. 
Wszyscy goście, mieli okazję zwiedzić 
Pałac Poznańskich, w którym obecnie 
mieści się Muzeum Historii Miasta Ło-
dzi, a także zapoznać się z historią Pałacu 
i tej jednej z najbogatszych rodzin XIX 
w. Nie zabrakło wśród nich laureatów  
z Litwy, Kazachstanu i Białorusi, bowiem 
konkurs powoli wykracza poza granice 
kraju obejmując Polonię z Azji i Amery-

ki. Licznie zgromadzeni laureaci w Sali 
Lustrzanej, usłyszeli wiele interesujących 
przemówień i wystąpień (m.in. prezyden-
ta miasta Łodzi dr. J. Kropiwnickiego, bpa 
łódzkiego A. Lepy). Oczywiście na Sali 
obecni byli żołnierze Szarych Szeregów 
i Armii Krajowej m.in. z miasta Łodzi  
i Warszawy. Ważną postacią w uroczy-
stości była Barbara Wachowicz, wybit-
na pisarka i Mistrzyni Mowy Polskiej, 
która uświetniła podsumowanie kon-

VII Ogólnopolski Konkurs 
„Arsenał Pamięci”

Monika Buczek ze specjalną nagrodą MKiDN

kursu swoją obecnością. Jednocześnie 
jako recenzentka wszystkich prac nie 
szczędziła krytycznych uwag i pochwał 
uczestnikom konkursu. Jako jedna  

z niewielu, praca Anny Jary i Anny 
Oleniacz (poświęcona działalności 
Adama Piecucha) została nagro-
dzona błyskotliwym i miłym ko-
mentarzem pisarki. Praca Moniki 
Buczek (dot. wspomnień dziadka 
z czasów wojny) została natomiast 
doceniona specjalnym dyplomem  
i nagrodą książkową Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
Bogdana Zdrojewskiego. Warto 
tutaj dodać, iż Monika jako laureat 
również udzieliła wywiadu dla TV 
Łódź. Miłym akcentem była także 
loteria fantowa, przeprowadzona 
wśród laureatów z odpowiednimi 
nagrodami. Ksiądz hm Stefan Wy-
soki, rozlosował wśród obecnych 

na Sali wiele fantów, takich jak książki  
i sprzęt RTV. Tu szczęście dopisało m.in. 
Annie Oleniacz, której przypadł odtwa-
rzacz DVD. 

Po uroczystym zamknięciu tego-
rocznego konkursu, uczennice popularne-
go „Kazika” wraz z opiekunem, wróciły 
z Łodzi, do domów pełne pozytywnych 
wrażeń i patriotycznego nastawienia. 

UWAGA !!!
Zagubiono legitymację szkolną na nazwisko: 

Rzepka Wioleta - kl. III a ZSB
Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem:

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65
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AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI 
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Wsparcie przetwórstwa produktów rolnych jest zaliczane do najważniej-
szych gałęzi polskiej gospodarki, zarówno pod względem zatrudnienia, jak i war-
tości produkcji. W ramach działania udzielana będzie pomoc na realizację projek-
tów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów 
rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Pomoc będzie 
kierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, których roz-
wój warunkuje powstawanie nowych miejsc pracy. Wsparcie większych zakładów 
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, polepszenia jakości produkcji, obniże-
nia kosztów, oraz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii produkcji,  
a także dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw objętych wsparciem do 
obowiązujących standardów.

Pomoc udzielona w ramach działania korzystnie wpłynie na sytuację pro-
ducentów rolnych, którzy ze względu na powiązania kontraktacyjne z zakładami 
przetwórczymi, zapewnią sobie możliwość zbytu produktów rolnych.
O pomoc może ubiegać się:
· osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-

bowości prawnej, która działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako 
makroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, lub zatrudniające 
mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza 
równowartości w zł 200 mln euro.

Pomoc finansowa może być przyznana na inwestycje obejmujące w szczegól-
ności: 

· budowę, modernizację lub przebudowę bu-
dynków lub budowli stanowiących infra-
strukturę zakładów przetwórstwa lub han-
dlu hurtowego produktami rolnymi; 

· zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do 
przetwarzania, magazynowania lub przygo-
towania produktów do sprzedaży; 

· zakup lub instalację aparatury pomiaro-
wej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania 
procesem produkcji lub magazynowania,  
w tym oprogramowanie; 

· zakup specjalistycznych środków transpor-
tu; 

· zakup lub instalację urządzeń służących po-
prawie ochrony środowiska. 

Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
· 25% kosztów inwestycji kwalifikującej się 

do wsparcia, realizowanej przez przedsię-
biorcę, który nie jest małym lub średnim 
przedsiębiorcą; 

· 40% kosztów inwestycji kwalifikującej 
się do objęcia pomocą, realizowanej przez 
przedsiębiorcę wykonującego działalność 
jako małe lub średnie przedsiębiorstwo; 

· 50% kosztów inwestycji kwalifikującej 
się do objęcia pomocą, realizowanej przez 
przedsiębiorcę wykonującego działalność 
jako małe lub średnie przedsiębiorstwo, 
który zaopatruje się w surowce na podsta-
wie umów długoterminowych, zawieranych 
z grupami producentów rolnych lub wstęp-
nie uznanymi grupami owoców i warzyw 

 23 kwietnia 2008 r. rusza nabór wniosków do działania 
1.6 PROW 2007 – 2013 „ Zwiększanie wartości  dodanej 

podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzo-
zowie zajęli drugie miejsce w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego w Rzeszowie. To duże osiągnięcie,  
w przeglądzie bowiem wzięło udział aż 16 zespołów i wszystkie prezento-
wały wysoki poziom. Organizatorami przeglądu, który odbył się 2 kwiet-
nia br. było Stowarzyszenie „Ars Vivendi” i Zespół Szkół im. UNICEF  
w Rzeszowie.

Szkolny zespół teatralny „Pinokio” z SOSW w Brzozowie, kierowa-
ny przez Elżbietę Rachwał, Renatę Jarosz i Martę Władykę, zaprezentował 
dwunastominutową pantomimę „Wiosenne igraszki”. 

Oprócz drugiej nagrody, przyznanej zespołowi w głównej konkuren-
cji, jury w składzie: Alina Ciechanowska 
– pracownik Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Rzeszowie, Robert Nowak – pra-
cownik MDK, Kamila Rybacka – Teatr 
Maska, przyznało nagrody indywidualne 
dla Łukasza Najbara, Honoraty Marczak  
i Kacpra Wójcika.

Teatralny sukces SOSW w Brzozowie

Kółko teatralne w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Brzozowie istniało niemal-
że od początku istnienia szkoły, bo od 
1971 r., Prowadziła go wówczas Helena 
Pilch. Następnie opiekunem koła zosta-
ła Marta Dziewulska, później zaś Do-
rota Drzumska i Anetta Macios, które nadały grupie teatralnej nazwę „Pinokio”. 
W roku szkolnym 2001/2002 kółko teatralne przeszło w ręce Elżbiety Rachwał  
i jest przez nią nadal prowadzone.

Grupa teatralna „Pinokio” cieszy się pewnymi osiągnięciami m.in.:

· III miejsce w XX Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Teatral-
nych Szkolnictwa Specjalnego  
w Rzeszowie
· Wyróżnienie w I Festiwalu Te-
atralnym o Laur Złotej Maski  
w Lesku
· Wyróżnienie w XXII Wojewódz-
kim Przeglądzie Zespołów Tea-
tralnych Szkolnictwa Specjalnego  

w Rzeszowie.
Tradycją jest przygotowanie przez 

szkolne koło teatralne „Jasełek”, które wy-
stawiane są już od ponad 10 lat.

Jasełka w SOSW

***********

Magdalena Pilawska

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU/PRZEWODNIK  ROLNIKA

Zespół Teatralny „Pinokio” z SOSW w Brzozowie
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lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw, inwesty-
cji zgłoszonej do współfinansowania w okresie programowania 2004 
- 2006. 

Ważne informacje
· Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi  

w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 20 mln zł. Jedno-
cześnie wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie 
może być niższa niż 100 tys. zł.

· Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie projektu w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów 
rolnych”, może złożyć Wniosek o przyznanie pomocy nie wcześniej niż 
w roku następnym po roku, w którym złożył ostatni wniosek o płatność 
dotyczący tego projektu. W przypadku wcześniejszego złożenia Wnio-
sku  o przyznanie pomocy Agencja nie przyzna pomocy.

· Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobi-
ście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio  
w Podkarpackim Oddziale Regionalnym Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie  
ul. Lubelska 46.

· Termin składania wniosków o przyznanie pomocy  
w ramach tego naboru upływa z końcem dnia robo-
czego następującego po dniu podania do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl 
informacji określającej, że zapotrzebowanie na środ-
ki finansowe wynikające z już złożonych wniosków 
osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków ko-
perty krajowej czyli: 318 266 666,00  euro.

Kalendarium naboru wniosków wdrażanych programów
Program Lokalizacja Cel dofinansowania Terminy
Dopłaty 

bezpośrednie
Biura Powiatowe 
ARiMR

1. Jednolita płatność obszarowa (JPO); 
2. Krajowa uzupełniająca płatność obszarowa (UPO), 
w tym: 
- płatności do grupy upraw podstawowych, 
- płatności do powierzchni uprawy chmielu, zade-

klarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie 
płatności do gruntów rolnych na dany rok, 

- płatności do powierzchni uprawy chmielu, do której 
rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do po-
wierzchni uprawy chmielu za 2006 r.,

- płatności do powierzchni roślin przeznaczonych na 
paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych 
(płatności zwierzęce); 

3. Płatności do upraw roślin energetycznych; 
4. Płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do 
pomidorów); 
5. Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich; 
6. Płatność cukrowa.

15 marca – 15 maja br.
- do 9 czerwca br. - dopuszczalne jest złożenie wniosku 
przez 25 dni kalendarzowych po terminie,  jednakże za każdy 
dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi płatność będzie 
pomniejszana o 1% za każdy dzień,

- do 31 maja br. – termin złożenia zmian do wniosku  
o przyznanie płatności

Program 
Rolnośrodowi-

skowy

Biura Powiatowe 
ARiMR

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz  zachowanie różnorodności biologicz-
nej

15 marca - 15 maja br.

Renty 
Strukturalne

Biura Powiatowe 
ARiMR

Poprawa struktury agrarnej oraz przyśpieszenie pro-
cesu wymiany pokoleniowej osób prowadzących 
gospodarstwa rolne, a także poprawa rentowności  
i konkurencyjności gospodarstw.

od 30 czerwca br.  termin składania wniosków o przyznanie 
pomocy w danym roku realizacji PROW 2007-2013 upływa 
z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.
gov.pl informacji określającej, że liczba 7200 złożonych 
wniosków o przyznanie renty strukturalnej została przekro-
czona o 5%.

Zalesianie 
gruntów 

rolnych oraz 
gruntów innych 

niż rolne

Biura Powiatowe 
ARiMR

Podniesienie wartość ekonomicznej gruntów niższych 
klas zwiększy udział lasów w globalnym bilansie wę-
gla, a ściśle określone sposoby zakładania upraw leś-
nych i dobór gatunków drzew, wpłyną korzystnie na 
zwiększenie bioróżnorodności.  

od 1 czerwca do 31 lipca br.

Ułatwianie 
startu młodym 

rolnikom

Podkarpacki Od-
dział Regionalny 
ARiMR

Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w go-
spodarstwach rolnych przejmowanych przez mło-
dych rolników ma ich zachęcać do podejmowania 
samodzielnej działalności rolniczej. Tym samym ma 
przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych zmian  
w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwięk-
szenia konkurencyjności całego sektora rolnego. 

od 3 marca br. termin składania wniosków dla rolni-
ków, którzy rozpoczęli prowadzenie gospodarstwa upływa  
z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji in-
formacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finan-
sowe wynikające z już złożonych wniosków w danym OR 
osiągnęło, co najmniej 120% środków dostępnych w danym 
województwie (w przypadku naszego województwa 120% - 
413 wniosków), lecz nie później niż w dniu 30 czerwca br. 

Zwiększenie 
wartości doda-
nej podstawo-
wej produkcji 
rolnej i leśnej

Podkarpacki Od-
dział Regionalny 
ARiMR

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sekto-
rze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produk-
tów rolnych

od 23 kwietnia br. termin składania wniosków o przyzna-
nie pomocy w danym roku realizacji Programu, upływa  
z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji in-
formacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finan-
sowe wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło, co 
najmniej 120% środków dostępnych  w danym roku, lecz nie 
później niż  w dniu 31 grudnia danego roku.

Marek  Owsiany
           Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego

       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PRZEWODNIK  ROLNIKA
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Projekt Centra Kształcenia na Odległość 
na Wsiach powstał w odpowiedzi na po-
trzebę zapewnienia możliwości rozwija-

nia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. 
Projekt jest przedsięwzięciem nadzorowanym przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej, jego realizacja jest możliwa dzięki 
współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz budżetu państwa. W skład konsorcjum projektu 
wchodzą: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 
w Zielonej Górze – lider, 4system Polska, ECORYS Polska, 
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niespraw-
nym Ruchowo specjalizują się w różnych dziedzinach: edu-
kacji osób dorosłych, kształceniu zdalnym, poradnictwie za-
wodowym oraz edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, przez co uzupełniają się tworząc 
projekt „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” najwy-
żej oceniony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W naszej gminie powstało ta-
kie Centrum w Szkole Podstawowej 
im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli 
Jasienickiej. W Centrum można 
uczestniczyć w 50 różnorodnych kur-
sach, po których uczestnik otrzymuje 
zaświadczenie ukończenia kursu. Są 
to kursy skierowane do wszystkich chętnych. Godziny otwar-
cia Centrum w Szkole Podstawowej w Woli Jasienickiej: Wto-
rek (10.30 - 12.30), Środa (12.00 - 17.00), Czwartek (12.00 
- 17.00), Piątek (12.00 - 16.00), Sobota (8.00 - 12.00).

Głównym celem Projektu jest promowanie idei kształce-
nia przez całe życie poprzez uczestnictwo w kursach e-learnin-
gowych dostępnych w Centrach. Z założenia Projekt obejmuje 
swym zasięgiem całą Polskę. W ramach Projektu powstało 
379 ośrodków, które zostały połączone w sieć kształcenia na 
odległość. Centra rozpoczęły swoją działalność szkolenio-
wą w lutym 2008 roku. Każde Centrum zostało wyposażone  
w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, komplet 
mebli biurowych oraz niezbędny sprzęt służący do obsługi 
Centrum, taki jak telefax, drukarkę itp.  Niejakim wyróżnikiem 
będzie dostęp do sprzętu i oprogramowania dostosowanego 
dla osób niepełnosprawnych, łącznie z możliwością wypoży-
czenia ich do domu. Pomyślano również o osobach interesują-
cych się grafiką komputerową wyposażając Centrum w sprzęt 
z oprogramowaniem graficznym. Przez cały okres Projektu do 
dyspozycji uczestników jest doradca zawodowy.

Ważnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa  

i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez fachowe wsparcie 
merytoryczne i udostępnienie narzędzi do nauki. Centra zostaną wy-
posażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pomagające  
w obsłudze komputerów. Centra są dostosowywane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Poradnictwo zawodowe stanowi istotny element w funk-
cjonowaniu każdego Centrum. Jest ono wyposażone w specjal-
ny pakiet narzędzi i produktów niezbędnych do wspierania roz-
woju zawodowego człowieka i umiejętności planowania dalszej 
edukacji. Mieszkańcy wsi będą wspierani przez doświadczonych 
doradców zawodowych. Każdy zainteresowany może zadzwonić 
pod bezpłatny numer infolinii 0 800 800 005 i zasięgnąć rady spe-
cjalisty przy wyborze odpowiedniego kursu pod kątem analizy 
umiejętności i potrzeby kursanta. Ponadto dzwoniąc na infolinię 
uczestnicy kursów uzyskają pomoc w napisaniu CV, listu moty-
wacyjnego, dowiedzą się jakie są niezbędne kwalifikacje i wyma-
gania na poszczególne stanowiska pracy, a także jak i gdzie szukać 
wakatów. Istotne z punktu widzenia kompleksowości wspar-
cia uczestników będą również informacje na temat istniejących  

w Polsce instytucji świadczą-
cych usługi z zakresu informa-
cji i poradnictwa zawodowego.

W centrach są dostępne 
szkolenia o różnorodnej tema-
tyce – m.in. prawa zamówień 
publicznych, ochrony danych 
osobowych, poprzez szkolenia 
zawodowe, np. dla przyszłych 
telemarketerów, asystentów 
bankowości, księgowych, han-
dlowców, opiekunów osób 
starszych, organizatorów agro-
biznesu, pracowników admini-
stracyjnych. Dostępne są rów-
nież szkolenia z zakresu obsługi 

komputera oraz grafiki kompute-
rowej, a także dwa kursy językowe. Dodatkowo przewidziano kur-
sy z przedmiotów, takich jak: język polski, matematyka, chemia, 
fizyka, geografia, biologia, historia. Szczegółowy spis szkoleń jest 
dostępny na stronie www.edukacjaonline.pl.

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach to prze-
de wszystkim bogata oferta szkoleniowa, dostępna dzięki zasto-
sowaniu najnowocześniejszych metod nauczania. Kursanci szkolą 
się za pomocą techniki e-learning pozwalającej na pełne wykorzy-
stanie możliwości multimedialnych udostępnianego w Centrach 
sprzętu komputerowego. Dzięki zastosowaniu technik nauczania 
zdalnego, każdy z uczących się może indywidualnie kształtować 
swój plan nauki w zależności od potrzeb i możliwości. Wykorzy-
stanie szerokiego potencjału dydaktycznego, jaki niesie ze sobą e-
learning, tj. przede wszystkich niewerbalną prezentację materiału, 
zastosowanie multimediów, różnorodną gamę ćwiczeń i interakcji, 
czyni naukę efektywniejszą i przyjemniejszą niezależnie od wieku 
czy posiadanych umiejętności.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Centrum w Szkole 
Podstawowej w Woli Jasienickiej i uczestnictwa w kursach.

Centrum Kształcenia na Odległość 

Marek Chęć

w SP w Woli Jasienickiej

Kursy cieszą się bardzo dużym  
zainteresowaniem

Ze sprzętu komputerowego korzysta wielu chętnych
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W Izbie Regionalnej w Krzywem 
10 marca 2008 r. otwarta została wysta-
wa czasowa związana z przypadającą 
2 kwietnia br. trzecią rocznicą śmierci 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Bogusława 
Krzywonos, społeczny animator kultury  
z Krzywego zadbała jak zwykle o wspa-
niałą atmosferę, ciekawe eksponaty i in-
teresujących gości. 

Wprowadzeniem w nastrój spot-
kania pełen powagi i zadumy była sonata 
fortepianowa F. Chopina zwana „Mar-
szem żałobnym” w mistrzowskim wyko-
naniu Ivo Pogorelica z płyty CD, a potem 
Bogusława Krzywnos w kilku 
odsłonach przedstawiła życie Ka-
rola Wojtyły i 27 lat Jego pon-
tyfikatu z najważniejszymi mo-
mentami. Watykan, 16.10.1978. 
Habemus Papam (Mamy Papie-
ża) – te słowa zapamiętaliśmy 
wszyscy. Karol Wojtyła, kardynał  
z Polski, został Papieżem Janem 
Pawłem II. Warszawa, 02.06.1979. 
Pierwsza pielgrzymka papieża 
Jana Pawła II do Ojczyzny. Wa-
tykan, 13.05.1981. Plac Świętego 
Piotra. Była godzina 17.19, gdy 
Jana Pawła II dosięgła kula ture-
ckiego zamachowca Mehmeda Ali 
Agcy. Papież został ciężko ranny 
w brzuch i rękę. Mimo długo-
trwałej rehabilitacji, nigdy już nie 
wrócił do pełni zdrowia. Watykan, 
02.04.2005. Jan Paweł II zmarł po 
długiej chorobie. W ciszy, na po-
grzebie, który odbył się 8 kwiet-
nia, żegnał Go cały świat. Na cy-
prysowej trumnie wiatr odwracał 
kartki Pisma Świętego.  

Były recytacje w wyko-
naniu Karoliny Kocyły, m.in.  
z tomiku „Miłość mi wszystko 
wyjaśniła” oraz piękne wyko-
nanie utworu „Pokój mój daję 
wam” przez Krzysztofa Kraw-
czyka, odtworzone także z pły-
ty CD. Wspomnieniami ze spotkania 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II  
podzielili się: Jerzy F. Adamski,  Ali-
na Maślak i Bogusława Krzywonos,  
a potem obejrzeliśmy wspaniałą wystawę, 
na której zaprezentowane zostały albumy 
z pielgrzymek, albumy o Janie Pawle II, 

wydawnictwa prasowe, zdjęcia, znaczki 
i publikacje zawierające twórczość sa-
mego Jana Pawła II, zdjęcia z audiencji, 
zdjęcia przy grobie Jana Pawła II oraz 
Jego portrety ”igłą malowane”, wykona-
ne przez hafciarki z gminy Dydnia. Po-
nad 120 publikacji, często unikatowych,  
z dedykacjami użyczył na wystawę Jerzy 
F. Adamski, Wójt gminy Dydnia. Zna-
lazły się ponadto na niej  publikacje ze 
zbiorów Haliny Kościńskiej,  Bogusławy 
Krzywonos i Marii Kocyły.

Dla mnie Papież Jan Paweł II jest 
najdoskonalszym wzorem i największym 

autorytetem moralnym we wszystkich 
sprawach dręczących dzisiejszy świat. 
Przez lata był z nami i uczył nas jak żyć  
w pełnym cierpienia świecie. Ogólnie 
mówiąc Jan Paweł II papież-pielgrzym 
był człowiekiem, którego znały milio-
ny ludzi. Pozostawił po sobie ogromną 

spuściznę. Słowa pisane przez Niego  
i słowa pisane o Nim. Pisał poezje, drama-
ty, eseje, prace z zakresu obyczajowości  
i etyki, ale przede wszystkim listy, pis-
ma, homilie i encykliki, którymi żył 
cały Kościół katolicki. Łączył w so-
bie wielkość i skromność. Papież  

o zniewalającym, szerokim 
uśmiechu, popadający w pełne 
zamyślenia milczenie, obdarzo-
ny niespożytymi siłami życiowy-
mi, odnoszący się z niebywałą 
czułością do młodzieży, schoro-
wany, a tak bardzo pełen ciepła  
i człowieczeństwa, wywarł na 
naszym świecie  niezatarte pięt-
no. W naszych czasach nie bę-
dzie już nikogo takiego jak on. 

Trzy lata temu, 02.04.2005 
r., gdy o 21.37 zamknął na za-
wsze oczy, ludzie zrozumieli, 
że był świętym. Nie czekali na 
Jego beatyfikację. Okrzyki San-

to subito (Święty natychmiast)! 
zagrzmiały na Placu Świętego 
Piotra w Rzymie.

Pozostawił nam 10 wska-
zań jak ma żyć katolik. Są 
proste. 1. Bądź wierny Bogu.  
2. Szanuj życie. 3. Kochaj oj-
czyznę. 4. Chroń rodzinę.  
5. Dialog ze światem. 6. Ufaj 
miłosierdziu. 7. Dostrzegaj bliź-
niego. 8. Nauka dobrem świata.  
9. Nadejdzie zbawienie. 10  Dbaj 
o wolność i godność człowieka. 
Dla tych, którzy chcieliby sze-
rzej je poznać podpowiadam, 
że rozwinięcie ich opracował  
o. Jan Maria Szewek, teolog, 

franciszkanin z Krakowa.
Wystawa w Izbie Regionalnej  

w Krzywem czynna będzie do końca 
kwietnia br. Co ważne. Obejrzała ją mło-
dzież ze wszystkich szkół podstawowych 
i gimnazjów gminy Dydnia.

Droga  Karola Wojtyły 
na Tron Piotrowy

Wystawa czasowa związana z rocznicą śmierci Ojca Świętego

Organizatorką wystawy była Bogusława Krzywonos

Halina Kościńska

INFORMACJE  Z  POWIATU
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2 kwietnia br. cały katolicki 
świat już po raz trzeci wspominał 
dzień przejścia do wieczności na-
szego niezapomnianego Papieża-
Polaka, sługi Bożego Jana Pawła 
II. Z tej okazji również przysiet-
nicka młodzież gimnazjalna przy-
gotowała poruszający program 
artystyczny, przedstawiony nie 
tylko w budynku Zespołu Szkół  
w Przysietnicy, ale również w po-
bliskiej kaplicy pw. Św. Józefa,  
aby mogło go obejrzeć jak najwię-
cej ludzi. Obejrzeć i przeżyć, bo 
była to prawdziwa uczta duchowa.

Montaż słowno-muzycz-
ny pod znamiennym tytułem „Nie 
cały umieram”, nota bene zaczerpniętym  
z „Tryptyku rzymskiego”, miał na celu 
oddanie hołdu Janowi Pawłowi II w 3. 
rocznicę Jego śmierci oraz wyrażenie 
wdzięczności Bogu za Jego wspaniały dar, 
jakim był ten wyjątkowy człowiek, kapłan, 
papież, poeta. Dlatego też nie zabrakło  
w programie modlitwy dziękczynnej oraz 
tej o wyniesienie na ołtarze. Szczególnym 
wyrazem wdzięczności młodzieży dla Pa-
pieża, który tak bardzo ukochał młodych, 
była „Litania Lednicka”. W programie 
znalazły się również oryginalne fragmen-
ty homilii i modlitw Jana Pawła II, a także 
fragmenty jego „Tryptyku rzymskiego”, 
który każe zatrzymać się nad tajemnicą 

JAN PAWEŁ II DO MŁODZIEŻY POLSKIEJ
Liczę na was. Na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską. Nie 
zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski 
zależy od was. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi „cywilizację miłości”: w życiu osobi-
stym, społecznym, politycznym, w szkołach i uniwersytetach, parafiach, w ogniskach rodzinnych, 
które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary.

Fragment przemówienia do młodzieży wygłoszonego 3.06.1997 r. w Poznaniu

„Nie cały umieram”
3. rocznica śmierci Jana Pawła II w ZS w Przysietnicy

przemijania, śmierci, zmartwychwstania 
i sensu życia.

Młodzi wykonawcy (Katarzy-
na Sobota, Katarzyna Buczek, Karolina 
Dąbrowska, Katarzyna Szmyd, Joanna 
Szczepek, Jadwiga Bąk, Anna Pietryka, 
Patrycja Majda, Agnieszka Pietryka,  Ma-
riola Bąk, Joanna Wania, Joanna Pietryka, 
Jolanta Pietryka, Agnieszka Pieniążek, 
Dariusz Sobota i  Dominik Rachwał) wy-
kazali się ogromną wrażliwością i doj-
rzałością jak na swój wiek. Usłyszeliśmy 
m.in. recytację wierszy ks. Jana Twar-
dowskiego,  Romana Brandstaettera oraz 
anonimowej gimnazjalistki.  A wszystko 
to otrzymało piękną ilustrację muzycz- Teatroman

ną,  którą stanowiły nie tylko utwory li-
ryczne, nastrojowe, takie jak Preludium 
e-moll F. Chopina czy Addagio g-minor 
T. Albinioniego w wykonaniu Gabrie-
li Dąbrowskiej (skrzypce), ale również 
pieśni tchnące radością i nadzieją, m.in. 
„W Tobie jest światło”, „To mój Pan”, 
„Nie bój się, wypłyń na głębię” w wyko-
naniu Katarzyny Zubel, Joanny Szczepek, 
Dominiki Daty i Natalii Rzepki (śpiew),  
z akompaniamentem gitarowym (Ka-
rolina Froń, Sabina Jajko). Bardzo po-
dobały się również piosenki „Nie moż-
na żyć bez światła” z repertuaru Eleni  

(w wykonaniu Katarzyny Zubel) 
oraz „Ach, życie, kocham cię nad 
życie” – ten utwór Edyty Geppert 
zaprezentowała Dominika Data. 

Nie po raz pierwszy ucz-
niowie z Koła Poetycko-Tea-
tralnego, pracujący pod kierun-
kiem opiekunek Haliny Błaż  
i Barbary Słowik  pokazali, jak 
krzywdzące mogą być stereoty-
powe sądy na temat „dzisiejszej 
młodzieży”. Dzięki nim potwier-
dziły się słowa Jana Pawła II, że 
dzisiejsza młodzież tak bardzo 
potrzebuje autorytetów. Takim 
niekwestionowanym autorytetem 
był i pozostanie sługa Boży Jan 

Paweł II, którego młodzież szanuje i ko-
cha. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół 
w Przysietnicy za zaangażowanie i pomoc 
w realizacji przedsięwzięcia, ks. Woj-
ciechowi Bolanowskiemu za wielorakie 
wsparcie, a zwłaszcza wspaniały wystrój 
wnętrza kaplicy, realizatorom dźwięku  
w osobach Gabriela Koniecznego oraz Pa-
wła Rachwała, a nade wszystko młodym 
wykonawcom za to, że dzięki nim jeszcze 
raz mogliśmy zanurzyć się w pontyfikat 
Jana Pawła II Wielkiego, przeżyć chwile 
jego odejścia do Domu Ojca i wspólnie 
pomodlić się o rychłe wyniesienie go na 
ołtarze.

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu gimnazjalistów

Proponujemy: 
- kursy pierwszej pomocy z certyfikatem UE
- kursy pierwszej pomocy (podstawowe)
- kursy pierwszej pomocy (elementarne)

Polski Czerwony Krzyż w Brzozowie
zaprasza na organizowane przez nas Kursy Pierwszej Pomocy  

dla pracowników: 
urzędów, zakładów pracy, szkół i przedszkoli

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. Instruktor Pierwszej 
Pomocy ZG PCK tel. 0 691 865 159 lub po godz. 20.00 (0-13) 43-614-37. 
Informujemy, że środki pozyskiwane ze szkoleń są przeznaczone na pomoc  
ludziom potrzebującym z terenu powiatu brzozowskiego. 

Polski Czerwony Krzyż 5 października 1999 r. uzyskał, nadany przez Europejskie Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy  
z siedzibą w Brukseli Certyfikat Pierwszej Pomocy. Zaświadczenia wydawane przez Polski Czerwony Krzyż są uznawane  
we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej.  
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INFORMACJE  Z  POWIATU

2 kwietna minęły trzy lata 
od dnia śmierci Papieża Jana Pa-
wła II. Choć trudno wyrazić ból po 
Jego stracie tradycyjnie - z serca 
najlepiej, jak potrafiliśmy - odda-
liśmy hołd Człowiekowi, którego 
brak odczuwają mieszkańcy całe-
go świata. W ramach obchodów 
rocznicy śmierci Papieża - Polaka 
mieszkańcy Wary wzięli udział  
w kilku wydarzeniach poświęco-
nych Ojcu Świętemu.

O godz. 8.30 w kościele 
parafialnym pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Warze uczestniczyli 
oni w uroczystej Mszy Św. Na cze-
le ze sztandarem szkoły noszącej 
imię Jana Pawła II przybyli także nauczyciele i uczniowie szkoły w Warze.

W trakcie nabożeństwa modliliśmy się o rychłą beatyfikację i kanoni-
zację naszego Patrona. W wygłoszonej homilii ks. Proboszcz po raz kolejny 
przybliżył wiernym sylwetkę i dzieje 27-letniego pontyfikatu Jana Pawła II. 
Mówił również o znaczącej roli, jaką odegrał On we współczesnej historii 
świata.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w budynku Zespołu Szkół  
w Warze. Tutaj o godz. 20.00 mieszkańcy Wary zostali zaproszeni na wieczór 
poetycki z miejscowym poetą ludowym Józefem Cupakiem. Spotkanie rozpo-
czął krótki występ uczniów, którzy poprzez poezję wspominali Patrona swojej 
szkoły. Następnie kilku z nich zarecytowało wiersze pochodzące z ich własnej 
twórczości, których temat brzmiał „Młodzi a Jan Paweł II”. Po ich wystąpieniu 
głos zabrał gość honorowy - poeta Józef Cupak. Zaprezentował on zebranym 
kilka utworów ze swoich tomów poetyckich. Wsłuchiwaliśmy się w słowa 
pełne miłości, poświęcone Ojcu Św. Zebrani licznie warzanie mogli usłyszeć 
również wiersze o tematyce religijnej i patriotycznej. Nikt nie wstydził się łez, 
które płynęły z oczy i smutku, który krył się w sercach.

O godz. 21.00 wszyscy przeszli pod pomnik Jana Pawła II mieszczący 
się przed naszą szkołą. Tu wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i odmó-

Ojciec Święty Jan Paweł II żyje w naszych sercach

Elżbieta Skubisz

wiliśmy modlitwę różańcową. Wy-
słuchaliśmy jeszcze dwóch wierszy 
upamiętniających zmarłego Papieża 
oraz usłyszeliśmy Jego głos z na-
grania, który wzywał do modlitwy 
za Niego za życia i po śmierci. Pod 
pomnikiem złożone zostały wią-
zanki kwiatów, a z przyniesionych 
przez uczniów zniczy ułożono pięk-
ne serce.

O godz. 21.37, godzinie 
śmierci Papieża rozległ się dźwięk 
dzwonów i w milczeniu oraz zadu-
mie przeżywaliśmy tę chwilę sprzed 
trzech lat. Każdy uczestnik tego 
niezwykłego wieczornego spotka-
nia snuł refleksje nad nauką i prze-

słaniem pozostawionym przez Karola Wojtyłę. 
Każdy powtarzał słowa wiersza naszego poety: 

„I odszedł Człowiek wielkiego formatu
 I nic nie będzie już więcej takie same.
Bo Najjaśniejszej Gwiazdy brakło światu,
Gdy On niebiańską już przekroczył bramę.

Zapłaczą po Nim i góry i morza
I wielu ludzi przystanie w zadumie.
Bo odszedł Człowiek, któregoś Ty Boże
Kiedyś wypatrzył w wielkim ludzkim tłumie

 Zostaną po Nim pamięć, myśli, słowa
A to spuścizną pokoleń się stanie.
Pozwól ich ziarnu w sercach wykiełkować
A plan miłości wielki zbierzesz Panie.

Choć zgasła Gwiazda, blask po niej zostanie
I świecić będzie jeszcze wieki całe.
Bo miłość nie wie, co to przemijanie
Ona odradza się na Twoją chwałę.” 

Jak co roku, nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Domaradzu zorgani-
zowali swym uczniom nietypowy pierw-
szy dzień wiosny. Hasłem przewodnim 
tegorocznej imprezy było „Promowanie 
Zdrowego Stylu Życia”.

Na początku dyrektor szkoły 
Barbara Bocek powitała uczniów, na-
uczycieli i przybyłych gości. W uro-
czystości udział wzięli: doktor Teresa 
Ziemlińska – Siuta, doktor Barbara Ka-
rasińska – Wcisło oraz Urszula Walków  
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Brzozowie. Dyrektor  
w swoim przemówieniu podkreśliła, że 

Pierwszy Dzień Wiosny 
i Promowania Zdrowego Stylu Życia

„Czym powitać Cię wiosenko
gdy wesoło wracasz znów,

chyba tańcem i piosenką
bo to milsze jest od słów”.

celem spotkania jest nie tyl-
ko powitanie najpiękniejszej 
pory roku – wiosny, ale także 
integracja poprzez wspólną 
zabawę oraz przyjemne spę-
dzanie wolnego czasu. Zwró-
ciła uwagę, aby inspirować 
uczniów do podejmowania 
działań na rzecz ochrony 
zdrowia.

Najmłodsi ucznio-
wie przygotowali część artystyczną oraz 
piosenki o zdrowiu i wiośnie. Mogliśmy 
również podziwiać piękne tańce w wy-
konaniu zarówno uczniów klasy drugiej, 
jak i zespołu tanecznego prowadzone-
go przez Annę Owsianą. Aby pokazać 
różnorodność naszych działań klasa 
czwarta zaprezentowała „Drzewo zdro-
wia”, piątoklasiści w bardzo ciekawy   

i humorystyczny sposób zareklamowali 
produkty superekologiczne. Na koniec 
klasy szóste zaprosiły miłych gości na 
degustację żywności ekologicznej, którą 
przygotowali wraz z wychowawcami. 

Wiosna więc została przywita-
na. Mamy nadzieję, że na dobre zagości  
w Domaradzu i w naszych sercach.

Program artystyczny przygotowali najmłodsi uczniowie

Barbara Bocek

Uroczystość uświetniła piękna dekoracja
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Anna Rzepka: Asiu, w bieżącym roku szkolnym 
opuściłaś mury Gimnazjum w Haczowie, a tym sa-
mym skład chóru „Kamerton”. Czy przynależność 
do chóru jakoś zmieniła Twoje życie?
Joanna Sobota: Szczerze powiedziawszy, nigdy się nad 
tym nie zastanawiałam, bo chór od zawsze był częścią 
mojego życia, był czymś naturalnym. Teraz jednak do-
ceniam występy w ,,Kamertonie”. Przede wszystkim 
dodały mi one dużo pewności siebie. Z konkursu na 
konkurs coraz więcej radości sprawiało mi śpiewanie 
na scenie, wśród publiczności. Dzięki występom w chó-
rze postanowiłam spróbować swoich sił również jako 
solistka, a to z kolei okazało się dobrą decyzją, bowiem 
do dziś z chęcią biorę udział we wszelkich konkursach 
indywidualnych.

A.Rz.: I odnosisz w tej dziedzinie znaczące sukcesy. Czy indywidualne osiągnięcia 
można przypisać warsztatowi zdobytemu dzięki występom w chórze?
J.S.: Tak, jak najbardziej. Najtrudniej jest pokonać samą siebie. Stanąć samej na scenie 
i dać z siebie wszystko, pokazać, że jest się naprawdę dobrym. Dzięki chórowi było mi 
łatwiej. Nigdy nie miałam problemu z tremą, zawsze potrafiłam być sobą, ponieważ 
wcześniej zdobyłam doświadczenie wśród chórzystek. Dzięki śpiewowi w ,,Kamer-
tonie’’ mogłam rozwijać swoje umiejętności wokalne, co jest przecież kluczową rolą  
w drodze do indywidualnych sukcesów.
A.Rz.: Śpiew w chórze kształtuje też charakter.
J.S.: To prawda. Sama wykształciłam w sobie wiele pozytywnych cech. Chór to ciężka 
praca, ale praca owocna. Teraz już wiem, że warto pracować, by osiągać sukcesy. 
Występy chóralne są także dobrą próbą psychiki, pozwalają walczyć ze stresem i opa-
nowywać go. Wszelkie wyjazdy, wycieczki nauczyły mnie integracji, a przede wszystkim 
samodzielności. 
A.Rz.: A kto Cię motywuje w Twojej pasji?
J.S.: Staram się sama siebie motywować, bo to właśnie moja praca daje mi największą 
satysfakcję. Jednak przychodzą takie chwile, kiedy nie mam pomysłu na utwór, wtedy 
niezbędna jest moja kochana mama, która zawsze znajdzie odpowiednie rozwiązanie. 
Kiedy trzeba, to krzyknie, innym razem pochwali. Myślę, ze dobrze mieć taką osobę, 
która powie: ,,Weź się do pracy, osiągniesz sukces!”.
A.Rz.: Czym dla Ciebie jest muzyka?
J.S.: Muzyka, a przede wszystkim śpiew, jest całym moim życiem. Towarzyszy mi ona od 

Śpiew daje mi radość
Rozmowa z Joanną Sobotą – byłą chórzystką „Kamertonu”

urodzenia. W mojej głowie przez cały czas 
krążą dźwięki znanych piosenek. Czasem 
śmieję się sama z siebie, że nie potrafię 
przestać mruczeć różnych melodii. Myślę, 
że jeśli powiem, iż  muzyka jest dla mnie 
tak ważna jak oddech, nie przesadzę. Nie 
mogłabym bez niej żyć.
A.Rz.: Wiążesz z nią swoją przyszłość?
J.S.: Mam swoje ukryte marzenia, które 
z muzyką są związane, jednak raczej nie 
wiążę z nią swojej przyszłości. Ona i tak 
będzie dla mnie zawsze bardzo ważna. 
Będzie taką prywatnością, a nie zawo-
dem. Uważam, że dzięki temu moja mu-
zyka będzie naprawdę tylko moja. Taka, 
jaką chcę, taka jaką czuję.
A.Rz: Dziękuję za rozmowę.

Joanna Sobota

Występ Asi w VI Powiatowym Przeglądzie  
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  

„Uśmiechnij się Mamo”

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. 

Rozmawiała Anna Rzepka
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Po zakończeniu kampanii wrześniowej polscy 
żołnierze, którzy nie dostali się do niewoli lub 

zdążyli z niej już uciec, przedzierali się przez grani-
ce do neutralnych państw sąsiednich- na Węgry, do 
Rumunii, na Litwę i Łotwę. Część wojska znalazła 
się w ZSRR. Wkrótce rozpoczęli dalszą wędrówkę, 
do Francji gdzie gen. Władysław Sikorski formował 
Wojsko Polskie. Kto nie zdążył dotrzeć tam przed 
klęską Francji, meldował się w Samodzielnej Bry-
gadzie Strzelców Karpackich w Syrii i Palestynie 
lub dołączał do Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej 
Brytanii. Od połowy 1941 r także do Armii Polskiej 
w ZSRR. W kraju natomiast oku-
pant przystąpił do terroryzowa-
nia polskiego społeczeństwa i do 
planowanej eksterminacji. Polacy 
nie pozostali bierni i choć sytu-
acja wydawała się beznadziejna 
bronili się. Na dzień przed ka-
pitulacją Warszawy gen. Michał 
Tokarzewski otrzymał od gen. 
Rómmela pełnomocnictwa do 
kierowania dalszą walką, od tej 
chwili już konspiracyjną. Gen. 
Tokarzewski przystąpił nie-
zwłocznie do tworzenia tajnej or-
ganizacji wojskowej pod nazwą 
Służba Zwycięstwu Polski, prze-
mianowanej w sześć tygodni później na ZWZ, czyli 
Związek Walki Zbrojnej, a jego komendantem został 
gen. Sosnkowski. 

Jednym z ważniejszych zadań Sztabu Na-
czelnego Wodza we Francji było nawiązywanie  
i utrzymywanie łączności z krajową konspiracją.  
W pierwszej kolejności zorganizowany został prze-
rzut kurierów trasami lądowymi. Odległość między 
Warszawą a Paryżem była zbyt 
duża by łączność radiowa mogła 
być stosowana na takie odległo-
ści. Łączność lotnicza była więc 
najbardziej obiecująca. Dzię-
ki tej formie łączności oprócz 
szybkiej informacji można by 
przesłać ludzi, sprzęt oraz środki 
finansowe. Dużą energię w orga-
nizowaniu powietrznej łączności 
z Krajem wykazało dwóch ka-
pitanów: Maciej Kalenkiewicz i 
Jan Górski. Już 30 grudnia 1939, 
we Francji, kpt. J. Górski zło-
żył w sztabie Naczelnego Wo-
dza swój pierwszy raport w tej 
sprawie, ponowił go 21 stycznia 
1940 i ponieważ oba pozostały bez odpowiedzi, 14 
lutego powtórzył jeszcze raz – tym razem podpisując 
go wraz z kpt. M. Kalenkiewiczem, a w załączniku 
ujawnił grupę szesnastu „chomików” – pierwszych 
kandydatów na skok do Polski. Gen. Kazimierz Sos-
nkowski – w tym czasie komendant ZWZ, odpowie-
dzialny za łączność z okupowaną Polską – 21 lutego 
1940 przesłał raport do Dowódcy Lotnictwa gen. Za-
jąca z prośbą o umożliwienie grupie oficerów „prze-
szkolenia na kursach desantowych”. 

Pod koniec sierpnia kpt. Kalenkiewicz został 
wezwany przez gen. Klimeckiego w celu przygoto-
wania nowej komórki sztabowej, która miała zająć 

Powracali nocą
się zagadnieniem wojsk spadochronowych. 20 września za pośrednictwem 
córki gen. Sikorski zaprosił kpt. Kalenkiewicza na śniadanie, po którym 
nastąpiła zasadnicza rozmowa i zapadały decyzje. Naczelny Wódz nakazał 
formowanie pierwszej polskiej jednostki spadochronowej i pilne podjęcie 
lotów do Kraju. W październiku rozpoczął pracę w Oddziale III pięciooso-
bowy, specjalny wydział studiów i szkolenia wojsk spadochronowych. 

Na czele wydziału stanął ppłk dypl. Wilhelm Heinrich, a oprócz 
kapitanów Górskiego i Kalenkiewicza znaleźli się tam dwaj oficerowie 

lotnictwa: ppłk Stefan Olszewski  
i kpt. nawigator Lucjan Fijuth. Wy-
dział zajmował się założeniami łącz-
ności lotniczej z Krajem, planami 
werbunku i szkolenia cichociemnych 
oraz warunkami długodystansowych 
lotów do Polski. Przerzucani do kra-
ju spadochroniarze mieli być oficera-
mi łącznikowymi oraz odpowiednio 
przeszkolonymi do zadań bieżących. 
Nieodzownym warunkiem do wyko-
nania misji miała być polska eskadra 
specjalnego przeznaczenia, wyposa-
żona w samoloty przystosowane do 
nocnych operacji desantowych. Ma-

jące wybuchnąć powstanie powszechne  
w Kraju miało być wsparte przez jed-

nostki lotnicze i spadochronowe PSZ na Zachodzie. Pracowano, zatem nad 
sformowaniem polskich wojsk powietrzno-desantowych. 

Pod koniec października 1940 r. zakończył się etap prac studialnych, 
staraniem kpt. Kalenkiewicza zorganizowany został pierwszy polski kurs 
spadochronowy w brytyjskim ośrodku niedaleko Manchesteru, w Ring-
way. Dwutygodniowy kurs ukończyło 12 uczestników. Po wstępnej zapra-
wie wykonali po kilka skoków ćwiczebnych w dzień i po jednym nocnym. 

Oddział VI sztabu Naczelnego Wodza 
przystąpił do werbunku cichociem-
nych. W wyniku rekrutacji prowadzo-
nej przez Oddział VI, do służby w Kra-
ju zgłosiło się: 1 generał, 112 oficerów 
sztabowych, 894 oficerów młodszych, 
592 podoficerów, 771 szeregowych, 15 
kobiet, 28 kurierów cywilnych. Razem 
2413 kandydatów, spośród których 703 
ukończyło kurs spadochronowy. Szko-
lenie sprawności fizycznej odbywało 
się w ośrodku szkolenia spadochrono-
wego w Largo House zwanym Monkey 
Grove spolszczonym na Małpi Gaj.  
Z końcem 1943 r. płk dypl. Leopold 

Okulicki przystąpił do uruchomienia 
ośrodka szkoleniowego we Włoszech. 

Baza została zorganizowana w niewykończonych budynkach sanatorium 
w Ostuni, pomiędzy Bari a Brindisi. Szkolenie prowadzone było podob-
nie jak w Wielkiej Brytanii. Skoki ćwiczono na lotnisku Campo Cassale 
w Brindisi. Ostatni kurs odprawowy we Włoszech zakończył się 27 lipca, 
a w Wielkiej Brytanii 21 września 1944 r. Po kolejnych selekcjach 606 
ukończyło pomyślnie szkolenie (kurs odprawowy). Cichociemni nie byli 
szkoleni jednolicie. Inaczej wyglądało szkolenie kontrwywiadu, dywersji, 
radiotelegrafistów, fałszerzy dokumentów. Wspólnie odbywali kursy spa-
dochronowy i odprawowy. Cały program obejmował cztery grupy kursów: 
zasadnicze, specjalistyczne (np. łączność, broń pancerna), uzupełniające 
(np. sabotażu, dywersji, mikrofotografii), oraz praktyki. Ostatecznie 579 
kandydatów zostało uznanych za gotowych do przerzutu. 

Do końca 1944 wyekspediowano drogą powietrzną do Polski 316 

Gen. Wł. Sikorski wręcza order „Virtuti Militari” M. Fijałce 
(jednemu z cichociemnych)

Legitymacja Kawalera  Orderu „Virtuti Militari”
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cichociemnych oraz 28 cywilnych kurierów MSW. 
Cichociemni trafiali praktycznie na wszystkie od-
cinki walki prowadzonej przez AK. Byli żołnierza-
mi Związku Odwetu, Kedywu, Wachlarza, walczyli  
w oddziałach partyzanckich wszystkich Okręgów, 
pracowali w wywiadzie, sabotażu, legalizacji i dy-
wersji. Byli doskonałą kadrą, która potrafiła przeka-
zać swoją wiedzę na licznych kursach i w szkołach 
podchorążych organizowanych w okupowanej Pol-
sce. Wszędzie, gdzie rzucił ich rozkaz, wyróżniali się 
wyszkoleniem, bojową postawą, profesjonalnym po-
dejściem do powierzonych im zadań. W tym samym 

Michał Fijałka urodził się dn. 5 
X 1915 r. w rodzinie chłopskiej we wsi 
Izdebki k. Brzozowa na Podkarpaciu. 
Szkołę średnią ukończył w Sanoku  
w 1935 r. w Gimnazjum im. Królowej 
Zofii. Po uzyskaniu świadectwa doj-
rzałości pracował krótko jako robotnik  
w przemyśle naftowym, a w latach 
1936 - 1937 odbył służbę wojskową na 
Kursie Podchorążych Rezerwy przy 
22 Dywizji Piechoty w Przemyślu. 

Wyszedłszy z wojska i ukoń-
czywszy kurs rolniczy pracował jako 
instruktor rolny w Powiatowym Biu-
rze Rolniczym, również w Przemyślu. 
14 lipca 1939 r. został zmobilizowany  
i wcielony do 5 pułku Strzelców Pod-

halańskich. W kampanii wrześniowej walczył w Armii „Kraków”,  
w której szeregach doszedł do Łańcuta. 20 września 1939 r., gdy Ar-
mia Polska utraciła możliwość dalszej walki, Michał Fijałka powrócił  
z bronią w ręku do rodzinnych Izdebek. Po opuszczeniu domu rodzin-
nego przez Wetlinę przedarł się na Węgry, a następnie przez Jugosła-
wię i Włochy dotarł do Francji, gdzie zgłosił się do organizowanej na 
emigracji przez gen. Władysława Sikorskiego Armii Polskiej. Otrzy-
mał przydział do 2 Dywizji Piechoty dowodzonej przez gen. Bronisła-
wa Prugar-Ketlinga. 

Podczas kampanii francuskiej prowadził do końca walkę  
z nacierającymi wojskami niemieckimi, zyskując swoją żołnierską po-
stawą uznanie dowództwa francuskiego. Gdy Francja skapitulowała, 
został skierowany do Batalionu Podhalańskiego w I Brygadzie Strzel-
ców gen. Gustawa Paszkiewicza. Jesienią 1940 roku został powołany 
na kurs Oddziału Specjalnego Brygady Spadochronowej i po odbyciu 
przewidzianego programem szkolenia w Largo w Szkocji, w Fort - Wi-
liam w Briggens k. Londynu, wreszcie w Wilslow pod Manchesterem  
i paru innych miejscowościach, 1 września 1942 roku został drogą lot-
niczą przerzucony do kraju. Jak każdy skoczek spadochronowy prze-
szedł najpierw okres aklimatyzacji w Warszawie, po czym został odda-
ny do dyspozycji Komendy Głównej Armii Krajowej. 

Przez pewien czas pracował w organizacji „Wachlarz” na II od-
cinku. 17 stycznia 1943 roku brał udział w odbiciu więźniów w Pińsku 
na Polesiu jako zastępca komendanta akcji - Jana Piwnika ps. „Po-
nury”. Do głównych zadań Mikołaja Fijałki posługującego się wtedy 
pseudonimem „Kawa”, należało wykonanie szczegółowych planów 
więźniów wraz z najbliższym otoczeniem i dowodzeniem jedną z grup 
uderzeniowych. Powierzone sobie zadanie wykonał z dużą precyzją 
i odwagą, co mocno przyczyniło się do powodzenia akcji i uwolnie-
nia więźniów, wśród których byli zasłużeni działacze „Wachlarza”.  
W tymże 1943 roku por. Michał Fijałka otrzymał nominację na zastęp-
cę Inspektora Armii Krajowej w Inspektoracie Kowel na Wołyniu. 

W sierpniu tego samego roku został skierowany w rejon miej-

scowości Zasmyki w pobliżu Kowla w celu organizowa-
nia i pomocy w szkoleniu oddziałów partyzanckich oraz 
oddziałów samoobrony, mających za zadanie obronę lud-
ności polskiej przed okrucieństwami UPA. I tę funkcję 
Michał Fijałka spełnił z całym poświęceniem, gorliwoś-
cią i znawstwem, zyskując sobie szczere uznanie zarówno 
podwładnych jak i przełożonych oraz wdzięczność bez-
bronnej ludności polskiej. W czasie próby organizowania 
oddziału samoobrony w miejscowości Rużyn niedaleko 
Kowla został ciężko ranny w walce z oddziałami bande-
rowców. W warunkach konspiracji leczył się w Kowlu, 
a po odzyskaniu sił powrócił do Zasmyk i zorganizował 
własny oddział partyzancki, obok istniejącego już wcześ-
niej oddziału por. „Jastrzębia” - Władysława Czermiń-
skiego. 

Kiedy w styczniu 1944 roku Komendant Okręgu 
Wołyń zarządził koncentrację oddziałów partyzanckich  
w rejonie Kowla i Włodzimierza jako przygotowanie do 
akcji „Burza” i gdy z oddziałów tych powstała 27 Wołyń-
ska Dywizja Piechoty AK, por. Michał Fijałka został mia-
nowany dowódcą batalionu I/50 pp, z którym przebył cały 
szlak bojowy Dywizji przez zachodnią część Wołynia, 
Polesia i północną Lubelszczyznę, walcząc bohatersko aż 
do tragicznego rozbrojenia Dywizji przez NKWD i Armię 
Czerwoną w Skrobowie dnia 25 lipca 1944 roku. 

Po wojnie aresztowany przez UB spędził okres  
w więzieniu, po czym pracował na różnych stanowiskach 
w szkolnictwie rolniczym, wykazując duże zdolności pe-
dagogiczne i organizatorskie. Pełnił przez wiele lat funkcję 
dyrektora Technikum Rolniczego w Bobowicku. W byłym 
powiecie Międzyrzecz Wlkp., był kierownikiem interna-
tu przy Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie, 
potem dyrektorem bursy Szkół Artystycznych również  
w Lublinie. Na wszystkich tych stanowiskach dał się po-
znać jako świetny nauczyciel i wychowawca wielu poko-
leń kształcącej się młodzieży. Działalność wychowawczą 
ze swoimi podopiecznymi prowadził zawsze w duchu pa-
triotycznym, humanitarnym, w duchu szacunku dla czło-
wieka i ludzkiej godności. 

 Również po wojnie odbył studia wyższe i uzyskał 
stopień inżyniera na UJ w Krakowie, a następnie tytuł ma-
gistra pedagogki w UMSC w Lublinie. Pod koniec życia 
napisał dzieło „27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK”- wy-
soko cenioną monografię największej jednostki partyzan-
ckiej w Europie, zasłużonej w bojach o wolność Polski. 
Za swą działalność wojskową, pedagogiczną i społeczną 
otrzymał wysokie odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari 
V klasy, trzykrotnie Krzyż Walecznych Złoty i Srebrny 
z Mieczarni, Francuski Croix de Guerre awc Etoile de 
Bronze, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Krzyż 
AK, Złotą Odznakę ZNP. 

 Został pochowany w Lublinie na Majdanku 20 
września 1983 roku.

Cichociemny z Izdebek

czasie rozpoczęły się kursy w Wyższej Szkole Wojennej oraz Szkole Ofi-
cerów Wywiadowczych w Londynie. Część absolwentów tych szkół miała 
również polecieć do Polski. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku pierwsza 
ekipa skoczków znalazła się ponownie w kraju. 

Dziś trudno jest określić, kiedy i w jakich okolicznościach zrodziła 
się trafna nazwa skoczków AK - cichociemni. Jedna z hipotez mówi, że 
nazwa cichociemni wzięła się od tajemniczego znikania z jednostek żołnie-
rzy, rekrutowanych na cichociemnych. Znikali oni po cichu w nocy, nikogo 
o niczym nie informując. Obecnie spadkobiercą cichociemnych jest Woj-
skowa Formacja Specjalna GROM nosząca imię Cichociemnych Spado-
chroniarzy Armii Krajowej.

Jacek Cetnarowicz

Michał Fijałka

Jacek Cetnarowicz
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Wytworzone przez człowieka gazy cieplarniane, w szczegól-
ności pochodzące ze spalania paliw stałych, powoduje ocieplenie 
klimatu. Emisja gazów cieplarnianych wzrosła aż o 70% w ciągu 
ostatnich czterech dekad, zatrzymując więcej ciepła w dolnej części 
atmosfery. Globalnie największy wzrost w emisji gazów cieplarnia-
nych pochodzi z sektora energetycznego. W Europie, przewiduje się, 
że emisje gazów z sektora transportu wzrosną o około 50% do 2030 
roku w porównaniu z rokiem 2000. 

Globalna średnia temperatura powierzchni ziemi wzrosła 
w przybliżeniu o 0,74oC w ciągu ostatnich stu lat. Przewidywany 
wzrost dla Europy między końcem XX wieku a końcem XXI wie-
ku mieści się w granicach od 2,3 do 6oC. Ludność Europy jest bez-
pośrednio narażona na zmiany klimatyczne z powodu zmian typów 
pogody, oraz pośrednio przez zmiany w jakości i dostępie do wody, 
powietrza, jakości i ilości żywności, ekosystemach, rolnictwie, środ-
kach do życia i infrastrukturze. Wszystkie te zagrożenia wpływają na 
ludzkie zdrowie i dobrobyt na wiele sposobów. 
Fale upałów 
Wzrost częstotliwości i intensywności fali upałów jest jedną z pew-
nych konsekwencji zmiany klimatu. Ponad 70 000 zgonów zostało 
odnotowanych w 12 krajach europejskich w następstwie fali upałów 
latem 2003 roku. Przewiduje się, że w okresie 2071-2100 wraz ze 
światowym średnim wzrostem temperatury o 3oC, co roku w Unii 
Europejskiej, może nastąpić około 86 000 zgonów z powodu upa-
łów. Starsze osoby są najbardziej narażone na ryzyko śmierci spo-
wodowanej udarem cieplnym lub wynikającymi z tego zaburzeniami 
układu krążenia, zaburzeniami pracy nerek, układu oddechowego 
czy zaburzeniami metabolicznymi. 
Powodzie 
Powodzie, które występują w Europie mają ogromny związek  

z anomaliami pogodowymi. Przewidywane wzrosty opadów 
atmosferycznych związanych z klimatem przyczynią się 
prawdopodobne do coraz częstszych powodzi. Przewiduje 
się, że zimowe powodzie wzrosną w północno-zachodniej 
Europie, a gwałtowne powodzie w całej Europie. Przybrzeż-
ne powodzie prawdopodobnie zagrażają nawet 1,6 milio-
nom osób każdego roku w Unii Europejskiej. 

Skutki zdrowotne powodzi mogą być bezpośrednie  
i pośrednie. Bezpośrednie, powodowane są przez same 
wody powodziowe i obejmują utonięcia, urazy, etc. Po-
średnie skutki zdrowotne wynikają ze szkód infrastruktury 
i obejmują choroby zakaźne; choroby przenoszone przez 
gryzonie; zatrucie trującymi substancjami; pourazowe za-
burzenia w wyniku stresu takie jak bezsenność, trudności  
w koncentracji, zaburzenia zdrowia psychicznego. c.d.n. 

Podejmowanie działań w ochronie zdrowia 
przed wpływem zmian klimatycznych cz. I

7  kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia 
„Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych”

Powódź w powiecie brzozowskim

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od 
1962 r. gruntował swoją wiedzę z zakresu rysunku, 
malarstwa i grafiki w kółkach plastycznych przy boku 
znanych gliwickich artystów, plastyków. Fascynuje 
się twórczością hiszpańskiego surrealisty Salwadore 
Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem  
i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wy-

konywał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wysta-
wach w kraju i za granicą.

Tadeusz Krotos

Tadeusz  Pióro 
Państwowy Powiatowy                                                                                         

Inspektor Sanitarny w Brzozowie 
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Tropienie rozkwitającego kwietnia 
najłatwiej zacząć od fiołka wonnego. Obok 
konwalii majowej jest to najmocniej pachnąca 
bylina dziko rosnąca w Polsce. Kwiaty fiołka 
nie muszą być fioletowe. To wprawdzie naj-

pospolitszy odcień, ale nie zdziwmy się, kiedy 
podczas spaceru wyrośnie kobierzec fiołków niebieskich, białych 
albo pomarańczowych. Dwa ostatnie odcienie nie pachną. Takim 
fiołkom z racji zamieszania w genach, zostaje tylko pachnąca na-
zwa: fiołek wonny.

Zawilce wielkokwiatowe i wielo-
kwiatowe wyglądają inaczej, choć różnią 
się tylko jednym „k” w nazwie. Pierwszy 
ma większe, pojedyncze kwiaty, nawet do 
7 cm średnicy. Drugi ma małe kwiatki i za-
wsze rośnie rodzinnie, przez co zdaje się 
mieć wiele kwiatów. Wielkokwiatowy pach-
nie mocniej, a wybiera widne i suche lasy. 
Wielokwiatowy, choć ma słabszy zapach, 
to wyczuć go można ze znacznej odległości, bo zawsze chodzi  
o zjednoczone siły wielu kwiatów. Zawilce te rosną w zacienionych, 
wilgotnych miejscach w lasach i parkach, na górkach i w ogrodach. 
Zwykle są białe i kwitną dosyć długo.

Rozkwitające w kwietniu kielichy szczawiku zajęczego, 
urodą konkurują z zawilcami, nie są niestety tak trwałe, choć mają 
bardzo odporne liście, które wyglądają jak czterolistna koniczynka. 
Kwiaty szczawiku zajęczego są półprzejrzyste, białe, w cieniutkie 
czerwone paseczki.

Ciekawym kwietniowym kwiatem jest jasnota biała, nazy-
wana głuchą pokrzywą. Ma kremowe kwiaty, długo kwitnące i na-
prawdę dziwaczne, wyglądające jak duchy malutkich króliczków. 
Nikt się jasnocie białej nie przygląda, bo wszędzie jej pełno, na ru-
mowiskach i w zaroślach. Kwiaty chronią się pod liśćmi udającymi 
parzące liście pokrzywy. 

Pełnik europejski zakwita na łąkach i ma bardzo ciekawe 
kwiaty, tworzące żółte różyczki.

Kaczeńce, kwietniowe ozdoby bagien, bajorek, rowów i pod-
mokłych łąk mają na żółtych płatkach kwiatów ultrafioletowe wzo-
ry, widoczne tylko dla owadów.

Kwietniowe rabatki najwięcej kolorów zawdzięczają 
bratkom. Żaden kwiatek nie ma tak szerokiej palety barw. 
Niektóre bratki są ciemne, inne kremowe, niebieskie, czer-
wone, pomarańczowe lub żółte, ale wszystkie o aksamitnej 
powierzchni płatków. Do tego dochodzą bratki wieloko-
lorowe, o płatkach których ciemniejszy deseń tworzy tzw. 
uśmiech.

W kwietniu zakwitają tulipany o dużych ognistoczer-
wonych kielichach, dwubarwne, żółte i różnorodne mieszań-
ce o płatkach obwiedzionych kontrastowym paskiem.

Gatunek dzikich krokusów (szafran spiski) rośnie na 
Polanie Chochołowskiej, Pola-
nie Biały Potok, na Kalatówkach  
i Polanie pod Muraniem - w Ta-
trach. Na nizinach krokusy ros-
ną pod Krakowem i w Dolinie 
Sandomierskiej. Im wyżej rosną, 
tym później kwitną. W Tatrach 
Zachodnich kwitną dopiero pod 
koniec kwietnia. Krokusy witają wiosnę, na początku lata 
wysychają i znikają z powierzchni ziemi, by w kolejnym 
roku przywitać wiosnę jak należy.

Hodowane odmiany krokusów (białe, fioletowe, nie-
bieskie, pomarańczowe) kwitną nie tylko wiosną, ale jesie-
nią, a nawet zimą.

W kwietniu w ogrodach i na 
działkach zakwitają żółte żonkile, 
białe narcyzy, żółtym, różowym  
lub czerwonym  kwieciem ob-
sypują się krzewy forsycji, pigw  
i różaneczników, a białym śliwy, 
czereśnie i wiśnie. Kwiaty moreli  
przybierają różowy odcień, zupeł-
nie jak u większości jabłoni, cho-
ciaż te w najpiękniejszym rozkwi-

cie są w maju.
Ani ludzie oko, ani nos nie są w stanie w pełni ocenić 

kwietniowego kwitnienia. Ale popatrzeć i powąchać trzeba.

Kwietniowe hity na łąkach i w ogrodach

żółte żonkile

krokus

fiołek wonny

zawilec wilkokwiatowy

Halina Kościńska

W ramach Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej od-
były się 28 marca br. w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Golcowej 
Mistrzostwa SP w szachach indy-
widualnych. Naszą gminę repre-
zentowali zawodnicy z obu szkół 
podstawowych z Golcowej. Turniej 
zorganizowany był przez PZSZ  
w Brzozowie oraz Szkołę Podsta-
wową Nr 2 w Golcowej. Sędzią 
głównym był Kazimierz Kozubal.

W turnieju startowali za-
wodnicy z bogatym dorobkiem 
startowym i licznymi osiągnię-
ciami. Aleksandra Kozubal ze SP Nr 1  
w Brzozowie może pochwalić się 8 miej-
scem w Polsce w kat. ur. w 1998 i młod-
szych oraz 4 miejscem w Polsce w katego-
rii ur. w 1999. Jan Drabek z Golcowej jest 
finalistą Mistrzostw Polski zaś drużyna 

SP Nr 1 w Brzozowie zajęła w tym roku I 
miejsce w województwie podkarpackim.  
W turnieju wzięło udział łącznie 15 chłop-
ców i 7 dziewczyn w dwóch kategoriach 
wiekowych: klas I-III oraz IV-VI.
Wyniki zawodów przedstawiały się na-

Powiatowy Turniej Szachowy w Golcowej
stępująco: Kategoria dziewczęta I-III: 
I miejsce - Aleksandra Kozubal, II miej-
sce - Wiktoria Toczek, III miejsce - Zu-
zanna Jurkiewicz. 
Kategoria dziewczęta IV-VI: I miejsce 
- Katarzyna Jaskółka, II miejsce - Ange-
lika Pilch (SP Nr 2 Golcowa), III miej-
sce - Joanna Ciuł (SP Nr 2 Golcowa) 
Kategoria chłopcy I-III: I miejsce - Jan 
Drabek (SP Nr 1 Golcowa), II miejsce 
- Norbert Huber, III miejsce - Marcin 
Szmyd (SP Nr 2 Golcowa) 
Kategoria chłopcy IV-VI: I miejsce - 
Jakub Gładysz, II miejsce - Tomasz Ja-
skółka, III miejsce - Karol Winiarski.

Najlepsze cztery osoby w każdej 
kategorii awansowały do finału woje-
wódzkiego. Na zakończenie najlepsi za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe medale  
i dyplomy.

Pamiątkowa fotografia z turnieju szachowego

Tomasz Bober

WARTO  WIEDZIEĆ/SPORT



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

dan Gładysz (Iskra Przysietnica - piłka 
nożna), Szymon Gołda (Brzozovia/LKS 
Turze Pole - piłka nożna/tenis stołowy)  
i duet Paweł Michalski - Łukasz Sień-
czak (Brzozowski Klub Ju Jitsu - ju jitsu). 
Natomiast na miejscach 16-21 znaleźli 
się pozostali nominowani do tytułu na 

najpopularniejszego sportowca. Byli to: 
Tomasz Dymnicki (Zryw Dydnia - piłka 
nożna), Sławomir Glazar (Górnik Gra-
bownica - piłka nożna), Karol Gładysz 
(LKS Izdebki - piłka nożna), Bartłomiej 
Jarema (Klub Karate Kyokushin Brzo-
zów - karate), Bogusław Pająk (Błękitni 
Jasienica Rosielna - piłka nożna) i Łukasz 
Stankiewicz (LKS Górki - piłka nożna/te-
nis stołowy).

Wyróżnieni sportowcy oraz trene-
rzy zostali uhonorowani okazałymi pate-
rami, pucharami, pamiątkowymi dyplo-
mami oraz drobnymi upominkami, które 
wręczyli przybyli goście. Z kolei wójto-
wie gmin Dydnia i Haczów ufundowali 
nagrody dla wyróżnionych sportowców  
i działaczy ze swoich gmin. Ponadto 
wśród czytelników „Nowego Podkarpa-
cia”, którzy nadesłali kupony konkur-
sowe, rozlosowano upominki i nagrody. 
Plebiscytową galę uświetniły występy 
dziecięcego zespołu tańca ludowego ze 
Szkoły Podstawowej w Górkach, działa-
jącego pod okiem Aleksandry Lubeckiej. 
Za swoje występy zespół zebrał gromkie 
brawa od zebranych.  

Plebiscyt zakończył się przemó-
wieniami gości, którzy pogratulowali 
wyróżnionym sportowcom i trenerom 
dotychczasowych wyników, jednocześ-
nie życząc dalszych sukcesów na sporto-
wej niwie. Sponsorami gali byli: Starosta 
Brzozowski, Burmistrz Brzozowa oraz 
Alina i Tadeusz Zygarowiczowie - właś-
ciciele restauracji Alta w Brzozowie.

SPORT

Już po raz ósmy Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe oraz Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie zorganizowały Plebiscyt na Najpopularniej-

szego Sportowca Powiatu Brzozowskiego. Uroczysta gala, 
podczas której ogłoszono wyniki plebiscytu odbyła się  

26 marca br. w sali bankietowej restauracji Alta w Brzozo-
wie.

Oprócz nominowanych sportowców oraz 
działaczy klubów sportowych, w gali uczest-
niczyli zaproszeni goście: Janusz Draguła 

- Wicestarosta Brzozowski, Józef Krzywonos 
- Przewodniczący Podkarpackiego Zrzeszenia 

LZS w Rzeszowie, Andrzej Hendrzak - Członek 
Rady Głównej LZS w Warszawie, Grażyna Gładysz 

- Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Powiatu, Sta-
nisław Pilszak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Sta-
rostwa, Józef Rzepka - Burmistrz Brzozowa, Alina Maślak - Sekretarz 
Gminy Dydnia, Marek Szerszeń - Przewodniczący Powiatowego SZS  
w Brzozowie, Marian Kula - Dyrektor MOSiR w Brzozowie oraz przed-
stawiciele mediów. W imieniu nieobecnego Jana Burego – posła na Sejm  
z PSL na Plebiscyt przybył również jego asystent - Krzysztof Mosiężny.

Galę otworzył Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS  
w Brzozowie Bronisław Przyczynek, który powitał zebranych oraz przed-
stawił krótki rys historyczny plebiscytu. Dalszą część plebiscytu poprowa-
dził Stanisław Chrobak - Wiceprzewodniczący Zrzeszenia.

W pierwszej kolejności ogłoszono wyniki na najlepszych sportowców powiatu. 
W tym roku triumfatorem w tej kategorii okazał się duet sportowy Paweł Michalski 
- Łukasz Sieńczak z Brzozowskiego Klubu Ju Jitsu. Duet ten zajął m.in. pierwsze miej-
sce na mistrzostwach Polski oraz siódme miejsce na mistrzostwach Europy. Drugie 
miejsce zajęła łuczniczka Górnika Grabownica Aleksandra Ryba - halowa wicemi-
strzyni Polski, członkini kadry narodowej, a trzecie - szachistka Brzozovii Brzozów 
Danuta Więcławek - finalistka mistrzostw Polski w szachach do lat 16.

W dalszej kolejności kapituła plebiscytu przyznała tytuł „Trenera Roku 2007”  
i „Trenera -Wychowawcy Roku 2007”. W pierwszej z wymienionych kategorii trium-
fował Kazimierz Kozubal - trener szachistów Brzozovii - fascynat królewskiej gry, 
a zarazem sędzia szachowy pierwszej klasy centralnej. Z kolei tytuł Trenera - Wy-
chowawcy zdobył Andrzej Zajdel - nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum  

w Niebocku - trener lekkiej 
atletyki i siatkówki.

Ostatnim akcentem 
gali było ogłoszenie wy-
ników na najpopularniej-
szego sportowca powiatu. 
Tu bezkonkurencyjnym 
okazał się Jacek Gefert 
- piłkarz Cisów Jabłonica 
Polska, który głosami czy-
telników zdecydowanie wy-
przedził Aleksandrę Rybę 
- łuczniczkę Górnika Gra-
bownica i Jerzego Zająca 
- siatkarza BDK Jazzmani 
Brzozów. Czwarte miej-
sce zajął Robert Potoczny 
- piłkarz Iskry Przysietnica,  

a piąte Danuta Więcławek - młoda szachistka Brzozovii. 
Dalsze miejsca zajęli: Maciej Lasek (Klub Karate Kyokushin Brzozów - karate), 

Jakub Gładysz (Brzozovia - szachy), Daniel Bryś (Górnik Grabownica - łucznictwo), 
Tomasz Jaskółka (Brzozovia - szachy), Bogusław Florek (GM Jasienica - siatkówka).

Na miejscach 11-15 uplasowali się (alfabetycznie): Łukasz Adamski (Grabo-
wianka Grabówka - piłka nożna), Damian Barański (Brzozovia - piłka nożna), Bog-

VIII Plebiscyt na Najpopularniejszego 
Sportowca Powiatu Brzozowskiego

Dyplom najlepszemu sportowcowi wręczył Bronisław Przyczynek

Dzieci z zespołu tańca ludowego z SP w Górkach otrzymały upominki  
z rąk Wicestarosty Brzozowskiego J. Draguły

Marek Szerszeń
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10 kwietnia 2008 roku w Zespole Szkół w Hłudnie 
odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego Nauczycie-
li o puchar Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego 
gminy Nozdrzec. Wzięło w nim  udział 17 zawodników 
reprezentujących 8 szkół. 

Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach: męż-
czyzn i kobiet. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego Nauczycieli
i puchar zdobył Wojciech Czyż -  nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 
w Izdebkach, drugie miejsce wywalczył Adam Świder z Zespołu Szkół 
w Wesołej, natomiast trzecie Waldemar Skórski ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Izdebkach. 

Wśród kobiet klasyfikacja wygląda następująco: pierwsze miej-
sce i puchar zdobyła Renata Łach z Zespołu Szkół w Warze, miejsce 
drugie przypadło Elżbiecie Muciek z Gimnazjum w Izdebkach, a trzecie 
Bogumile Skotnickiej przedstawicielce gospodarzy. 

Puchary i nagrody dla wszystkich uczestników ufundował Gmin-
ny Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nozdrzcu. Poczęstu-
nek przygotowano przy wsparciu Wójta Gminy oraz firmy dystrybutor-
skiej Fal, Bocheński Dystrybucja SC. 

Imprezę zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Nozdrzec An-
toni Gromala oraz Prezes Zarządu Gminnego ZNP w Nozdrzcu Marta 
Rudawska.

Rozgrywki były na wysokim poziomie sportowym, zawodnicy 
walczyli z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Przy stołach pano-
wała sportowa atmosfera i walka fair play. 

Turniej tenisa stołowego stał się okazją do spotkania nauczycieli, 
wykazania się umiejętnościami sportowymi, ale był przede wszystkim 
imprezą integrującą.

Uczestnicy turnieju

Bogdan Gładysz

19 kwietnia br. z inicjatywy Marka Owsianego - Wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu Brzozowskiego oraz drużyny siat-
karzy Czarni Nozdrzec w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry  
w Nozdrzu odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Rzeszo-
wie.

Honorowy patronat nad imprezą objął Jan Bury – Wicemi-
nister skarbu oraz Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki.  
W imprezie wzięły udział drużyny: ZPR LATER Rymanów, Izdeb-
ki, LKS PARNAS Stara Wieś, Czarni Nozdrzec i Urzędu Gminy 
Nozdrzec. 

Otwarcia dokonał Marek Owsiany, który serdecznie powi-
tał wszystkich zawodników, kibiców i zaproszonych gości: Wójta 
Gminy Nozdrzec Antoniego Gromalę, Teresę Toczek Dyrektora 
Zespołu Szkół w Nozdrzu, Sławomira Poradę Prezesa Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Rzeszowie, Marka 
Kota - Dyrektora Gabinetu Doradców Wojewody Podkarpackiego, 
Zdzisława Sochę oraz sponsorów turnieju Krzysztofa Maszczaka 
i Tomasza Bocheńskiego. Sędzią głównym zawodów był Paweł 
Barć.

Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym” do 
dwóch wygranych setów. Innym ciekawym punktem regulami-
nu była obecność na boisku, co najmniej jednej kobiety w każdej  
z grających drużyn. Po ostrej, stojącej na wysokim poziomie grze 
turniej, z kompletem zwycięstw wygrała drużyna ZPR LATER  
z Rymanowa. Kolejne miejsca zajęły drużyny: Izdebki – 2 miejsce, 
Czarni Nozdrzec – 3 miejsce, LKS Parnas Stara Wieś – 4 miejsce  
i Urząd Gminy Nozdrzec – 5 miejsce. 

Najlepszym graczem turnieju został uznany Adam Guzik  
z Izdebek. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi 
pucharami oraz sprzętem sportowym, które wręczyli Sławomir Po-
rada, Marek Kot i Marek Owsiany. 

Jacek Cetnarowicz Wręczenie nagród

Rozgrywki turniejowe

Turniej Piłki Siatkowej w Nozdrzcu
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Restauracja ALTA poleca Schab na porach

Wykonanie:
Pora kroimy w piórka, podsmażamy na maśle, zalewamy śmieta-
ną. Dusimy do miękkości. Gdy potrawka jest gotowa smażymy 
schab na patelni grillowej. Następnie pora układamy na talerz, 
na to nakładamy grillowany schab, dekorujemy jajkiem pokrojo-
nym na 4 części, posypujemy tartym żółtym serem.

Składniki:
- jajko gotowane
- 15 dkg pora
- 5 dkg masła

- 25 ml śmietany
- 12 dkg schabu
- 2 dkg żółtego sera
- przyprawy

Życzymy smacznego!

19 kwietnia br. w Jaworznie odbyły się Mistrzostwa Polski ju-
niorów, w których wzięli udział zawodnicy BKSJJ w składzie: Adam 
Czuba - uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, Prze-
mysław Czopor - uczeń III klasy Gimnazjum w Brzozowie, Jarosław 
Bąk – uczeń II klasy Gimnazjum w Przysietnicy .

 W zawodach wzięło udział 14 klubów, zwycięzca oprócz zdo-
bycia tytułu mistrza Polski otrzymał możliwość wyjazdu na Mistrzo-
stwa Europy, które odbędą się w maju. Jarek i Przemek wystartowali 

w naszej dominującej konkurencji, jaką jest duo system. Po stoczonych 
walkach eliminacyjnych zakwalifikowali się do walk półfinałowych.  
W klasyfikacji końcowej nasz duet zajął jak na debiut bardzo wysokie, 
bo aż III miejsce.

Mam nadzieje, że para ta pójdzie w ślad swoich starszych ko-
legów (Pawła i Łukasza - wielokrotnych zdobywców tytułu Mistrzów 
Polski) i uda im się również osiągnąć tak wysokie wyniki sportowe.

 Nasz kolejny zawodnik Adam Czuba wystartował w konkurencji 
fighting, w kategorii + 81 kg. Po udanych walkach eliminacyjnych Adaś 
zakwalifikował się do półfinału, gdzie stoczył bardzo zacięte walki.  
W klasyfikacji końcowej nasz zawodnik zajął jak na debiutanta  wyso-
kie III miejsce. 

Udział zawodników BKSJJ w Mistrzostwach Polski uważam 

Mistrzostwa Polski juniorów w Ju-Jitsu

Andrzej Kędra Prezes BKSJJ 

Rodzinna fotografia zawodników BKSJJ z trenerem Andrzejem Kędrą

Przemek i Jarek podczas demonstrowania swoich umiejętności  
podczas Mistrzostw Polski

za bardzo udany. Debiut w tak prestiżowej imprezie,  
i wywalczenie brązowego medalu jest nie lada wyczy-
nem dla najmłodszych zawodników klubu, którzy do-
piero zaczynają swoją karierę sportową. Mam nadzieję, 
że wynik najmłodszych zawodników zachęci również 
innych do startu w zawodach. 

Udział w tych zawodach nie byłby możliwy bez 
wsparcia naszych sponsorów, którym Zarząd Brzozow-
skiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu  gorąco dziękuje.

 Zainteresowanych zapraszamy serdecznie na na-
szą stronę internetową: www.jujitsu.brzozow.pl 

Adam Czuba w trakcie walki o brązowy medal
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BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

HOROSKOP
WAGA (24 IX – 23 X)
Osoby z otoczenia będą trochę nieobliczalne i mogą reagować w spo-
sób dla Ciebie niepojęty... Mimo to będziesz się musiał jakoś w tej 
sytuacji odnaleźć, gdyż ludzie właśnie od Ciebie będą oczekiwać po-

mocy. Właśnie Ty mocno teraz stoisz na ziemi, robisz wrażenie osoby trzeźwo 
myślącej i dobrze zorientowanej. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Czekają Cię obowiązki i zadania, które długo od siebie odsuwałeś, 
których dotąd udawało Ci się uniknąć. Wygląda na to, że teraz musisz 

się na nich skoncentrować, wkładając w to sporo wysiłku. Być może będziesz 
musiał nauczyć się czegoś nowego, zdobyć potrzebne informacje, sięgnąć do 
fachowej literatury.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Widać wokół Ciebie liczne towarzystwo. Może są to współpracowni-
cy, nowi klienci, interesanci, koledzy z pracy? Twój los jest teraz ściśle 
spleciony z losami innych ludzi i może z tego wyniknąć zarówno coś 

dobrego jak i złego. Będziesz z ogromną łatwością wchodzić w różne układy, 
nawiązywać kontakty zawodowe i uczyć się od innych.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Bądź w porządku wobec innych osób, ale też pilnuj swoich intere-
sów. Możesz zetknąć się z brakiem lojalności z czyjejś strony, ale też 

sam mieć pokusę, aby odnieść korzyści cudzym kosztem. Może nadarzyć się 
okazja szybkiego zarobienia pieniędzy, dokładanie ją przeanalizuj, żebyś nie 
stracił wszystkiego.

WODNIK (21 I – 19 II)
W dziedzinie finansów musisz chłodno kalkulować i postępować bar-
dzo ostrożnie. Możesz być zagubiony mieć pustkę w sercu, odczuwać 
niedosyt uczuć - nawet, jeśli żyjesz w szczęśliwym związku. Nie bę-

dziesz narzekał na swoje zdrowie - to zresztą nie w Twoim stylu.
RYBY (20 II – 20 III) 
Bądź otwarty na to, co niesie życie, przygotuj się na różne niespo-
dzianki, a przy tym staraj się być bardziej elastyczny i nastaw się na 

zmiany, zamiast kurczowo trzymać się starych metod pracy. Ktoś podpowie 
Ci nowe sposoby radzenia sobie z zadaniami i problemami, z którymi stykasz 
się na co dzień.

ROZRYWKA

4) akt spożywania konsekrowanego opłatka, 7) gatunek 
skowronka, uznawany za zwiastun wiosny, 8) imię Ste-
warda, piosenkarza, 9) na ryby w kształcie worka roz-
piętego na kabłąkach, 11) stan w zach. części USA, sto-
lica Carson City, 12) prawy dopływ Wisły, dł. 443km, 
13) stopień mistrzowski w dżudo, 14) jezioro tektonicz-
ne na Wyż. Abisyńskiej, wypływa z niego Nil Błękitny.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO

PIONOWO

1) monarcha po uroczystym przekazaniu mu insygniów 
królewskich, 2) dawniej zero, 3) linia wyznaczona za 
pomocą tyczek; ścieżka wyrąbana w lesie, 5) miasto  
w pn. Włoszech w regionie Emilia-Romania, na Niz. 
Padańskiej, 6) część liścia przytwierdzająca jego ogo-
nek lub samą blaszkę do łodygi rośliny, 10) Immanuel 
(1724-1804), niem. filozof; „Krytyka czystego rozu-
mu”.

BARAN (21 III – 20 IV)
Musisz uważać, aby nie popaść w samozadowolenie, nie spocząć na 
laurach. Szumne zapowiedzi przyszłych sukcesów, obietnice i za-
liczki to nie powód, by siedzieć z założonymi rękami. Masz jeszcze 

mnóstwo do zrobienia! Masz idealny czas na to, by nadać konkretny kształt 
mglistym dotąd planom i projektom.

BYK (21 IV – 21 V)
Kwiecień powinien Ci przynieść poprawę sytuacji finansowej. Zanim 
jednak to się stanie, nie pogarszaj jej, dogadzając swoim zachcian-
kom. W pracy i w interesach możliwe różne okazje i niespodziewane 

propozycje, ale musisz być na tyle rozsądny, by umieć oddzielić te naprawdę 
cenne od tych, które są zwykłym mydleniem Ci oczu.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Bierz co los Ci daje, zaufaj uczuciom i tym osobom, które mówią Ci 
miłe rzeczy, nie skąpiąc komplementów. Wiosna uderzy Ci do gło-
wy, wszędzie będzie Ciebie pełno, będziesz chciał nadrobić straco-

ny zimowy czas i jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu uprawiając 
ulubione sporty.

RAK (22 VI – 23 VII)
Na początku miesiąca możesz zrobić coś pożytecznego w pracy. 
Uprzesz się, wykażesz konsekwencją, przypilnujesz swoich intere-

sów - i wygrasz! Wystarczy kilka cennych posunięć i pozbędziesz się prob-
lemów, załatwisz coś, z czym wcześniej nie umiałeś sobie poradzić. Samotne 
Raki niech otworzą się na nowe znajomości.

LEW (24 VII – 23 VIII) 
Będzie to pomyślny miesiąc. Każdy Lew będzie miał powody do 
zadowolenia, do każdego los się uśmiechnie. Biznesmeni odkry-

ją nowe rynki i znajdą sposoby, by na nich zaistnieć. Szczęście dopisze Ci  
w praktycznych i finansowych sprawach. Wykorzystaj talenty organizacyjne 
oraz towarzyskie, aby załatwić to, co dla innych jest zbyt trudne.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Dobrych pomysłów na pewno Ci nie zabraknie. Im szybciej wdrożysz 
je w życie, tym szybciej zaczną procentować w postaci finansowej. 
Najbliżsi w tym miesiącu czymś Cię zaskoczą: wprawią w zakłopota-
nie lub - przeciwnie - zachwycą! 

Litery z pół ponumerowanych od 1 do 13 utworzą rozwiązanie
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REKLAMA
 

NIE KŁAM KOCHANIE          1.V.           godz. 21:00
9, 10, 11, 12, 13  prod. POLSKA, od lat 12            godz.18:00 
                            Komedia romantyczna          Czas: 105 min.

2, 4, 5, 6     POLAK POTRZEBNY OD ZARAZ
                   prod. W. Bryt., od lat 15                   godz.18:00
                   Dramat                          Czas: 96 min.

16, 17, 18,  KRÓLOWIE NOCY 
19, 20,       prod. USA od lat 15           godz. 18:00                            
                   Kryminalny, thriller                         Czas: 117 min.  
 
23, 24, 25   OKO 
26, 27         prod. USA od lat 15                               godz. 18:00
                   Thriller                                       Czas: 97 min.   
                            

Kasa czynna pół godziny przed seansem.
Terminarz może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od kina.

Tel. (0...13) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl

Seanse organizowane tel. (0…13) 43 419 38 (wew. 26); 695 378 107
Terminarz również na: www.ebrzozow.net

TERMINARZ
KINA „SOKÓŁ” - MAJ 2008
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