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POWIAT  BRZOZOWSKI

Magdalena Pilawska

XXIV Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
16 października br. odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Brzo-

zowskiego, którą prowadził Henryk Kozik – Przewodniczący Rady 
Powiatu. W trakcie spotkania radni przyjęli sprawozdanie z wykonania 
uchwał i wniosków z poprzedniej sesji oraz sprawozdanie z działalno-
ści Zarządu w okresie międzysesyjnym. Wysłuchali również informacji 
o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych, członków 
Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu i osób wydających decyzje administracyjne 
w imieniu Starosty. Skarbnik Powiatu Barbara Wilusz przedstawiła in-
formację z wykonania budżetu powiatu brzozowskiego za I półrocze 
2008 r.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
- zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,
- zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2008 r.,

- zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Po-
wiat Brzozowski umowy o dofinansowanie z Funduszu Kultury Fi-
zycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyj-
nego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży  
w Brzozowie, ul. prof. W. Panki 2”,

- zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat 
Brzozowski na 2009 rok,

- wytypowania kandydatów Powiatu Brzozowskiego do składu Powia-
towej Rady Zatrudnienia w Brzozowie (zostali nimi: Ewa Tabisz, Ur-
szula Brzuszek i Grażyna Gładysz),

- ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Brzozowskiego 
(wysokość diet przedstawia się następująco: Przewodniczący Rady 
Powiatu – 1 700,00 zł, Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu  
– 900,00 zł, Członkowie Zarządu – 900,00 zł, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej – 900,00 zł, Przewodniczący pozostałych komisji – 800,00 
zł, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 850,00 zł, Za-
stępcy przewodniczących pozostałych komisji – 750,00 zł, Członko-
wie Komisji Rewizyjnej – 800,00 zł, członkowie pozostałych komisji 
– 700,00 zł)

- zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2008 rok.
Starosta Zygmunt Błaż odczytał podziękowanie Starosty Strzele-

ckiego dla władz powiatu brzozowskiego i gmin wchodzących w jego 
skład za pomoc przekazaną poszkodowanym przez huragan.

„W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
pragniemy serdecznie podziękować za udzieloną pomoc 
w usuwaniu szkód powstałych po przejściu huraganu.

Żywioł trąby powietrznej dotknął mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego, zabierając ze sobą niejednokrot-
nie dorobek całego ich życia.

Chociaż koszmar wydarzeń 15 sierpnia jeszcze 
długo pozostanie żywy w naszej pamięci to z pewnością 
przyćmiewa go głęboki humanitaryzm podjętych przez 
Was działań.

Krzepiący i napawający optymizmem jest fakt, iż 
nie pozostaliście obojętni na ludzką krzywdę i bez waha-
nia pospieszyliście z pomocą.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazałą soli-
darność w nieszczęściu i zaangażowanie, które zasługu-
je na najwyższe uznanie. Liczymy, że łączące nas wię-
zi sprawdzone w chwilach ciężkiej próby, będą nadal 
wzmacniane.”

Sesję zakończono minutą ciszy - uczczeniem 
pamięci niedawno zmarłego Tadeusza Sperbera, wie-
loletniego Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie, społecznika, Radnego Rady Miejskiej  
w Brzozowie.

Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał  
i wniosków z poprzedniej sesji

3 października br. odbyło się posiedzenie Brzozowskiego Kon-
wentu Samorządowego. Pod przewodnictwem Starosty Brzozowskie-
go Zygmunta Błaża wzięli w nim udział: Małgorzata Wajda – Dyrektor 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 
Kazimierz Więcek – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych Inspektorat Sanok, Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Se-
kretarz Powiatu Ewa Tabisz, Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, Wójto-
wie Gmin: Domaradza – Jan Pilch, Dydni – Jerzy F. Adamski, Haczowa 
– Stanisław Jakiel, Jasienicy Rosielnej – Marek Ćwiąkała, Nozdrzca 
– Antoni Gromala oraz Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie Kazimierz Filar, a także przedsta-
wiciele gminy Dydnia. Spotkanie dotyczyło omówienia spraw związa-
nych z realizacją założeń koncepcji programowo-przestrzennej zadania 
„Ochrona przed powodzią zlewni rzeki Stobnicy”.

W trakcie posiedzenia Naczelnik Wydziału Śro-
dowiska i Rolnictwa przedstawił: „Ocenę możliwości 
zwiększenia ochrony powodziowej zlewni rzeki Stobni-
cy na podstawie opracowanej wariantowej koncepcji”. 
Przedstawiciele zainteresowanych gmin omówili trudno-
ści związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych 
do złożenia wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych 
oraz decyzji środowiskowych dla poszczególnych zadań 
zgłoszonych przez nie do etapu I - polegające głównie na 
braku odpowiednich podkładów mapowych oraz braku 
zgody właścicieli działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję zbiorników retencyjnych.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna przedstawił pro-
pozycję lokalizacji 2 zbiorników retencyjnych na poto-

Brzozowski Konwent Samorządowy
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POWIAT  BRZOZOWSKI

14 października br. w Dniu Edukacji Narodowej odbyło 
się okolicznościowe spotkanie, w trakcie którego Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż złożył 
życzenia wszystkim nauczy-
cielom i wychowawcom  
z placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzą-
cym jest powiat brzozow-
ski. Najbardziej zasłużonym 
wręczył nagrody finansowe. 
Oprócz dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych na-
grodzeni zostali: Zofia Po-
toczna (I LO w Brzozowie), 
Jerzy Lasek (ZSE w Brzozo-
wie), Marek Dacko i Halina 
Baran (ZSB w Brzozowie), 
Barbara Zgłobicka i Barbara Gazdowicz (SOSW w Brzozowie) 
i Krystyna Ekiert (PP-P w Brzozowie).

Starosta Z. Błaż podkreślił jak ważna, a zarazem trudna 
jest praca nauczyciela. Powiedział m.in. „Wykonywać zawód na-

uczyciela to wielkie szczęście i wyróżnienie, ale żeby to zauwa-
żyć, trzeba pamiętać o tym, że pracują oni w warunkach szcze-

gólnych. Szkoła bowiem 
to niezwykle czuły – bo 
żywy organizm. Tu nie ma 
miejsca na eksperymenty, 
pomyłki i nietrafne opinie. 
Dobry nauczyciel to taki, 
który przede wszystkim pra-
cuje nad sobą, gdyż pozna-
nie i świadome tworzenie 
siebie winno być pierwsze 
przed poznawaniem i świa-
domym tworzeniem ucznia. 
Jestem przekonany, że taki-
mi właśnie nauczycielami 

Drodzy Państwo jesteście.”
W spotkaniu wzięła udział Sekretarz Powiatu Brzozow-

skiego Ewa Tabisz i Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie Stanisław 
Pilszak. 

Nagrody dla najbardziej zasłużonych

Pamiątkowe zdjęcie z wręczenia nagród

ku Orzechowskim i potoku Gołaszewskim jako mało kolizyjną  
i możliwą do realizacji. Również przedstawiciel gm. Dydnia za-
proponował możliwość realizacji 4 suchych zbiorników reten-

cyjnych na potoku Grabówka i Bośnia, w przypadku 3 ze zmia-
ną ich lokalizacji w stosunku do opracowanej koncepcji - przy 
wstępnej akceptacji właścicieli działek gruntowych objętych 
planowanymi zadaniami. 

W toku dyskusji omówiono również możliwości finan-
sowania zadań określonych w „Wariantowej koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej ochrony przed powodzią zlewni rzeki 
Stobnicy...” z budżetów samorządowych, jak i budżetu państwa. 
Małgorzata Wajda Dyrektor PZMiUW w Rzeszowie poinformo-
wała, że istnieje szansa uzyskania środków na   wykonanie do-
kumentacji przedprojektowej oraz szczegółowych projektów dla 
niektórych zadań ujętych w   opracowanej   koncepcji   z   budże-
tu  Podkarpackiego   Zarządu   Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Rzeszowie na rok 2009.

W związku z powyższym podjęto decyzje o potrzebie 
sporządzenia listy zadań niezbędnych do realizacji w pierwszej 
kolejności. Gminy zobowiązały się do przedstawienia Staroście 
wykazu tych zadań w jak najkrótszym terminie. Ich realizacja 

– szczególnie budowa zbiorników retencyjnych – powinna  
w bardzo znaczącym stopniu ograniczyć zagrożenie powodzio-
we na terenie zlewni Stobnicy.

Ponadto członkowie Konwentu wystosowali do Ministra 
Sprawiedliwości pismo, w którym wyrazili głębokie zaniepo-
kojenie planami Ministerstwa Sprawiedliwości polegającymi 
na likwidacji małych sądów rejonowych, w tym m.in. Sądu 
Rejonowego w Brzozowie. Uzasadniając swoje obawy samo-
rządowcy napisali: Skutki likwidacji tego sądu odczują przede 
wszystkim osoby najbiedniejsze, których już obecnie nie stać na 
opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej we własnej sprawie, 
a po przeprowadzeniu reformy nie będzie ich dodatkowo stać 
nawet na dojazd do sądu.

Sąd Rejonowy w Brzozowie funkcjonuje od wielu lat, 
rozstrzygając przede wszystkim sprawy cywilne-spadkowe, 
uwłaszczeniowe, rozgraniczeniowe, rodzinne, wieczystoksięgo-
we. Są to sprawy, konieczne do załatwienia dla każdego miesz-
kańca Powiatu. W warunkach wiejskich coraz większym i nie 
załatwionym problemem pozostaje nadal sprawa regulacji włas-
ności nieruchomości. Nasilają się również problemy rodzinne 
związane z przemocą w rodzinie, alimentacją, przybywa sierot 
społecznych, których rodzice przebywają za granicą, pozosta-
wiając opiekę nad dziećmi dziadkom, bądź dalszym członkom 
rodziny. W sprawach tych niejednokrotnie konieczna jest inge-
rencja sądu. Niechęć do załatwiania tego rodzaju spraw przez 
osoby zainteresowane, połączona jeszcze z dużą odległością 
miejsca zamieszkania od sądu właściwego do rozstrzygnięcia 
sprawy spowoduje narastanie zjawiska nieformalnego obrotu 
nieruchomościami jak również zaostrzenie się nierozwiązanych 
konfliktów rodzinnych. Wyrażamy nadzieję, że względy finan-
sowe nie będą jedynym kryterium rozstrzygającym o tak istot-
nym prawie dla każdego obywatela, jakim jest prawo dostępu 
do niezawisłego sądu.

Obrady Brzozowskiego Konwentu Samorządowego za-
kończyło omówienie spraw bieżących.

Brzozowski Konwent Samorządowy

Magdalena Pilawska
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Sesja Rady Gminy 
Jasienica Rosielna

Wójt Gminy Jasienica Rosielna 
Marek Ćwiąkała

30 września 2008r. odbyła się XX sesja Rady 
Gminy, na której podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Lublinieckiego 
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

- w sprawie zakupu działek, 
- w sprawie wyrażenia zgody  na dzierżawę  działek,
- w  sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawiera-

jących azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna na lata 2008-2032”  
Ponadto wypracowane zostało stanowisko w sprawie  projektu 

drogi ekspresowej S-19 na terenie gminy Jasienica Rosielna, którego 
pełny tekst wraz z załącznikiem mapowym zamieszczony został na stro-
nie www.jasienicarosielna.pl pod linkiem „Aktualności” oraz na stronie 
http://jasienica.bip.krosoft.pl pod linkiem „Ogłoszenia”.

15 października 2008 r. na kolejnej XXI zwyczaj-
nej sesji obradowała Rady Gminy Haczów. 

Na sesji podjęte zostały uchwały w następujących 
sprawach:
- stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspreso-

wej S-19 przez teren Gminy Haczów,
- zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości na lata 

2008 -2015 dla wsi: Haczów, Trześniów, Buków, Ja-
sionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska,

- nieodpłatnego nabycia  na rzecz Gminy Haczów prawa 
własności nieruchomości gruntowej położnej w Ha-
czowie – dotyczy Pomnika ku czci „Poległym w woj-
nach 1918-1920  i  1939 -1945”,

- przyjęcia „Regulaminu przyznawania Nagrody Wójta 
Gminy Haczów” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury,

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Haczów,

- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2008 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Haczów na 2008 r.,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego na usuwanie 

skutków trąby powietrznej,
- wytypowania przedstawiciela gminy do Powiatowej Rady Zatrudnie-

nia w Brzozowie,
- czynszu dzierżawnego za grunty mienia komunalnego Gminy Ha-

czów.
Ponadto zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Przewodni-

czący Rady Gminy Haczów oraz Wójt Gminy przedstawili informację 
o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych  i inne osoby 
zobowiązane.

Sesja Rady Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

W październiku br. mija 4-letnia kadencja działalności Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Brzozowie.  Z tej okazji, w dniu 21 października br., 
odbyło się posiedzenie, podsumowujące działalność Rady w latach 2004 
– 2008.

W posiedzeniu tym, oprócz członków Powiatowej Rady Zatrud-
nienia w Brzozowie, udział wzięli: Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, 
Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski i Józef Kołodziej – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia jest 
organem opiniodawczo – doradczym Starosty. Do głównych zadań Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia należy m.in. ocena racjonalności  gospodarki 
środkami Funduszu Pracy i opiniowanie kryteriów podziału tych środków 
na poszczególne formy aktywizacji osób bezrobotnych.

Podczas 4-letniej kadencji Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzo-
zowie zbierała się na posiedzeniach 16 razy. Pierwsze posiedzenie PRZ 
odbyło się 16 listopada 2004 roku. 19-osobowy skład Rady wybrał ze swo-
jego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Powiatowej 
Rady Zatrudnienia, którymi zostali Ewa Tabisz i Tadeusz Szarek.

W czasie swojej kadencji Rada podjęcia 23 uchwały opiniujące 
wydatkowanie środków Funduszu Pracy, oprócz tego podjęte zostały 4 
uchwały z wpisem do protokołu obrad dotyczące rozłożenia na raty niena-
leżnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy.

Podczas każdego posiedzenia członkowie Powiatowej Rady Zatrud-
nienia w Brzozowie informowani byli o sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
o zaawansowaniu wydatkowania środków Funduszu Pracy, o realizacji 
projektów dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych ze środków Unii 
Europejskiej, o zakresie zadań realizowanych przez poradnictwo zawodo-
we i innych bieżących sprawach dotyczących zmiany przepisów prawnych 
i zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Ostatnie posiedzenie PRZ w Brzozowie roz-
poczęło się od przedstawienia przez Pana Józefa 
Kołodzieja informacji o sytuacji na lokalnym rynku 
pracy, następnie członkowie PRZ podjęli uchwa-
ły dotyczące struktury wydatków Funduszu Pracy  
i wyboru banku do obsługi kasowej wydatków Fun-
duszu Pracy. W dalszej części posiedzenia, Ewa 
Tabisz – Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrud-
nienia w Brzozowie, podsumowała 4-ro letni okres 

działalności i podziękowała wszystkim członkom za 
zaangażowanie w pracach Rady.

Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, w swo-
im przemówieniu zwrócił uwagę na konstruktyw-
ną pomoc osób działających w PRZ w Brzozowie  
w kształtowaniu lokalnych programów aktywizują-
cych osoby bezrobotne i w dowód uznania za pracę, 
przekazał na ręce członków Powiatowej Rady Za-
trudnienia listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy.

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Posiedzienie Powiatowej Rady Zatrudnienia

Józef Kołodziej 
Dyrektor PUP w Brzozowie
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GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO/ SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Sesja Rady Gminy Domaradz 

Tomasz Bober

Sesja Rady Gminy Dydnia

10 października 2008 roku w sali widowiskowej GOK odbyła się se-
sja Rady Gminy poświęcona, między innymi wydaniu opinii na temat pla-
nowanego przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez naszą gminę. Radni od-
rzucili warianty zaproponowane przez 
projektantów i przedstawili własny.

W uchwale Nr XXI/141/08 
Rady Gminy Domaradz z dnia 10 
października 2008 r. w sprawie stano-
wiska w przedmiocie przebiegu drogi 
ekspresowej S-19 przez teren Gminy 
Domaradz czytamy:

Na podstawie art. 18 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1 
Uznaje się budowę drogi ekspresowej S-19, łączącą północną i południową 
cześć kraju za działanie słuszne i korzystne dla rozwoju regionu. 

§ 2 
1.Rada Gminy wnosi , aby rozważyć wariant wskaza-
ny przez mieszkańców Domaradza, który przebiega 
stroną zachodnią i został nakreślony na mapie stano-
wiącej załącznik Nr 1 do uchwały. 
2. Za niedopuszczalne uznaje się przedłożone przez 
projektanta warianty . 

§ 3 
Uzasadnienie wskazania wariantu 
przez mieszkańców stanowi załącz-
nik Nr 2 do Uchwały. 

§ 4 
Wykonanie uchwały zleca się Wój-
towi Gminy.
 

Ponadto na sesji, w której 
licznie wzięli udział mieszkańcy 
Domaradza, głosowano nad zmia-
nami w budżecie oraz utworzeniem 
Młodzieżowej Rady Gminy. Podjęto 

również dyskusję nad planowanym 
remontem drogi krajowej nr 9 na terenie Domaradza.

Podczas Sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 9 paź-
dziernika 2008 r. zostały podjęte uchwały w sprawach:
- przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji „Rozbudowy 
Stacji uzdatniania wody w Witryłowie i budowy sieci wo-
dociągowej dla wsi Temeszów, Gmina Dydnia, woj. Pod-
karpackie,
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dydnia na 
2008r.,
- ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet przysługują-
cych Radnym Gminy Dydnia,
- przyjęcia darowizny nieruchomości na mienie komunalne 
Gminy Dydnia, 
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sanockiego,

- przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji projektu pn.: „Adaptacja 
starej szkoły dla potrzeb Gimnazjum w Dydni, Gmina Dydnia, woj. 
Podkarpackie” w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007 – 2013,
- zmiany porozumienia międzygminnego.

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy zło-
żyli informacje dotyczące oświadczeń majątkowych za 2007 r.

AM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie  informuje, iż w dniu 20 
października rozpoczęto zwalczanie choroby Aujeszky’ego u świń na terenie 
powiatu brzozowskiego, zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2008 r., w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby 
Aujeszky’ego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397).

W ramach programu przeprowadzone zostanie badanie wszystkich za-
rejestrowanych stad świń poprzez pobrania krwi od znajdujących się w nich 
zwierząt. W celu sprawnej i skutecznej realizacji programu niezbędna jest 
współpraca właścicieli stad świń, przejawiająca się zgłaszaniem posiadanych 
przez nich stad do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzo-
zowie z informacją o aktualnie posiadanej ilości zwierząt. Całość programu 
finansowana jest z budżetu państwa. Rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów 
związanych ze zwalczaniem choroby Aujeszky’ego u świń.

Choroba Aujeszky’ego świń jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą choro-
bą gorączkową, która manifestuje się objawami nerwowymi i ze strony układu 
oddechowego. Osobniki dorosłe przechodzą ją w formie subklinicznej-brak 
objawów, u prośnych macior występują ronienia oraz rodzenie martwych lub 
słabych prosiąt.

Wirus choroby Aujeszky’ego ma działanie 
osłabiające układ odpornościowy organizmu świń, 
przez co zwierzęta są mniej odporne na inne cho-
roby, które nie wystąpiłyby normalnie, gdyby sta-
do było wolne od tej choroby. Wirus szczególnie 
atakuje centralny układ nerwowy - głównie u pro-
siąt, układ oddechowy warchlaków i tuczników 
oraz układ rodny u macior. Świnie raz zarażone 
są nosicielami i siewcami wirusa do końca ży-
cia. Rozprzestrzenianie wirusa następuje głównie 

Program zwalczania choroby 
Aujeszky’ego u świń

Sesja Rady Gminy w Domaradzu
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-414-59

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

W październiku w świetlicy PSSE w Brzozowie 
odbyły się narady szkoleniowe, dotyczące następujących 
programów i akcji oświatowo-zdrowotnych. 

„Różowa wstążeczka”- narada szkoleniowa dla 
pedagogów szkolnych ze szkół średnich, dotycząca ko-
lejnej edycji ww. programu. Program „Różowa wstą-
żeczka” kierowany jest do  uczniów ze szkół średnich,  
a w szczególności dziewcząt. Celem głównym programu 
jest zwiększenie świadomości wśród młodych kobiet, 
dziewcząt na temat wczesnej wykrywalności zmian gru-
czołów piersiowych poprzez systematyczną samokontro-
lę i samobadanie piersi.

Natomiast celami szczegółowymi są:
- zwiększenie poziomu wiedzy na temat choroby nowo-

tworowej  piersi,
- upowszechnianie prowadzenia systematycznej samo-

kontroli piersi. 

Grupą docelową na terenie powiatu brzozow-
skiego jest młodzież 3 szkół średnich: Liceum Ogólno-
kształcącego w Brzozowie, Zespołu Szkół Budowla-
nych w Brzozowie oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie. Program realizowany jest przez peda-
gogów szkolnych przy współpracy Dyrekcji szkół, 
nauczycieli i pielęgniarek szkolnych. 

9 października br. w świetlicy PSSE w Brzozowie 
odbyła się narada szkoleniowa  dotycząca kontynuacji  
i wdrożenia  programu edukacyjnego „Wolność od-
dechu - Zapobiegaj astmie”. Skierowana ona była do 
szkolnych koordynatorów programu w powiecie brzo-
zowskim. Został także przybliżony temat kampanii 
„STOP meningokokom”. 

Celem głównym programu „Wolność oddechu 
– zapobiegaj astmie” jest uświadomienie  rodzicom 
i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki 
astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą 
możliwości optymalnej jakości życia. 

Celami szczegółowymi są:
- edukacja rodziców i opiekunów dzieci w zakresie 

umiejętności obserwacji objawów astmy,
- zmiana percepcji dziecka z astmą jako osoby z pełnymi możliwościa-

mi rozwojowymi.
Program przeznaczony jest dla uczniów kl. I szkół podstawo-

wych. Programem objętych zostało 12 szkół podstawowych. Szkolenie 
rozpoczął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie 
Tadeusz  Pióro. Wykład dotyczący ww. kampanii wygłosiła  Maria Zaj-
del-Cecuła  – Kierownik Epidemiologii w PSSE w Brzozowie. Sprawy 
dotyczące kontynuacji – wdrożenia programu przedstawiła Małgorzata 
Szpiech – pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia 
w PSSE w Brzozowie.

Wszystkie szkolenia zakończyły się przekazaniem materiałów 
dotyczących ww. programów i kampanii.

Narady i szkolenia w PSSE w Brzozowie

przez kontakt między świniami (siewstwo wirusa wraz z wydzie-
linami z nosa, śliną, mlekiem, nasieniem), dlatego niebezpieczny 
jest niekontrolowany obrót trzodą chlewną. 

Wirus jest odporny na warunki zewnętrzne. W porach chłod-
nych jego przeżywalność jest większa. Niszczy go wysoka tempe-
ratura oraz środki dezynfekcyjne. Klasyczne objawy choroby wy-
stępują, gdy w stadzie wirus pojawi się po raz pierwszy. Prosięta 
noworodki są najbardziej wrażliwe na zakażenie. Po inkubacji cho-
roby pojawiają się objawy takie jak wzrost wewnętrznej ciepłoty 
ciała powyżej 41°C, brak koordynacji ruchów, zaburzenia w zacho-
waniu, odłączanie się od innych prosiąt w miocie, konwulsje, drże-
nia mięśni oraz charakterystyczny bezgłos, upadki sięgają 100%.  
U warchlaków i tuczników objawy są mniej zaznaczone i dotyczą 
głównie układu oddechowego, co przekłada się na zahamowa-
nie przyrostów masy ciała i powoduje przedłużenie okresu tuczu, 

upadki zamykają się w przedziale 3-5%. U macior obserwuje 
się rodzenie martwych, zmumifikowanych płodów i do 20% 
poronień w ciągu pierwszych 10 dni po zakażeniu.  Po kilku 
miesiącach objawy choroby są trudniej zauważalne, a wirus 
może być wykryty tylko na podstawie badań krwi. 

Choroba ta może być groźna dla innych zwierząt, ale nie 
jest groźna dla ludzi. Realizacja programu zwalczania choroby 
jest możliwa przy pełnej współpracy wszystkich zainteresowa-
nych stron: rolników, inspekcji weterynaryjnej oraz samorzą-
dów. Program na terenie powiatu brzozowskiego będzie realizo-
wany w trzech etapach, na które składają się trzy pobrania krwi  
w odstępach od 2 do 6 miesięcy między pobraniami.

lek. wet. Grzegorz Błaż
Powiatowy Inspektor Weterynaryjny  w Brzozowie

ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
oraz ochrony zwierząt

*******
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Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Ohar-Kędra
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1 października  w Komendzie Powiatowej Policji w  Brzozowie 
wyłoniono laureatów konkursu  prac plastycznych dla dzieci i mło-
dzieży „Bezpieczne wakacje 2008”na szczeblu powiatowym. Spośród 
nadesłanych 75 prac wyłoniono 9 zwycięskich  w trzech kategoriach 
wiekowych. Nagrodzone prace wzięły  udział w finale wojewódzkim.  
14 października odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów i nagród.  

1 października w Komendzie Powiatowej 
Policji w  Brzozowie Komisja w skład której 
wchodzili przedstawiciele Starostwa Powiatowe-
go, Urzędu Miejskiego, Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Brzozowie oraz tut. 
komendy dokonała weryfikacji konkursu prac 
plastycznych dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne 
Wakacje 2008” na szczeblu powiatowym.  

Konkurs „Bezpieczne Wakacje” jest for-
mą  popularyzowania bezpiecznego zachowania, 
ograniczania przestępczości i demoralizacji mło-
dzieży. Jednym z jego celów jest edukowanie  
i uwrażliwienie na właściwe zachowania w róż-
nych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie 
umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych za-
chowań przez młodzież w codziennych sytuacjach 
życiowych. Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Organizatorem Konkursu jest Komenda 
Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie i Regionalny  Ośro-
dek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Pa-
tronat nad konkursem objął Wojewódzki Ze-
spół ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci  
i Młodzieży. 

Przy ocenie prac konkursowych brano 
pod uwagę: zgodność tematu pracy z tema-
tyką konkursu, wartość artystyczną oraz ory-
ginalność podejścia do tematu. 

Spośród nadesłanych 75 prac ze szkół: 
w  Starej Wsi, w Jasionowie, Niebocka, Gra-
bówki, Zmiennicy, Izdebek, Brzozowa oraz 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Brzozowie  wyłoniono 9 zwy-
cięskich w trzech kategoriach wiekowych: 
7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat. 

W kategorii 7-9 lat zwycięzcami okazali 
się:
1. Zofia Ochała ze Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Izdebkach ,
2. Karolina Dydek z Zespołu Szkół w Starej 
Wsi 
3. Magdalena Siwak z Zespołu Szkół w Ja-
sionowie.  
 
W kategorii 10-12 lat najlepsze prace na-
desłali:
1. Paulina Brodzicka ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Brzozowie,
2. Aleksandra Lasek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie,

3. Paweł Baran ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Izdebkach

W kategorii 13-15 lat laureatami 
okazali się:
1. Angelika Śnieżek ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Brzozowie,
2. Karolina Pajęcka z Zespołu Szkół  
w Niebocku 
3. Katarzyna Woźniak z Zespołu Szkół 
w Jasionowie.

Ze względu na duże zaangażo-
wanie i bardzo wysoki poziom nade-
słanych prac komisja przyznała aż 11 
wyróżnień. 

14 października do KPP Brzo-
zów przybyli  laureaci konkursu Bez-
pieczne Wakacje 2008. Dzieciom 
towarzyszyli nauczyciele i opieku-
nowie, „pod okiem” których młodzi 

przygotowywali prace plastycz-
ne. Uroczystość wręczenia pa-
miątkowych dyplomów i nagród 
odbyła się o godz. 14.00. Lau-
reatów i wyróżnionych oraz za-
proszonych gości w imieniu Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Brzozowie powitała mł. asp. 
Joanna Kędra-Ohar, która zwró-
ciła uwagę na cel oraz podkreśli-
ła znaczenie przeprowadzonego 
konkursu „Bezpieczne Wakacje 
2008”. 

Pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody w postaci książek, piłek 
oraz słodkich upominków, które 
ufundował  Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, Burmistrz Brzo-
zowa Józef Rzepka, oraz Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Brzozowie Tadeusz 
Pióro  wręczył Naczelnik Wy-
działu Oświaty i Polityki Społecz-
nej Stanisław Pilszak, Naczelnik 
Wydziału Porządku Publicznego  
Bezpieczeństwa i Spraw Obywa-
telskich - Jerzy Szubra oraz Da-

mian Kierek z Wydziału  Oświaty 
i Promocji Urzędu Miejskiego.

Konkurs „Bezpieczne Wakacje 
2008” rozstrzygnięty 

Wręczanie nagród

Nagrodzone prace w kat. 7 - 9 lat

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody
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Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo 
i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. 
Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost 
liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. 

Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa pożarowego.

1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:
- nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie 

naprawiaj ich,
- używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile ob-

liczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie in-
stalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz 

wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; 
jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powo-
duje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,

-  nie używaj urządzeń uszkodzonych,
- zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazo-

wych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywa-
nia,

- nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w niewen-
tylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami  
i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe 
nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich 
zapalenia,

- nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elek-

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

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

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

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

Bezpieczeństwo w mieszkaniach – porady

Akademia  Misia Ratownika, to projekt skierowany do 
uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest zmniej-
szenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych oraz ochro-
na przed przemocą i uzależnieniami. Podczas cyklu spotkań  
z Misiem - maskotką służb ratownictwa, dzieci będą uczyć  się 
również profilaktyki przeciwpożarowej i udzielania pierwszej 
pomocy. Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie 
Laboratorium Troski. Patronat honorowy nad projektem objęły: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda 
Główna Policji, Komenda Główna Straży Pożarnej, Wojewoda 
Podkarpacki, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszo-
wie. 

Akademia Misia Ratownika

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

Pożegnanie Komendanta E. Ząbka

17 października 2008 roku w Komendzie Powiato-
wej Policji w Brzozowie odbyło się uroczyste pożegna-
nie dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji  
w Brzozowie mł. insp. Edwarda Ząbka, który z dniem  

Pożegnanie  Komendanta

Realizacja projektu przebiegać 
będzie w szkołach podstawowych na 
terenie całego województwa. W trak-
cie kilkunastu lekcji z udziałem poli-
cjantów i strażaków najmłodsi będą 
zapoznawać się z zagadnieniami do-
tyczącymi bezpieczeństwa. Pomocne 
w tym będą również materiały szko-
leniowe opracowane i przygotowane 
przez Stowarzyszenie.

Na terenie powiatu brzozow-
skiego projektem zostały objęte trzy 
szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Brzozowie, Szkoła  Podstawowa  
Nr 1 w Przysietnicy i Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Humniskach.  

16 października został powołany na stanowisko Komendanta Powiato-
wego Policji w Sanoku.

Podczas uroczystego  pożegnania z kadrą kierowniczą komen-
dy mł. insp. Edward Ząbek podziękował wszystkim za ponad 9-letnią 
współpracę. Kierując słowa podziękowania do policjantek, policjantów  
i pracowników cywilnych Komendant wyraził uznanie mówiąc: „Dali-
ście się Państwo poznać jako grupa osób z którymi mogłem realizować 
plany, zamierzenia i stawianie przed Policją zadania. Dziękuję Wam  
i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej”

Podwładni pogratulowali Komendantowi awansu i życzyli dal-
szych sukcesów w walce z przestępczością oraz wytrwałości i skutecz-
ności w kierowaniu sanocką jednostką.

Z dniem 16 października Podkarpacki Komendant Wojewódzki 
Policji w Rzeszowie powierzył pełnienie obowiązków służbowych na 
stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie obecnemu 
Zastępcy mł. insp. Tadeuszowi Zięba.

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra-Ohar
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trycznej,
- używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i do-

puszczenia,
- nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów pal-

nych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:
- w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń ga-

zowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
- nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu 

terenu  (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od po-
wietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,

- nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych,  
w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spa-
lanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek wę-
gla (CO),

-  zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – nie-
drożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szcze-
gólnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze 
wody,

-  nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skoń-
czyć poważnym zatruciem organizmu,

-  używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciw wypływowym,
-  używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:
-   nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach 

między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas po-
żaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, 
zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj  
w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru 
może to być jedyna droga ewakuacji,

-  nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić 
ewakuację oraz dojście ratowników.

4. W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:
- dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi 

czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci 
bez opieki,

- nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,
- nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących 

całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa 
po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,

- nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
- nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody 

z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, 
zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szcze-
gólnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypad-
kowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania 
może również doprowadzić do ulatniania się gazu 
i jego wybuchu,

- przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotech-
nicznych w pomieszczeniach,

- przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotech-
nicznych, 

- przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakre-
sie stosowania wyrobów pirotechnicznych,

- wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, mini-
mum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł 
bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne 
pod napięciem,

- wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożaro-
wą, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się 
duże ilości dymu).

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
   5. Gdy opuszczasz mieszkanie:
- sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbior-

niki prądu i gazu,
- przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz 

zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawo-
ry wody i gazu,

- u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz 
przebywać.

6. Gdy powstanie pożar:
-  zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub 

z telefonu komórkowego 112
- staraj się zejść na piętro poniżej palącego się 

mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pa-
miętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać 
windami, nie należy otwierać drzwi, przez które 
wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej 

ilości tlenu może spowodować szybki rozwój po-
żaru i płomienie mogą nas poparzyć,

- jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwie-
raj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij 
je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia 
strażaków,

- nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to po-
rażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazd-
ka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od 
szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłą-
czyć dopływ prądu do mieszkania,

- powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
- nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; 
jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń 
ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materia-
łów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

7. Gdy poczujesz gaz: 
-  zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe  
i administrację,
-  powiadom sąsiadów, 
-  nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elek-
trycznych,
-  nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
-  zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
-  otwórz szeroko okno,
-  wyjdź na zewnątrz budynku.

Wykorzystano materiał ze strony KG PSP w Warszawie 
http://www.straz.gov.pl/?p=/porady/poradykg
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W okresie od 01.01. do 13.10.2008 r. odnotowano 940 zdarzeń,  
w tym 69 pożarów. W działaniach związanych z gaszeniem pożarów bra-
ło udział 179 zastępów straży pożarnej w składzie 778 ratowników PSP  
i OSP. W opisywanym okresie miało miejsce 856 miejscowych zagrożeń, 
w których brało udział 949 zastępów w składzie 3012  ratowników. Odno-
towano 15 fałszywych alarmów.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
11 września br. miał miejsce pożar w budynku gospodarczym  
w Wesołej. Po otrzymaniu informacji dyżurny w Centrum Powia-
damiania Ratunkowego w Brzozowie zadysponował na miejsce 
pożaru 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Po-

wiatowej PSP w Brzozowie oraz 5 zastępów z OSP: Wesoła. Nozdrzec, 
Hłudno, Ryta Górka i Izdebki. W chwili przybycia na miejsce strażaków 
z JRG Brzozów palił się budynek gospodarczy o drewnianej konstrukcji, 
zaś w oddalonym o zaledwie 5 m drewnianym budynku mieszkalnym ule-
gła nadpaleniu ściana szczytowa. 

W chwili przyjazdu zastępu z JRG Brzozów na miejscu zdarzenia 
działały już pozostałe jednostki OSP oraz patrol Policji. OSP Wesoła po-
dała 2 prądy wody w natarciu, a OSP Nozdrzec 1 prąd wody w obronie na 
budynek mieszkalny. Zastęp JRG Brzozów zabezpieczył miejsca zdarze-
nia i odłączył dopływu prądu do budynku mieszkalnego. Jednostki OSP 
Hłudno i OSP Ryta Górka zbudowały stanowisko czerpania wody. Po 
dogaszeniu pożaru obiekt przekazano właścicielowi. Drewniany budynek 
gospodarczy uległ całkowitemu spaleniu.

11 września br. doszło do wypadku w Jasienicy Rosielnej. 
O godz. 18.29 dyżurny w Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego w Brzozowie odebrał informację o wypadku, po 

czym na miejsce zdarzenia zadysponował 2 zastępy z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 1 z OSP 
Domaradz. Na miejscu strażacy zastali samochód osobowy po czołowym 
zderzeniu z TIR-em. Samochód osobowy znajdował się na środku drogi, 
natomiast samochód ciężarowy na jednym pasie drogi. Personel karetki 
pogotowia ratunkowego udzielał pomocy osobie rannej z wypadku.

Jednostka OSP Domaradz zabezpieczyła miejsce zdarzenia, a zastęp 
z JRG GBA 2/24 pomógł personelowi pogotowia w ewakuacji poszkodo-
wanego do karetki. Ratownicy odłączyli dopływ prądu w samochodzie 
osobowym i wstrzymali całkowicie ruch na drodze. Na miejsce przybył 
patrol policji oraz grupa dochodzeniowa. Na powierzchni ok. 60m2 jezd-

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  13. 10. 2008 r.

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

ni, obok rozbitych pojazdów znajdowała się plama ro-
popochodna, która została zebrana i zneutralizowana 
przez ratowników. Następnie zmyto jezdnię prądem 
wody. Po udrożnieniu jednego pasa drogowego ruch 
odbywał się wahadłowo. Uszkodzone pojazdy zosta-
ły zabrane przez pomoc drogową. Ratownicy usunęli  
z jezdni pozostałości powypadkowe i ponownie ją 
zmyli wodą, po czym przywrócono ruch na drodze.

18 września br. miała miejsce kolizja  
w Jasienicy Rosielnej. Po otrzyma-
niu informacji (godz. 10.21) dyżurny  

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Brzozo-
wie zadysponował do Jasienicy 2 zastępy z Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP  
w Brzozowie. Po przybyciu na miejsce strażacy zasta-
li kolizję trzech samochodów na skrzyżowaniu drogi 

krajowej. Nie odnotowano osób poszkodowanych. 
Działania przybyłych zastępów z JRG Brzozów pole-
gały na rozpoznaniu sytuacji, zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia i kierowaniu ruchem w sposób wahadłowy. 
Usunięto pozostałości pokolizyjne, plamy ropopo-
chodne zneutralizowano, po czym miejsce zdarzenia 
przekazano policji.

Kolizja w Jasienicy Rosielnej

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Pedagogiczne 
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania

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

- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci, 
   instalacji i urządzeń
- Budowlane w różnych zawodach
-  Czeladnika i Mistrza w różnych zawodach
- Inne, w zależności od potrzeb

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

1. Palacz kotłów 
    parowych 
2. Fryzjer damski (staż)
3. Listonosz
4. Operator maszyn 
    do obróbki drewna

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 04. 11. 2008 r.

5. Hutnik - dmuchacz szkła
6. Szwaczka (staż)
7. Cieśla - dekarz (praca w delegacji)
8. Doradca ds. finansowych
9. Blacharz samochodowy

10. Pielęgniarka z kursem opieki 
      paliatywnej
11. Robotnik placowy
12. Sprzedawca
13. Piekarz
14. Fizjoterapeuta (staż)

Dyrektor PUP w Brzozowie
Józef Kołodziej

8 października br. Powiatowy Urząd Pracy  
w Brzozowie był organizatorem konferencji pn.: „Pra-
codawcy na lokalnym rynku pracy – oczekiwania  
i perspektywy”. Konferencja była prezentacją rapor-
tu z badań oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych 
kwalifikacji i usług szkoleniowych zatrudnianych osób, który 
przeprowadziła i zaprezentowała Firma Wektor Consulting  
z Mielca.

 W konferencji udział wzięli, Kazimierz Ziobro 
– Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zygmunt 
Błaż – Starosta Brzozowski, Jacek Posłuszny – Dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Grażyna Dydko 
– Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszo-
wie, Maria Kopacka – Kierownik Oddziału Rynku Pracy w 
Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu,  

a zarazem Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia 
w Brzozowie, Urszula Brzuszek – Przewodnicząca Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Bezrobociu 
Rady Powiatu w Brzozowie, Marek Ćwiąkała – Wójt Gminy 
Jasienica Rosielna, Jan Pilch – Wójt Gminy Domaradz i Sta-
nisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów. Ponadto w Konferen-
cji uczestniczyli Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy  
z terenu całego Województwa Podkarpackiego, pracodawcy  
i przedsiębiorcy z terenu powiatu brzozowskiego.

 Konferencję otworzył Zygmunt Błaż – Starosta 
Brzozowski, który w swoim wystąpieniu określił jej cele  

Konferencja w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Brzozowie

i życzył zebranym wypracowania 
skutecznego modelu współpra-
cy pomiędzy przedsiębiorcami  
a służbami zatrudnienia w zakresie 
przekwalifikowań  pracowników 
zgodnie z zapotrzebowaniami ryn-
ku pracy.

Następnie dokonano prezen-
tacji przeprowadzonych wśród pra-
codawców działających na terenie 
Powiatu Brzozowskiego badań an-
kietowych. Prezentacja zawierała trzy moduły:
1. Sytuacja społeczno – gospodarcza w Powiecie Brzozowskim  

w opinii lokalnych pracodawców.
2. Oczekiwania pracodawców, a uwarunkowania lokalnego rynku 

pracy.
3. Popyt na kwalifikacje i zawody w Powiecie Brzozowskim.

Dalszym punktem konferencji było przedstawienie przez 
przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie infor-
macji na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wo-
jewództwie Podkarpackim. Trzecia prezentacja dotyczyła możli-
wości wsparcia rozwoju lokalnego ze środków Unii Europejskiej 
przedstawiona przez Firmę Wektor Consulting z Mielca. 

W dyskusji podsumowującej konferencję, wszyscy mówcy 
podkreślali konieczność dokonywania przez osoby bezrobotne, 
mające kłopoty ze znalezieniem pracy przekwalifikowań zawodo-
wych, dającym im możliwość uzyskania nowych kwalifikacji za-
wodowych i czasami nowy, poszukiwany na rynku pracy zawód. 
Zwrócono także uwagę na konieczność dokonania zmian w syste-
mie kształcenia, który powinien dawać młodym ludziom podstawy 
umiejętności manualnych i lepiej przygotowywać ich do wykony-
wania wyuczonego zawodu.

Konferencja realizowana była przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzozowie w ramach projektu pod nazwą „Dobra kadra połową 
sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w Priorytecie szóstym Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki - Rynek  Pracy otwarty dla wszystkich.

Konferencję otworzył Starosta Brzozowski

Jacek Posłuszny
 - Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie
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W dniach 25 – 27 września br. odbył się XII Woje-
wódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizatorem 
rajdu było Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk Młodzieżowych przy Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie i SK PTSM przy Zespole Szkół Budowlanych 
w Brzozowie.

Bazą noclegową dla rajdu było schronisko PTSM  
w Wetlinie. Trasy przebiegały następująco: I dzień – Prze-
łęcz Wyżniańska – Mała Rawka  – Dział – Wetlina, II dzień 
– Wetlina - Przełęcz Orłowicza - Roh – Chatka  Puchatka 
-  Wetlina.

W rajdzie uczestniczyły następujące szkoły: Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - 18 uczniów, Zespół 
Szkół Budowlanych w Brzozowie - 15 uczniów, Liceum 

XII Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych
Ogólnokształcące w Brzozowie - 10 uczniów, Liceum Ogólno-
kształcące w Jedliczu - 15 uczniów, Liceum Ogólnokształcące  
w Lesku - 15 uczniów, Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku - 16 uczniów, 
Zespół Szkół Nr 4 w Sanoku - 10 uczniów, Zespół Szkół w Jedliczu 
- 11 uczniów, II LO z Krosna - 10 uczniów.

W czasie rajdu przeprowadziliśmy 4 konkursy: konkurs kra-
joznawczo – turystyczny, konkurs wiedzy ekologicznej, konkurs 
wiedzy o PTSM, konkurs piosenki turystycznej.

W wyniku eliminacji poszczególne miejsca zajęli:

- w konkursie krajoznawczym: I miejsce – Paweł Błaż – ZSE 
Brzozów, II miejsce – Agata Łukaszewicz – LO Lesko, III miejsce 
– Grzegorz Śmigieł ZS Nr 4 Sanok,

- w konkursie wiedzy o PTSM: I miejsce –  Kamil Bolanowski 
– II LO Krosno, II miejsce – Maciej Izdebski – ZS Nr 4 Sanok, III 
miejsce – Martyna Szelążek – LO Lesko,         

- w konkursie wiedzy ekologicznej: I miejsce – Marta Froń – LO  
Brzozów, II miejsce – Barbara Dobek – ZSE Brzozów, III miejsce 
– Katarzyna Stasik – II LO Krosno,

- w konkursie piosenki turystycznej: I miejsce -  grupa z LO  
z Leska, II miejsce – grupa z LO z Brzozowa, III miejsce – grupa 
z II LO z Krosna.

Podczas rajdu młodzież czynnie brała udział w akcji sprzą-
tania gór. Poszczególne grupy rywalizowały ze sobą, kto nazbiera 
więcej śmieci. W tej konkurencji przyznano także nagrody. I miej-
sce zdobył ZS Nr 4 z Sanoka, II miejsce ZS Nr 1 z Sanoka, III miej-
sce I LO z  Brzozowa.

W czasie rajdu dopisywała nam pogoda zarówno nieba jak  
i ducha. Nawiązano nowe znajomości i przyjaźnie, wszyscy uczest-
nicy rajdu  przyrzekli sobie spotkanie na XIII Rajdzie Szkół Po-
nadgimnazjalnych w 2009 r. Organizatorzy znaleźli licznych spon-
sorów, dzięki czemu oprócz niewątpliwych atrakcji turystycznych 
były na rajdzie smaczne gorące posiłki oraz cenne nagrody. W imie-
niu organizatorów i młodzieży biorącej udział w rajdzie składamy 
serdeczne podziękowania sponsorom, bo to dzięki ich wsparciu rajd 
mógł się odbyć.

Sponsorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, 
Dyrektor ZSE w Brzozowie, Dyrektor ZSB w Brzozowie, Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie, Piekarnia Romana Bąka z Przysietnicy, 
Hurtownia Drobiu w Bliznem, Zakład Uboju, Skupu i Przetwórstwa 
Mięsnego – Masarnia w Brzozowie, Wyroby Cukiernicze w Brzo-
zowie – Wacław Bieńczak.

Grupa z Zespołu Szkół Budowlanych

Grupa z Zespołu Szkół Ekonomicznych

Danuta Słaba

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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W Polsce zasada wzajemnej zgodności obowiązywać zacznie od 
2009r. Jednakże rolnicy nie będą zmuszeni spełniać wszystkich wyma-
gań ponieważ został wynegocjowany okres przejściowy oraz fazowe 
wprowadzanie przepisów.
· 2009 r. – będą obowiązywały wymagania odnośnie dobrostanu zwie-

rząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zdrowia publicznego – (ob-
szar A)

· 2011 r. – będą obowiązywały wymagania w zakresie dobrej kultury 
rolnej oraz ochrony środowiska – (obszar B i C)

Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary:

Obszar A,   który obejmuje:

Identyfikację i rejestrację zwierząt

Dotyczy gospodarstw posiadających zwierzęta
Głównym celem Wzajemnej Zgodności w zakresie Identyfikacji  

i Rejestracji Zwierząt jest kontrola spełniania wymagań nałożonych 
obowiązującymi przepisami.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) umożliwia:
- ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt,
- zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Eu-

ropejskiej,
- uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwie-

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

PRZEWODNIK  ROLNIKA

W chwili obecnej trwają prace nad reformą Wspólnej Polityki Rol-
nej. Zmianie ulegnie metoda dotowania gospodarstw rolnych. Płatności 
obszarowe zostaną wypłacone w chwili spełnienia przez gospodarstwa 
rolne wymogów wzajemnej zgodności -  cross – compliance.

- zasada wzajemnej zgodności czyli wymogi,  
które powinni spełniać beneficjenci  

płatności obszarowych w 2009 r. cz. I

Cross-compliance - 

Co oznacza Cross-Compilance?

Powiązania pomiędzy

Płatnościami  
bezpośrednimi

NormamiZobowiązaniami powią-
zanymi z rolnictwem

Zdrowie publiczne
Zdrowie zwierząt

Zdrowie roślin

Środowisko

Dobrostan zwierząt

Dobry stan rolniczy i ekologiczny 
powierzchni rolnych

rzęcego innych państw 
członkowskich UE.

Lista wymagań:
- rolnik posiada numer 

identyfikacyjny produ-
centa oraz numer siedzi-
by stada,

- w siedzibie stada wszyst-
kie sztuki bydła, świń, 
owiec i kóz są oznako-
wane zgodnie z przepi-
sami,

- w siedzibie stada wszyst-
kie sztuki bydła posiada-
ją paszport,

- wpisy w księdze rejestra-
cji bydła, świń, owiec  
i kóz dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zda-
rzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż  
w terminie 7 dni,

- korekty wpisów w księdze rejestracji bydła, świń, 
owiec i kóz, umożliwiają odczyt zmienianego wpisu,

- dane zawarte w księdze rejestracji bydła, świń, owiec  
i kóz przechowywane są przez okres 3 lat od dnia utra-
ty posiadania zwierzęcia,

- dokumenty przewozowe dla owiec/kóz urodzonych po 
dniu 9 lipca 2005 roku, przechowywane są przez okres 
nie krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do 
miejsca przeznaczenia,

- spis owiec/kóz prowadzony jest w stadzie co najmniej 
raz na 12 miesięcy.

- zagadnienia ochrony środowiska naturalnego 

Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk  
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Dotyczy wszystkich rolników na terenie całego kraju
Ochrona gatunkowa obejmuje obszar całej Polski 

i dotyczy wszystkich mieszkańców (w tym rolników).
Lista wymagań:
W gospodarstwie przestrzegane są zakazy:
- umyślnego chwytania, okaleczania, zabijania, trans-

portu, pozyskiwania i przetrzymywania ptaków podle-
gających ochronie,

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR
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- umyślnego niszczenia jaj, gniazd lub płoszenie ptaków objętych 

ochroną,
- posiadania zwierząt martwych, spreparowanych,
- niszczenia siedlisk i ostoi zwierząt, roślin i grzybów objętych 

ochroną,
- zrywania, niszczenia, zbywania i nabywania roślin i grzybów 

pod ochroną
- umyślnego zrywania, zbierania i niszczenia roślin objętych 

ochroną,
- wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż-

nych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Ochrona wód gruntowych przed  
zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre 

substancje niebezpieczne

Dotyczy wszystkich gospodarstw.
W trakcie prowadzonej produkcji rolniczej, a także funk-

cjonowania gospodarstwa domowego używane są substancje, 
które stosowane w niewłaściwy sposób mogą stanowić zagroże-
nie dla czystości wód i zdrowia publicznego.

Spośród substancji stanowiących zagrożenie dla wód grun-
towych w gospodarstwie rolnym najczęściej wykorzystywane są 
środki ochrony roślin zawierające substancje czynne oraz produk-
ty naftowe, takie jak oleje napędowe i opałowe, benzyna, oleje 
przekładniowe i hydrauliczne, smary, płyny hamulcowe.

W celu ochrony środowiska, środki ochrony roślin oraz 
produkty naftowe należy przechowywać w taki sposób, aby nie 
powodować przedostawania się ich do wód gruntowych w sposób 
bezpośredni lub pośredni, np. poprzez glebę.

Zalecenia dotyczące magazynowania środków ochrony ro-
ślin oraz postępowania z opróżnionymi opakowaniami wynikają 
z informacji zawartych w instrukcji.
Lista wymagań:
- miejsca składowania substancji niebezpiecznych dla środowiska 

zabezpieczone są przed bezpośrednim lub pośrednim wprowa-
dzaniem tych substancji do wody gruntowej,

- opakowania po substancjach niebezpiecznych przechowywane 
są w sposób zabezpieczający przed wprowadzaniem substancji 
szkodliwych do wód gruntowych,

- środki ochrony roślin posiadają obowiązkowe etykiety produ-
centa, przechowywane są w oryginalnych opakowaniach w ma-
gazynie lub innym wydzielonym miejscu, zgodnie z etykietą/in-
strukcją,

- oleje odpadowe przechowywane są w szczelnych pojemnikach 
i magazynowane w miejscach zabezpieczonych przed zanie-
czyszczeniami gruntu a następnie przekazywane upoważnione-
mu podmiotowi.

Ochrona środowiska, w szczególności gleby,  
w przypadku stosowania osadów ściekowych  

w rolnictwie

Dotyczy gospodarstw wykorzystujących komunalne osady 
ściekowe

Komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni 
ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji słu-
żących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ście-
ków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Osady mogą być przekazane rolnikowi wyłącznie przez 
wytwórcę tych osadów. Wytwórca osadu odpowiedzialny jest za 

poddanie przekazywanych komunalnych osadów ściekowych 
badaniom oraz za przeprowadzenie badań gleby na krótko 
przed zastosowaniem na niej osadu. Rolnik ma prawo żądać 
wyżej wymienionych dokumentów od wytwórcy osadów,  
w przypadku ich braku powinien odmówić przyjęcia osadów.

Komunalne osady ściekowe można stosować:
- w rolnictwie do uprawy wszystkich płodów rolnych wprowa-

dzanych do obrotu handlowego, w tym przeznaczonych na 
paszę,

- do rekultywacji terenów przeznaczonych na cele rolne,
- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
- do uprawy roślin przeznaczonych na kompost oraz roślin nie 

przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

Lista wymagań:
- rolnik posiada aktualne wyniki analizy zastosowanego ko-

munalnego osadu ściekowego dostarczone przez wytwórcę 
osadu,

- rolnik posiada aktualne wyniki analizy gleby, na której był/
jest stosowany komunalny osad ściekowy, wykonane bezpo-
średnio przed zastosowaniem osadu ściekowego (na zawar-
tość metali ciężkich, pH, fosforu),

- rolnik posiada dokument zalecanych dawek osadów ścieko-
wych stos. w gospodarstwie, wydany przez wytwórcę osa-
dów,

- przestrzega się zakazu stosowania komunalnych osadów ście-
kowych:

− na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami,
− na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa 

(nie dotyczy drzew owocowych),
− na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych 

i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się  
z ziemią i są spożywane w stanie surowym w ciągu 18 miesię-
cy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,

− na łąkach i pastwiskach,
− na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagien-

nych,
− na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
− na gruntach o dużej przepuszczalności (piaski luźne i sła-

bo-gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie), jeżeli poziom wód 
gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m 
poniżej powierzchni gruntu,

− na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych,
− w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegające-

go do brzegów jezior i cieków,
− na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m 

od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji 
żywności,

− na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochron-
nych ujęć wody,

− na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
− na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
− na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyro-

dy np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

− podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego 
spożycia przez ludzi,

− na glebach o pH mniejszym niż 5,6.
Marek Owsiany

Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR
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21 października br. społeczność Gimnazjum Nr 1  
w Brzozowie świętowała uroczystość nadania szkole imienia 
Jana Pawła II. Uroczystości związane z nadaniem imienia 
gimnazjum rozpoczęła msza św. w brzozowskiej kolegiacie, 
którą celebrował ksiądz biskup Marian Rojek w asyście ks. 
Infułata Juliana Pudło, ks. Proboszcza Franciszka Rząsy i po-
zostałych zaproszonych księży. 

W homilii ksiądz biskup nawiązując do fragmentów 
ewangelii porównał nasze życie do wędrówki z dużym ob-
ciążeniem, który został porównany do plecaka. „Tak to jest  
z tym wędrowaniem, ten dylemat, oddać czy też nie oddać. 
Iść z tym ciężarem przez życie? Czy też pozbyć się tego cię-
żaru i być wolnym. Ale z drugiej strony ten ciężar daje mi 
pewne zabezpieczenie. Ten plecak, ten ciężar, który człowiek 
niesie ze sobą niósł także Jan Paweł II przez swoje życie” 

– powiedział bp Marian Rojek. 
Uzupełnieniem jego słów była 
prezentacja plecaka, laski i bu-
tów należących do Jana Pawła 
II z czasów jego wędrówek po 
polskich górach i pracy duszpa-
sterskiej w Watykanie. 

Po mszy św. dalsza część 
obchodów nadania imienia Jana 
Pawła II odbyła się na terenie 
szkoły. Tam bp Rojek poświę-
cił pamiątkową tablicę, którą 
odsłonił wraz z Burmistrzem 
Brzozowa Józefem Rzepką 
oraz Podkarpackim Wicekura-
torem Oświaty Antonim Wy-
drą. Ksiądz biskup poświęcił 
także różańce i podarowaną dla 
szkoły przez starostę Zygmunta 
Błaża płaskorzeźbę z wizerun-
kiem Jana Pawła II. 

Następnie Dyrektor Gimnazjum Mariola Pilszak zaprosiła 
wszystkich zebranych do sali gimnastycznej, gdzie odbyło się powi-
tanie gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: bp Marian Rojek wraz z 
ks. Infułatem Julianem Pudło i ks. Proboszczem Franciszkiem Rzą-
są, przedstawiciele władz samorządowych powiatu brzozowskiego 
i gminy Brzozów: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Burmistrz 
Brzozowa Józef Rzepka wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Stańko, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Pilszak wraz z Radnymi, 
przedstawiciele kuratorium oświaty w osobach: Antoniego Wydry 
- Wicekuratora Oświaty, Barbary Dżugan - Starszego Wizytato-

Jan Paweł II patronem brzozowskiego gimnazjum

Poświęcenie pamiątkowej tablicy przez bp Mariana Rojka

Wystąpienie Starosty Z. Błaża

Dzień Edukacji Narodowej dla Zespołu Szkół w Jasionowie miał 
wymiar szczególny. Bowiem 14 października br. odbyła się tutaj uro-
czystość oddania do użytku nowego segmentu dydaktycznego. 

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości,  
a wśród nich: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wójt Gminy Ha-
czów Stanisław Jakiel, Przewodniczący Rady Gminy Haczów Ta-
deusz Kędra wraz z Radnymi, ks. Proboszcz miejscowej parafii Jan 
Cag, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Tomasz Żak, Kierownik 
Referatu Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych 
UG Haczów Piotr Sabat, Sołtys Jasionowa Wie-
sław Biernacki, dyrektorzy placówek oświa-
towych z terenu gminy Haczów oraz grono 
nauczycielskie i uczniowskie Zespołu Szkół  
w Jasionowie.

Po powitaniu gości przez Dyrektor Beatę 
Pańko odbyło się oddanie do użytku odremonto-
wanego segmentu szkoły. Symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonali: Zygmunt Błaż, Stanisław 
Jakiel, Tadeusz Kędra, Wiesław Biernacki oraz 
Beata Pańko. Nowo otwartą cześć szkoły poświę-
cił ks. Jan Cag, a goście zostali zaproszeni do 
zwiedzenia obiektu i dokonania okolicznościo-
wych wpisów w księdze pamiątkowej. Następnie 
wszyscy obecni przeszli do sali gimnastycznej, 
gdzie miały miejsce okolicznościowe przemó-
wienia i część artystyczna. 

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż w swo-
im wystąpieniu złożył serdeczne gratulacje i ży-

czenia z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim 
pedagogom, a władzom Gminy Haczów po-
gratulował udanych inwestycji oświatowych 
oddanych do użytku w bieżącym roku szkol-
nym. 

Dzień Edukacji Narodowej był także 
okazją do uhonorowania Nagrodą Wójta za 
osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze Do-
naty Rozum, nauczycielki ZS w Jasionowie. 
Na zakończenie jasionowscy uczniowie zapre-

zentowali program artystyczny.

Nowy segment dydaktyczny w ZS Jasionów

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonał m.in. Tadeusz Kędra

Część artystyczna 

Jacek Cetnarowicz
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16 października 1978 r. 
skromny kardynał „z dalekiego 
kraju” - Karol Wojtyła, został decy-
zją konklawe powołany na Stolicę 
Piotrową.  W bieżącym roku mija 
dokładnie 30 lat od tego pamiętne-
go wydarzenia, które zmieniło bieg 
historii nie tylko Polski, ale i świa-
ta. Z tej okazji w Zespole Szkół  
w Przysietnicy odbyła się uroczysta 
akademia, której tytuł zaczerpnięto 
z hasła tegorocznego, VIII Dnia 
Papieskiego: „Jan Paweł II – Wy-
chowawca Młodych”

Wzruszający montaż słowno-
muzyczny połączony z prezentacją multimedialną miał na celu oddanie 
hołdu słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II,  przypomnienie najważniej-
szych momentów z jego życia i nauczania oraz wyrażenie wdzięczności 
Bogu za Jego wspaniały dar, jakim był  ten wyjątkowy człowiek. Dlatego 
też nie zabrakło w programie modlitwy dziękczynnej, a także błagalnej, 
o wyniesienie na ołtarze „największego z rodu Polaków”. Szczególnym 
wyrazem wdzięczności dla Papieża była „Litania Lednicka” oraz pieśń 
oazowa „Barka”, która tak bardzo kojarzy się nam z Janem Pawłem II.  
W programie można było usłyszeć głos  Ojca Świętego, który w swojej 
posłudze nieustannie kształtował młode pokolenie, traktując je jako na-
dzieję Kościoła i przyszłość świata. 

„Liczę na was. Znałem młodzież polską. Nie zawiodłem się nigdy 
na niej” – mówił Ojciec Święty. I tym razem młodzi ludzie pokazali, że 
można na nich liczyć. Z programu, który zaprezentowali uczniowie ZS  
w Przysietnicy można wywnioskować, że to jest pokolenie JPII, pokole-
nie, które poważnie traktuje jego przesłanie i nie zamierza o nim zapo-
mnieć. Piękne chwile refleksji i wzruszenia zawdzięczamy narratorom: 
Patrycji Majdzie, Rafałowi Pawłowskiemu i Patrykowi Gwizdale, Ar-
turowi Krauzowi, który użyczył głosu Ojcu Świętemu,  a także takim 
recytatorom jak: Magdalena Jajko, Joanna Gerlach, Kamila Stabryła, 
Monika Krauz, Justyna Gołąbek, Monika Rachwał, Daniel Tercha, Karol 
Rachwał, Judyta Szpiech, Oliwia Dąbrowska, Weronika Data i Paulina 
Bąk, która również zaprezentowała piękną piosenkę „Drugi brzeg”.  

Chór pod kierunkiem Elżbiety Płowy śpiewał tak porywająco, że 
cała szkoła włączyła się w śpiew pieśni, zwłaszcza „Barki”, ale i innych, 
chociażby refrenu utworu finałowego „Leć, muzyczko, do niebiańskiej 
krainy, powiedz Bogu, że Go za to wielbimy”.  Dzięki prezentacji multi-

„Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”
Uroczystość w Zespole Szkół w Przysietnicy

Teatroman

medialnej, w której przygotowaniu pomogła realizato-
rom Magdalena Dąbrowska - Rzepka, przypomnieliśmy 

sobie  bliskie sercu obrazy z życia  
i działalności Ojca Świętego. W  ob-
słudze technicznej służył pomocą 
uczeń  klasy IV b, Dominik Rzepka. 
Scenariusz uroczystości przygotowa-
ły nauczycielki języka polskiego ZS 
w Przysietnicy, Halina Błaż i Justyna 
Ziemiańska, nad dekoracją czuwała p. 
Weronika Fejdasz  wraz z ks. Wojcie-
chem Bolanowskim, zaś nad realiza-
cją techniczną – Gabriel Konieczny. 

Uroczystość odbyła się dzięki życzliwemu wsparciu 
Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz pomocy pracow-
ników obsługi szkoły,  z panem woźnym Kazimierzem  
Obłojem na czele.

Dzień 16 października 2008 r. pozostanie na dłu-
go w pamięci uczniów i wszystkich pracowników ZS  
w Przysietnicy. Ta uroczystość  po raz kolejny uświado-
miła nam, że Jan Paweł II, za życia nieustannie nawo-
łujący do miłości, będący jak czyste szkło, przez które 
można zobaczyć Chrystusa, potrafi również po śmierci 
zjednoczyć wszystkich wokół swojej osoby, bo jego 
niekwestionowana świętość życia przyciąga jak magnes 
tych, którzy poszukują prawdziwych wartości lub choć-
by tylko za nimi tęsknią. 

Uczniowie  ZS w Przysietnicy przygotowali ...

... poruszający montaż słowno-muzyczny

ra, Ewy Starowiejskiej - Kierownika Oddziału Kuratorium  
w Krośnie, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy 
Brzozów, a także pracownicy, uczniowie wraz z rodzicami 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brzozowie. 

Po powitaniu gości miały miejsce wystąpienia zapro-
szonych gości. Bp Marian Rojek zwracając się do obecnych 
prosił „aby zgodnie z przesłaniem Jana Pawła II to gimna-
zjum dawało młodym ludziom korzenie, to znaczy aby poma-
gało im odkryć własną tożsamość, związaną z ojczyzną, z tą 
ziemią, związaną z rodziną, z chrześcijaństwem, kościołem, 
wiarą, ze sobą samym. Niech te korzenie będą dla nich skar-
bem, jaki otrzymają w tej szkole i przez ludzi tej szkoły”. Po 
bp Rojku głos zabrał Burmistrz Józef Rzepka, który przywo-
łał swoje osobiste wspomnienia ze spotkania z Ojcem Świę-
tym podczas powitania Jana Pawła II w czerwcu 1997, na 
lądowisku w Łężanach. 

Następnie Stanisław Pilszak odczytał tekst uchwały Rady 
Miejskiej o nadaniu dla Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie imienia 
Jana Pawła II. Poproszony o zabranie głosu Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż powiedział: „Z wielką radością przyjąłem zapro-
szenie na uroczystość nadania imienia gimnazjum Brzozowskiemu 
Jana Pawła II. Gimnazjum brzozowskie dołącza dzisiaj do ponad 
1000 szkół w Polsce noszących jego imię. W powiecie brzozowskim 
jest to kolejna szkoła po Izdebkach, Warze, Baryczy i Jabłonce. Ni-
gdy jednemu człowiekowi nie udało się zrobić tak wiele dla tak wie-
lu jak zrobił to Jan Paweł II, który uczył ludzi jak kochać bliźniego 
bez względu na kolor skóry, na wyznanie i myślę, że wychowankom 
tej szkoły, te właśnie wartości będą szczególnie bliskie”. 

Po części oficjalnej uczniowie wraz z nauczycielami zapre-
zentowali piękny i wzruszający spektakl zatytułowany „Tryptyk 
Brzozowski”, który był słowno-muzyczną podróżą przez pontyfi-
kat Jana Pawła II. 
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Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Powiatu Brzozowskiego
na Powiatowe Obchody Święta Niepodległości, 

które odbędą się 10 listopada br. 
w Haczowie

17.00 - Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie z udziałem 
            Kompanii Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
          - Przemarsz pod pomnik Pamięci Ofiar Wojen
          - Wystąpienia okolicznościowe
          - Apel poległych
          - Złożenie kwiatów

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie
          - część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Trześniowie
          - występ Orkiestry Koncertowej „Fire Band” z solistami Joanną Pietruszką – sopran i Pawłem Krasulakiem – tenor

16 października 1978 r. miało miej-
sce podniosłe i niezwykłe wydarzenie.  
W tym dniu Polak Karol Wojtyła został 
wybrany na papieża. Wszyscy Polacy cie-
szyli się i byli dumni z tego, że Pan Bóg 
„dla słowiańskiego oto papieża otworzył 
tron”.  Od tamtej niecodziennej chwili mi-
nęło 30 lat. 16 października 2008 r.  
w całym kraju odbywały się okolicz-
nościowe imprezy: koncerty, konkur-
sy, nabożeństwa, w których Polacy 
wyrażali swą wdzięczność za wybór 
Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu. 
Za ten niezwykły dar Papieża Polaka 
dziękowali także uczniowie i miesz-
kańcy gminy Nozdrzec zgromadze-
ni w miejscu, silnie związanym z 
Janem Pawłem II - Zespole Szkół  
w Warze.    

W tym radosnym święcie 
uczestniczyło wielu znamienitych 
gości: przedstawicieli władz samo-
rządowych i gminnych, oświatowych, 
duchowieństwa oraz nauczycieli i uczniów 
ze szkół gminy Nozdrzec. W uroczystości 
udział wzięli Jego Ekscelencja ksiądz Bi-
skup Adam Szal, Dziekan Dekanatu Dy-
nowskiego ksiądz Stanisław Janusz oraz 
kapłani z sąsiednich miejscowości. Wła-
dze wojewódzkie reprezentował Doradca 
Wojewody Podkarpackiego Marek Kot. 
Obecni byli również przedstawiciele władz 
gminnych: Wójt Gminy Nozdrzec Antoni 
Gromala, Sekretarz Gminy Maria Potocz-
na oraz Przewodniczący Rady Gminy Ro-
man Wojtarowicz. Z Kuratorium Oświaty  
w Rzeszowie przybyli: Dyrektor Wy-
działu Edukacji Ponadgimnazjalnej  
i Ustawicznej Zofia Igras  oraz Starszy 
Wizytator Tomasz Żak. Wśród gości byli 

30 –sta rocznica wyboru 
Karola Wojtyły na Papieża

„Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do Mnie”
również przedstawiciele Policji z Komen-
dy Powiatowej PolicjiwBrzozowie: Star-
szy Aspirant  Kazimierz Barański i Star-
szy Aspirant Marek Sowa. W tym dniu 
nie mogło zabraknąć dzieci i młodzieży, 
dla których Jan Paweł II był wychowawcą  
i nauczycielem. Na zaproszenie Dyrektora 
Zespołu Szkół w Warze Aleksandra Fila 
odpowiedziały szkoły z Izdebek, Hłudna, 
Nozdrzca, Siedlisk i Wesołej.    

Rocznicowe obchody rozpoczęła 
uroczysta msza św., której przewodni-
czył ksiądz Biskup Adam Szal. Po mszy 
goście i mieszkańcy Wary zgromadzi-
li się na dziedzińcu szkoły przed po-
mnikiem Jana Pawła II. Biskup Adam 
Szal przewodniczył modlitwie o rychłą 
beatyfikację Ojca Świętego. Następ-
nie przedstawiciele władz wojewódz-
kich, gminnych, członkowie Rady Ro-
dziców z ZS w Warze oraz uczniowie  
z poszczególnych szkół uczcili pamięć 
Papieża – Polaka poprzez złożenie kwia-
tów u stóp pomnika. 

Kolejny punkt uroczystości stano-
wiły przemówienia gości. Podkreślali oni 
wielkość oraz świętość Papieża, wybit-

nej postaci w dziejach Kościoła i Polski. 
Słowa Ojca Świętego powracały również  
w programie artystycznym, przygoto-
wanym przez uczniów Zespołu Szkół  
w Warze. Młodzi ludzie piosenką, tańcem 
i starannie dobranymi strofami wyrażali 
swą miłość i uznanie dla tego wyjątkowe-
go człowieka. 

Swoje podziękowanie, za posłu-
gę i życie Papieża – Słowianina wyrazili  

w koncercie „MAGNIFICAT” ucz-
niowie ze szkół gminy Nozdrzec. 
Na scenie zaprezentowały  się dzie-
ci oraz  młodzież  z SP w Izdebkach, 
Siedliskach i Ujazdach oraz ZS 
w Hłudnie, Izdebkach, Nozdrzcu  
i Wesołej.   

Zebrani na uroczystości 
mogli zapoznać się z efektami 
projektu „ Jan Paweł II – wycho-
wawca młodych”. W ramach tego 
przedsięwzięcia uczniowie Ze-
społu Szkół w Warze wykonywa-
li prace plastyczne „Jan Paweł II  
w naszych oczach”, śpiewali Jego 
ulubione piosenki, uczestniczyli  

w konkursie matematycznym „Jan Paweł 
II w liczbach”, pisali wiersze o Papieżu, 
robili mapy „Śladami pielgrzymek Jana 
Pawła II w Polsce i na świecie”, tworzyli 
prezentacje multimedialne oraz biografię 
Ojca Świętego w języku angielskim i nie-
mieckim.

       Ten pełen wzruszeń i wspo-
mnień dzień zakończyło wspólne odśpie-
wanie „Barki” – pieśni oazowej, która 
zawsze przywodzi nasze myśli do tego 
Wielkiego Polaka. 16 października 2008 
r. był szczególną okazją do podziękowa-
nia za dar Jana Pawła II, za Jego Pontyfi-
kat i nauczanie, jak mamy pięknie i god-
nie przeżyć swoje życie.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II

Monika Jedynak

INFORMACJE  Z  POWIATU
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Od września br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzo-
zowska” zmieniło swoją siedzibę, która obecnie znajduje się przy ulicy Mickie-
wicza 26 (budynek Podkarpackiego Banku Spółdzielczego). W nowej siedzibie 
funkcjonuje Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 16.00.

Obecnie trwają przygotowania do realizacji 
działania pod nazwą „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w ramach Osi IV Leader Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Leader jest 
oddolnym podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, 
którego celem jest aktywizowanie i zachęcanie lokal-
nej społeczności do większego zaangażowania na rzecz 
rozwoju lokalnego. Realizacja tego celu odbywa się 
poprzez włączanie lokalnej społeczności do procesu 
planowania i wdrażania inicjatyw, które w przyszłości 
realizowane będą na obszarze powiatu brzozowskiego. 
Takie podejście umożliwia w rezultacie lepsze zdefinio-
wanie problemów naszego powiatu i określenie sposo-
bów ich rozwiązania na szczeblu lokalnym. Istotną rolę 

w tym procesie odgrywa Lokalna Grupa Działania, której działalność ma na celu 
wzmocnienie spójności podejmowanych lokalnie decyzji.

Każda z funkcjonujących w Polsce lokalnych grup działania aspirująca 
do udziału w Osi IV Leader musi opracować Lokalną Strategię Rozwoju - we-
wnętrzny dokument programowy, który stanowić będzie podstawę realizowanych  
w przyszłości przedsięwzięć. Strategia ta podlegać będzie ocenie samorządu wo-
jewództwa. Pozytywna ocena Lokalnej Strategii Rozwoju jest warunkiem otrzy-
mania przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Brzozowska” dofinansowa-
nia w ramach Osi IV Leader. Lokalne strategie rozwoju oceniane są 
według tych samych procedur i kryteriów, dlatego też opracowywane 
są według tych samych standardów, które określone zostały przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiednich rozporządze-
niach. 

Decyzją Władz Stowarzyszenia opracowanie Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju powierzone zostało zewnętrznej firmie posiadającej 
doświadczenie w opracowywaniu dokumentów o charakterze pla-
nistycznym. Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 3 paź-
dziernika br., rozpatrzono oferty na przeprowadzenie usługi w zakre-
sie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które wpłynęły od firm 
prowadzących działalność w zakresie planowania strategicznego.  
W wyniku analizy ofert członkowie Zarządu jednogłośnie wybrali ofer-
tę firmy Res Management z Brzozowa. W opracowaniu Lokalnej Strate-
gii Rozwoju współuczestniczyć będą: członkowie Stowarzyszenia LGD „Ziemia 
Brzozowska”, pracownicy Biura Stowarzyszenia, samorządy gmin wchodzących 
w skład powiatu brzozowskiego oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

Istotą Lokalnej Strategii Rozwoju jest wskazanie kierunków działania, któ-
re mogą zdynamizować rozwój powiatu brzozowskiego, a zasadniczym celem 
pracy nad strategią jest ich poszukiwanie i zdefiniowanie. Sformułowane w sta-
tegii cele i kierunki działania muszą być dostosowane do reguł i zasad obowiązu-
jących w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach 
którego realizowana będzie Lokalna Strategia Rozwoju i powinny odnosić się do 
następujących obszarów:
- poprawa jakości życia,
- zwiększenie różnorodności gospodarczej,
- zwiększenie miejsc pracy,
- aktywizacja mieszkańców,
- wzmocnienie kapitału społecznego,
- zachowanie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Realizacja celów Lokalnej Strategii Rozwoju odbywać się będzie poprzez 
zaplanowane na etapie jej opracowywania przedsięwzięcia, w ramach których 
wdrażane będą konkretne operacje odpowiadające działaniom Osi III Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tzw. „małe projekty”. W celu przybliżenia za-

kresu operacji możliwych do realizacji zapra-
szamy do zapoznania się z materiałem infor-
macyjnym załączonym do bieżącego numeru 
Brzozowskiej Gazety Powiatowej (str. 20-21). 

W przyszłości potencjalni beneficjenci 
będą mogli składać wnioski o dofinansowanie 
operacji do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Brzozowska”. Oceny wnio-
sków i wyboru operacji dokonywać będzie 
Organ decyzyjny Stowarzyszenia, którym jest 
Rada. Wybór wniosków dokonywany będzie  
w oparciu o jasno sprecyzowane lokalne kry-
teria. Najistotniejszą rolę w procesie oceny 
odgrywać będzie zgodność operacji z Lokalną 
Strategią Rozwoju, gdyż do realizacji wybrana 
może być jedynie taka operacja, która przy-
czyniać się będzie do osiągnięcia co najmniej 
jednego celu ogólnego określonego w opraco-
wywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Ziemia Brzozowska” serdecznie zapra-
sza mieszkańców powiatu brzozowskiego do 
współpracy przy tworzeniu Lokalnej Strategii 
Rozwoju. W dniach 3-14 listopada w każdej  
z gmin powiatu brzozowskiego odbędą się 
spotkania z przedstawicielami samorządów 
oraz lokalnej społeczności. Spotkania te sta-
nowić będą oficjalne uruchomienie prac nad 
strategią. Udział w spotkaniach jest otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych, którzy pragną 
zaangażować się w proces tworzenia Lokalnej 
Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje o terminach 
spotkań w poszczególnych gminach można 
uzyskać w Biurze Stowarzyszenia: tel.: (013) 
434 15 56, e-mail: lgd@powiatbrzozow.pl.

Dodatkowo w każdej z gmin powiatu 
brzozowskiego powołany został Koordynator 
lokalny, którego zadaniem będzie współpraca 
przy opracowywaniu strategii oraz informowa-
nie społeczności lokalnej o postępie prac nad 
strategią, planowanych spotkaniach, itp.

Koordynatorzy lokalni:
- Gmina Brzozów: Edyta Kuczma
- Gmina Domaradz: Stanisław Gierula
- Gmina Dydnia: Alina Maślak
- Gmina Haczów: Katarzyna Szmyd
- Gmina Jasienica Rosielna: Renata Błaż
- Gmina Nozdrzec: Jolanta Socha oraz Ag-

nieszka Baran.

Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Brzozowska”

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

Justyna Kopera
Kierownik Biura Stowarzyszenia

INFORMACJE  Z  POWIATU

Justyna Kopera Kierownik 
Biura Stowarzyszenia
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Dzia ania Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

WDRA ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU – WSPIERANE OPERACJE 

TYP OPERACJI MA E PROJEKTY 

Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw Odnowa i rozwój wsi 

CEL DZIA ANIA Ró nicowanie dzia alno ci rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez
rolników, domowników i ma onków rolników, dzia alno ci nierolniczej lub
zwi zanej z rolnictwem, co wp ynie na tworzenie pozarolniczych róde  dochodów,
promocj  zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

Wzrost konkurencyjno ci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój
przedsi biorczo ci i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na
obszarach wiejskich. 

Dzia anie b dzie wp ywa  na popraw  jako ci ycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb spo ecznych i kulturalnych mieszka ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. 
Umo liwi rozwój to samo ci spo eczno ci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i 
specyfiki obszarów wiejskich oraz wp ynie na wzrost atrakcyjno ci turystycznej i inwestycyjnej 
obszarów wiejskich. 

Operacje, które nie kwalifikuj  si  do wsparcia w ramach dzia a  osi 3, ale przyczyniaj  si  do osi gni cia celów tej osi, tj. 
poprawy jako ci ycia lub wi kszego zró nicowania dzia alno ci gospodarczej na obszarze dzia ania LGD. 

BENEFICJENT Osoba fizyczna, cz onek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która
jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo ecznym rolników jako rolnik, który uzyska  w drodze decyzji dop aty
bezpo rednie lub domownik lub ma onek rolnika, który: 
• jest pe noletni i nie osi gn  wieku emerytalnego, 
• jest obywatelem pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, 
• ma miejsce zameldowania na pobyt sta y w miejscowo ci nale cej do: gminy
wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej (z wy czeniem miast licz cych powy ej 20
tys. mieszka ców) lub gminy miejskiej (z wy czeniem miast licz cych powy ej 5
tys. mieszka ców), 
• w roku poprzedzaj cym rok z o enia wniosku o przyznanie pomocy uzyska
p atno ci bezpo rednie, 
• ma miejsce zamieszkania na obszarze obj tym LSR, 
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania si  o przyznanie pomocy na podstawie
przepisów rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005, 
• nie wyst pi  o przyznanie lub nie ma ustalonego prawa do renty strukturalnej, 
• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pe nym zakresie na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu spo ecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesi cy
poprzedzaj cych miesi c z o enia wniosku o przyznanie pomocy, 
• nie zamierza realizowa  projektu jako wspólnik spó ki cywilnej, 
• posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie pomocy. 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca
osobowo ci prawnej, która prowadzi dzia alno  jako mikroprzedsi biorstwo
zatrudniaj ce poni ej 10 osób, i maj ce obrót nie przekraczaj cy równowarto ci w
z  2 mln euro. 

Mikroprzedsi biorc  jest przedsi biorca, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych: 
• zatrudnia redniorocznie mniej ni  10 pracowników (w przeliczeniu na pe ne
etaty) oraz 
• osi gn  roczny obrót netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us ug oraz operacji
finansowych nieprzekraczaj cy równowarto ci w z otych 2 mln euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporz dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy y
równowarto ci w z otych 2 mln euro. 

Przedsi biorc  w rozumieniu rozporz dzenia jest: 
1) osoba fizyczna – podejmuj ca albo wykonuj ca we w asnym imieniu dzia alno
gospodarcz ;
2) osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej –
wykonuj ca we w asnym imieniu dzia alno  gospodarcz .

Przedsi biorc  s  tak e wspólnicy spó ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez
nich dzia alno ci gospodarczej. 

• gmina, 
• instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorz du terytorialnego, 
• ko ció  lub inny zwi zek wyznaniowy, 
• organizacja pozarz dowa maj ca status organizacji po ytku publicznego (w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie), której
cele statutowe s  zbie ne z celami dzia ania. 

Osoby fizyczne zameldowane na obszarze dzia ania LGD lub posiadaj ce siedzib  na obszarze dzia ania LGD, je li prowadz
dzia alno  gospodarcz , organizacje pozarz dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne zwi zków wyznaniowych i
ko cio ów, posiadaj ce siedzib  na obszarze dzia ania LGD lub dzia aj ce na obszarze LGD. 

O pomoc na operacje mo e ubiega  si  podmiot b d cy: 
• osob  fizyczn , która m.in.: 

jest obywatelem pa stwa cz onkowskiego UE, 
jest pe noletnia, 
nie ma ustalonego prawa do okresowej lub sta ej renty przyznanej w zwi zku z ca kowit  niezdolno ci  do pracy lub z
tytu u niezdolno ci do pe nienia s u by, 
jest zameldowana na pobyt sta y na obszarze obj tym LSR lub prowadzi dzia alno  gospodarcz  na tym obszarze, 

albo 
• osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej, dzia aj c  na podstawie przepisów o
stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w RP, o stosunku Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania, która posiada siedzib  na obszarze obj tym LSR lub prowadzi dzia alno  na tym
obszarze, 
albo 
• osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej, utworzon  na podstawie przepisów ustaw, w
tym fundacja albo stowarzyszenie, które posiada siedzib  na obszarze obj tym LSR lub prowadzi dzia alno  na tym
obszarze. 

Pomocy udziela si  z tytu u podj cia lub rozwoju dzia alno ci w zakresie: 
• us ug dla gospodarstw rolnych lub le nictwa, 
• us ug dla ludno ci,
• sprzeda y hurtowej i detalicznej, 
• rzemios a lub r kodzielnictwa, 
• robót i us ug budowlanych oraz instalacyjnych, 
• us ug turystycznych oraz zwi zanych ze sportem, rekreacj  i wypoczynkiem, 
• us ug transportowych, 
• us ug komunalnych, 
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le nych, 
• magazynowania lub przechowywania towarów, 
• wytwarzania materia ów energetycznych z biomasy, 
• rachunkowo ci, doradztwa lub us ug informatycznych. 

ZAKRES POMOCY Pomocy finansowej udziela si  na inwestycje w zakresie: 
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposa enia obiektów: 

• pe ni cych funkcje publiczne, spo eczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 
• s u cych promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 

• kszta towania obszaru przestrzeni publicznej, 
• budowy remontu lub przebudowy infrastruktury zwi zanej z rozwojem funkcji turystycznych,
sportowych lub spo eczno-kulturalnych, 
• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym
budynków b d cych zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne, 
• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków
b d cych zabytkami lub miejsc pami ci,
• kultywowania tradycji spo eczno ci lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

• podnoszenie wiadomo ci spo eczno ci lokalnej, w tym poprzez organizacj  szkole  i innych przedsi wzi  o charakterze
edukacyjnym i warsztatowym, 
• podnoszenie jako ci ycia ludno ci, w tym: udost pnianie na potrzeby spo eczno ci lokalnej urz dze  i sprz tu komputerowego,
w tym urz dze  i sprz tu umo liwiaj cego dost p do Internetu; organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, 
• rozwój aktywno ci spo eczno ci lokalnej, w tym: promocja lokalnej twórczo ci ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem
lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrz dów i zwyczajów
oraz tradycyjnych zawodów i rzemios a,
• rozwój agroturystyki i turystyki, w tym: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych,
przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych; budowa lub odbudowa ma ej infrastruktury turystycznej,
w szczególno ci punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras
rowerowych, szlaków konnych, cie ek spacerowych i dydaktycznych, 
• zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w
szczególno ci obszarów obj tych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 
• zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym: prowadzenie bada , gromadzenie danych, odbudow  lub
renowacj , zabezpieczanie, uporz dkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych wa nych lub
charakterystycznych dla danej miejscowo ci; odnawianie, uporz dkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów
charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu; remont wietlic wiejskich i ich wyposa enie, 
• rozwój lokalnej aktywno ci i wspó pracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia
na rynek oraz podnoszenia jako ci produktów i us ug bazuj cych na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i
produktach rolnych i le nych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i
przyrodniczym. 

Pomocy udziela si  z tytu u podj cia lub rozwoju dzia alno ci w zakresie: 
• us ug dla gospodarstw rolnych lub le nictwa, 
• us ug dla ludno ci,
• sprzeda y hurtowej i detalicznej, 
• rzemios a lub r kodzielnictwa, 
• robót i us ug budowlanych oraz instalacyjnych, 
• us ug turystycznych oraz zwi zanych ze sportem, rekreacj  i wypoczynkiem, 
• us ug transportowych, 
• us ug komunalnych, 
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le nych, 
• magazynowania lub przechowywania towarów, 
• wytwarzania materia ów energetycznych z biomasy, 
• rachunkowo ci, doradztwa lub us ug informatycznych. 

Pomoc ma form  zwrotu cz ci kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych
projektu. 
Maksymalna wysoko  pomocy nie mo e przekroczy :

100 tys. z  – je li biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, 
200 tys. z  – powy ej 2 i mniej ni  5 miejsc pracy, 
300 tys. z  – co najmniej 5 miejsc pracy. 

Maksymalna wysoko  pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie
realizacji Programu nie mo e przekroczy  300 tys. z  (w przypadku przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produktów le nych - 100 tys. z ). 

MAKSYMALNY 
POZIOM 

I WYSOKO
POMOCY

Refundacji podlegaj  koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, nie
wi cej jednak ni  50% kosztów kwalifikowalnych. 

Pomoc przyznana jednemu beneficjentowi w ramach dzia ania w okresie realizacji
Programu nie mo e przekroczy  100 tys. z otych. 

Forma pomocy 
Pomoc ma form  zwrotu cz ci kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Poziom i wysoko  pomocy 
poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych
projektu, 
maksymalna wysoko  pomocy na realizacj  projektów w jednej miejscowo ci wynosi 500
000 z  w okresie realizacji Programu, 
pomoc nie mo e by  ni sza ni  25 000 z .

W przypadku ma ych projektów wysoko  pomocy na projekt nie mo e przekroczy  70% kosztów kwalifikowanych i nie wi cej ni
25 000 z .

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie mo e przekroczy  w okresie programowania kwoty 100 000 z .

• koszty ogólne, w tym: przygotowania dokumentacji technicznej operacji (kosztorysów, projektów architektonicznych lub 
budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomo ci); op at za patenty lub 
licencje; nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego; us ug dotycz cych zarz dzania 
operacj ,
• obs ugi finansowo-ksi gowej; gwarancji udzielonych przez bank lub inne instytucje finansowe, 
• us ug budowlanych, materia ów budowlanych oraz innych us ug i materia ów s u cych realizacji operacji, 
• zakupu lub najmu przedmiotów, w tym urz dze , narz dzi, sprz tu audiowizualnego, sprz tu komputerowego, instrumentów
muzycznych, strojów regionalnych lub mebli, 
• oprogramowania niezb dnego do wykonania operacji, 
• us ugi dost pu do Internetu, 
• najmu sal i innych niezb dnych powierzchni wraz z niezb dnym sprz tem,
• wynagrodzenia osób prowadz cych szkolenie; podró y, noclegu i wy ywienia osób prowadz cych szkolenie, 
• wy ywienia uczestników szkolenia; noclegu uczestników szkolenia w przypadku szkolenia co najmniej dwudniowego; podró y
uczestników szkolenia w przypadku, gdy miejsce szkolenia jest oddalone o ponad 150 km od ich miejsca zamieszkania, 
• t umaczenia, je eli osoba prowadz ca szkolenie nie pos uguje si  j zykiem polskim, w tym koszty t umaczenia materia ów
szkoleniowych, 
• organizacji i przeprowadzenia wydarze  promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych (targów, konferencji, 
zawodów, festiwali, festynów), 
• upominków i nagród, do cznej wysoko ci 10% pozosta ych kwalifikowanych kosztów operacji, 
• wynagrodzenia artystów i animatorów niezb dnych do realizacji operacji, 
• materia ów potrzebnych do wykonania dekoracji lub aran acji pomieszcze ,
• wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, cie ek dydaktycznych, przyrodniczych, obiektów i miejsc przyrodniczo 
cennych, 
• przygotowania tablic informacyjnych i oznaczenia obiektów wa nych lub charakterystycznych, 
• opracowania, przygotowania, druku i dystrybucji materia ów informacyjnych, szkoleniowych lub promocyjnych (w tym 
audiowizualnych), 
• utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej, 
• tworzenia stron internetowych, 
• zakupu lub wynaj cie powierzchni reklamowych (np. wynajmu stoisk na specjalistycznych targach), 
• doradztwa prawnego, 
• zastosowania innowacyjnych rozwi za , nowych technologii maj cych na celu podnoszenie jako ci produktów i us ug 
bazuj cych na zasobach lokalnych, 
• materia u siewnego, w szczególno ci nasion, sadzonek, k czy lub bulw, 
• zagospodarowania terenów zieleni; us ug piel gnacyjnych; us ug rekultywacyjnych, 
• tworzenia i prowadzenia baz danych oraz prowadzenia bada , analiz, opracowa  niezb dnych do realizacji operacji, 
• zakupu czasu antenowego w telewizji i radio, zamieszczenia materia ów prasowych w prasie, 
• dzier awy, u ytkowania gruntu na potrzeby realizacji operacji, 
• strojów, eksponatów i innego wyposa enia dla zespo ów artystycznych, folklorystycznych, sportowych oraz innych grup 
kultywuj cych miejscowe tradycje i zwyczaje. 

• budowa, przebudowa, remont lub wyposa anie: budynków pe ni cych funkcje publiczne,
rekreacyjne, sportowe i spo eczno-kulturalne (w tym wietlic i domów kultury - z wy czeniem
szkó , przedszkoli, obków), obiektów ma ej architektury, obiektów sportowych, cie ek
rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do u ytku
publicznego oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i
us ug, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn, 
• zakup towarów s u cych przedsi wzi ciom zwi zanym z kultywowaniem tradycji spo eczno ci
lokalnych lub tradycyjnych zawodów, 
• urz dzanie i porz dkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, 
• budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej, 
• zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub poprawy estetyki
miejscowo ci,
• rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub obj tych wojewódzk  ewidencj
zabytków, u ytkowanych na cele publiczne oraz obiektów ma ej architektury, odnawianie lub
konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pami ci,
• zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa
wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne, 
• odnawianie elewacji zewn trznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do
rejestru zabytków lub obj tych wojewódzk  ewidencj  zabytków i cmentarzy wpisanych do
rejestru zabytków, 
• wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporz dkowania terenu w
miejscowo ci, je eli niemo liwe jest ich odnowienie i dalsze u ytkowanie, 
• zakup wieloletniego materia u ro linnego, 
• zakup sprz tu, materia ów i us ug, s u cych realizacji operacji, 
Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza si  koszty ogólne w wysoko ci nieprzekraczaj cej 10%
pozosta ych kosztów inwestycyjnych, obejmuj ce koszty: przygotowania dokumentacji technicznej
operacji (kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów
oddzia ywania na rodowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z
katastru nieruchomo ci); us ug geodezyjno-kartograficznych, us ug rzeczoznawcy maj tkowego,
op at za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i zwi zane z
kierowaniem robotami budowlanymi, przygotowania innych dokumentów niezb dnych do realizacji
operacji. Koszty ogólne  
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si  tak e podatek od towarów i us ug (VAT), na zasadach
okre lonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005. 

• budowa, przebudowa lub remont po czony z modernizacj  niemieszkalnych
obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki
i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki, 
• nadbudowa, przebudowa lub remont po czony z modernizacj  istniej cych
budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty
rozbiórki i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki, 
• zagospodarowanie terenu, 
• zakup maszyn, urz dze , narz dzi, wyposa enia i sprz tu,
• zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania s u cego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej dzia alno ci nierolniczej, 
• zakup rodków transportu, z wy czeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej ni  8 osób wraz z kierowc :

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 75% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych projektu – w przypadku dzia alno ci nierolniczej w zakresie
wiadczenia wy cznie us ug transportowych, 

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 50% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych projektu – w przypadku dzia alno ci nierolniczej w zakresie
wiadczenia innych us ug ni  us ugi transportowe, 

• rat zap aconych tytu em wykonania umowy leasingu, nieprzekraczaj ce ceny
netto zakupu ww. rzeczy, je eli przeniesienie w asno ci tych rzeczy na
beneficjenta nast pi w okresie realizacji projektu, lecz nie pó niej ni  do dnia
z o enia wniosku o p atno  ostateczn ,
• koszty transportu do miejsca realizacji projektu oraz koszty monta u.

Koszty ogólne – bezpo rednio zwi zane z przygotowaniem i realizacj  projektu, w
wysoko ci nieprzekraczaj cej 10% pozosta ych kosztów kwalifikowalnych projektu,
obejmuj ce koszty: 
• przygotowania dokumentacji technicznej projektu, w szczególno ci: kosztorysów,
projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddzia ywania
na rodowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów
z katastru nieruchomo ci, projektów technologicznych, 
• op at za patenty lub licencje, 
• nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub
konserwatorskiego. 

KOSZTY 
KWALIFIKOWALNE 

• budowa, przebudowa lub remont po czony z modernizacj  niemieszkalnych
obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki
i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki, 
• nadbudowa, przebudowa lub remont po czony z modernizacj  istniej cych
budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty
rozbiórki i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki, 
• zagospodarowanie terenu, 
• zakup maszyn, urz dze , narz dzi, wyposa enia i sprz tu,
• zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania s u cego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej dzia alno ci nierolniczej, 
• zakup rodków transportu, z wy czeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej ni  8 osób wraz z kierowc :

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 75% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych projektu – w przypadku dzia alno ci nierolniczej w zakresie
wiadczenia wy cznie us ug transportowych, 

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 50% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych projektu – w przypadku dzia alno ci nierolniczej w zakresie
wiadczenia innych us ug ni  us ugi transportowe, 

• rat zap aconych tytu em wykonania umowy leasingu, nieprzekraczaj ce ceny
netto zakupu ww. rzeczy, je eli przeniesienie w asno ci tych rzeczy na
beneficjenta nast pi w okresie realizacji projektu, lecz nie pó niej ni  do dnia
z o enia wniosku o p atno  ostateczn ,
• koszty transportu do miejsca realizacji projektu oraz koszty monta u.

Koszty ogólne – bezpo rednio zwi zane z przygotowaniem i realizacj  projektu, w
wysoko ci nieprzekraczaj cej 10% pozosta ych kosztów kwalifikowalnych projektu,
obejmuj ce koszty: 
• przygotowania dokumentacji technicznej projektu, w szczególno ci: kosztorysów,
projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddzia ywania
na rodowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów
z katastru nieruchomo ci, projektów technologicznych, 
• op at za patenty lub licencje, 
• nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub
konserwatorskiego. 
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Dzia ania Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

WDRA ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU – WSPIERANE OPERACJE 

TYP OPERACJI MA E PROJEKTY 

Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw Odnowa i rozwój wsi 

CEL DZIA ANIA Ró nicowanie dzia alno ci rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez
rolników, domowników i ma onków rolników, dzia alno ci nierolniczej lub
zwi zanej z rolnictwem, co wp ynie na tworzenie pozarolniczych róde  dochodów,
promocj  zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

Wzrost konkurencyjno ci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój
przedsi biorczo ci i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na
obszarach wiejskich. 

Dzia anie b dzie wp ywa  na popraw  jako ci ycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb spo ecznych i kulturalnych mieszka ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. 
Umo liwi rozwój to samo ci spo eczno ci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i 
specyfiki obszarów wiejskich oraz wp ynie na wzrost atrakcyjno ci turystycznej i inwestycyjnej 
obszarów wiejskich. 

Operacje, które nie kwalifikuj  si  do wsparcia w ramach dzia a  osi 3, ale przyczyniaj  si  do osi gni cia celów tej osi, tj. 
poprawy jako ci ycia lub wi kszego zró nicowania dzia alno ci gospodarczej na obszarze dzia ania LGD. 

BENEFICJENT Osoba fizyczna, cz onek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która
jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo ecznym rolników jako rolnik, który uzyska  w drodze decyzji dop aty
bezpo rednie lub domownik lub ma onek rolnika, który: 
• jest pe noletni i nie osi gn  wieku emerytalnego, 
• jest obywatelem pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, 
• ma miejsce zameldowania na pobyt sta y w miejscowo ci nale cej do: gminy
wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej (z wy czeniem miast licz cych powy ej 20
tys. mieszka ców) lub gminy miejskiej (z wy czeniem miast licz cych powy ej 5
tys. mieszka ców), 
• w roku poprzedzaj cym rok z o enia wniosku o przyznanie pomocy uzyska
p atno ci bezpo rednie, 
• ma miejsce zamieszkania na obszarze obj tym LSR, 
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania si  o przyznanie pomocy na podstawie
przepisów rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005, 
• nie wyst pi  o przyznanie lub nie ma ustalonego prawa do renty strukturalnej, 
• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pe nym zakresie na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu spo ecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesi cy
poprzedzaj cych miesi c z o enia wniosku o przyznanie pomocy, 
• nie zamierza realizowa  projektu jako wspólnik spó ki cywilnej, 
• posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie pomocy. 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca
osobowo ci prawnej, która prowadzi dzia alno  jako mikroprzedsi biorstwo
zatrudniaj ce poni ej 10 osób, i maj ce obrót nie przekraczaj cy równowarto ci w
z  2 mln euro. 

Mikroprzedsi biorc  jest przedsi biorca, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych: 
• zatrudnia redniorocznie mniej ni  10 pracowników (w przeliczeniu na pe ne
etaty) oraz 
• osi gn  roczny obrót netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us ug oraz operacji
finansowych nieprzekraczaj cy równowarto ci w z otych 2 mln euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporz dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy y
równowarto ci w z otych 2 mln euro. 

Przedsi biorc  w rozumieniu rozporz dzenia jest: 
1) osoba fizyczna – podejmuj ca albo wykonuj ca we w asnym imieniu dzia alno
gospodarcz ;
2) osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej –
wykonuj ca we w asnym imieniu dzia alno  gospodarcz .

Przedsi biorc  s  tak e wspólnicy spó ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez
nich dzia alno ci gospodarczej. 

• gmina, 
• instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorz du terytorialnego, 
• ko ció  lub inny zwi zek wyznaniowy, 
• organizacja pozarz dowa maj ca status organizacji po ytku publicznego (w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie), której
cele statutowe s  zbie ne z celami dzia ania. 

Osoby fizyczne zameldowane na obszarze dzia ania LGD lub posiadaj ce siedzib  na obszarze dzia ania LGD, je li prowadz
dzia alno  gospodarcz , organizacje pozarz dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne zwi zków wyznaniowych i
ko cio ów, posiadaj ce siedzib  na obszarze dzia ania LGD lub dzia aj ce na obszarze LGD. 

O pomoc na operacje mo e ubiega  si  podmiot b d cy: 
• osob  fizyczn , która m.in.: 

jest obywatelem pa stwa cz onkowskiego UE, 
jest pe noletnia, 
nie ma ustalonego prawa do okresowej lub sta ej renty przyznanej w zwi zku z ca kowit  niezdolno ci  do pracy lub z
tytu u niezdolno ci do pe nienia s u by, 
jest zameldowana na pobyt sta y na obszarze obj tym LSR lub prowadzi dzia alno  gospodarcz  na tym obszarze, 

albo 
• osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej, dzia aj c  na podstawie przepisów o
stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w RP, o stosunku Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania, która posiada siedzib  na obszarze obj tym LSR lub prowadzi dzia alno  na tym
obszarze, 
albo 
• osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej, utworzon  na podstawie przepisów ustaw, w
tym fundacja albo stowarzyszenie, które posiada siedzib  na obszarze obj tym LSR lub prowadzi dzia alno  na tym
obszarze. 

Pomocy udziela si  z tytu u podj cia lub rozwoju dzia alno ci w zakresie: 
• us ug dla gospodarstw rolnych lub le nictwa, 
• us ug dla ludno ci,
• sprzeda y hurtowej i detalicznej, 
• rzemios a lub r kodzielnictwa, 
• robót i us ug budowlanych oraz instalacyjnych, 
• us ug turystycznych oraz zwi zanych ze sportem, rekreacj  i wypoczynkiem, 
• us ug transportowych, 
• us ug komunalnych, 
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le nych, 
• magazynowania lub przechowywania towarów, 
• wytwarzania materia ów energetycznych z biomasy, 
• rachunkowo ci, doradztwa lub us ug informatycznych. 

ZAKRES POMOCY Pomocy finansowej udziela si  na inwestycje w zakresie: 
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposa enia obiektów: 

• pe ni cych funkcje publiczne, spo eczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 
• s u cych promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 

• kszta towania obszaru przestrzeni publicznej, 
• budowy remontu lub przebudowy infrastruktury zwi zanej z rozwojem funkcji turystycznych,
sportowych lub spo eczno-kulturalnych, 
• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym
budynków b d cych zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne, 
• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków
b d cych zabytkami lub miejsc pami ci,
• kultywowania tradycji spo eczno ci lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

• podnoszenie wiadomo ci spo eczno ci lokalnej, w tym poprzez organizacj  szkole  i innych przedsi wzi  o charakterze
edukacyjnym i warsztatowym, 
• podnoszenie jako ci ycia ludno ci, w tym: udost pnianie na potrzeby spo eczno ci lokalnej urz dze  i sprz tu komputerowego,
w tym urz dze  i sprz tu umo liwiaj cego dost p do Internetu; organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, 
• rozwój aktywno ci spo eczno ci lokalnej, w tym: promocja lokalnej twórczo ci ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem
lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrz dów i zwyczajów
oraz tradycyjnych zawodów i rzemios a,
• rozwój agroturystyki i turystyki, w tym: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych,
przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych; budowa lub odbudowa ma ej infrastruktury turystycznej,
w szczególno ci punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras
rowerowych, szlaków konnych, cie ek spacerowych i dydaktycznych, 
• zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w
szczególno ci obszarów obj tych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 
• zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym: prowadzenie bada , gromadzenie danych, odbudow  lub
renowacj , zabezpieczanie, uporz dkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych wa nych lub
charakterystycznych dla danej miejscowo ci; odnawianie, uporz dkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów
charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu; remont wietlic wiejskich i ich wyposa enie, 
• rozwój lokalnej aktywno ci i wspó pracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia
na rynek oraz podnoszenia jako ci produktów i us ug bazuj cych na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i
produktach rolnych i le nych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i
przyrodniczym. 

Pomocy udziela si  z tytu u podj cia lub rozwoju dzia alno ci w zakresie: 
• us ug dla gospodarstw rolnych lub le nictwa, 
• us ug dla ludno ci,
• sprzeda y hurtowej i detalicznej, 
• rzemios a lub r kodzielnictwa, 
• robót i us ug budowlanych oraz instalacyjnych, 
• us ug turystycznych oraz zwi zanych ze sportem, rekreacj  i wypoczynkiem, 
• us ug transportowych, 
• us ug komunalnych, 
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le nych, 
• magazynowania lub przechowywania towarów, 
• wytwarzania materia ów energetycznych z biomasy, 
• rachunkowo ci, doradztwa lub us ug informatycznych. 

Pomoc ma form  zwrotu cz ci kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych
projektu. 
Maksymalna wysoko  pomocy nie mo e przekroczy :

100 tys. z  – je li biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, 
200 tys. z  – powy ej 2 i mniej ni  5 miejsc pracy, 
300 tys. z  – co najmniej 5 miejsc pracy. 

Maksymalna wysoko  pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie
realizacji Programu nie mo e przekroczy  300 tys. z  (w przypadku przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produktów le nych - 100 tys. z ). 

MAKSYMALNY 
POZIOM 

I WYSOKO
POMOCY

Refundacji podlegaj  koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, nie
wi cej jednak ni  50% kosztów kwalifikowalnych. 

Pomoc przyznana jednemu beneficjentowi w ramach dzia ania w okresie realizacji
Programu nie mo e przekroczy  100 tys. z otych. 

Forma pomocy 
Pomoc ma form  zwrotu cz ci kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Poziom i wysoko  pomocy 
poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych
projektu, 
maksymalna wysoko  pomocy na realizacj  projektów w jednej miejscowo ci wynosi 500
000 z  w okresie realizacji Programu, 
pomoc nie mo e by  ni sza ni  25 000 z .

W przypadku ma ych projektów wysoko  pomocy na projekt nie mo e przekroczy  70% kosztów kwalifikowanych i nie wi cej ni
25 000 z .

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie mo e przekroczy  w okresie programowania kwoty 100 000 z .

• koszty ogólne, w tym: przygotowania dokumentacji technicznej operacji (kosztorysów, projektów architektonicznych lub 
budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomo ci); op at za patenty lub 
licencje; nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego; us ug dotycz cych zarz dzania 
operacj ,
• obs ugi finansowo-ksi gowej; gwarancji udzielonych przez bank lub inne instytucje finansowe, 
• us ug budowlanych, materia ów budowlanych oraz innych us ug i materia ów s u cych realizacji operacji, 
• zakupu lub najmu przedmiotów, w tym urz dze , narz dzi, sprz tu audiowizualnego, sprz tu komputerowego, instrumentów
muzycznych, strojów regionalnych lub mebli, 
• oprogramowania niezb dnego do wykonania operacji, 
• us ugi dost pu do Internetu, 
• najmu sal i innych niezb dnych powierzchni wraz z niezb dnym sprz tem,
• wynagrodzenia osób prowadz cych szkolenie; podró y, noclegu i wy ywienia osób prowadz cych szkolenie, 
• wy ywienia uczestników szkolenia; noclegu uczestników szkolenia w przypadku szkolenia co najmniej dwudniowego; podró y
uczestników szkolenia w przypadku, gdy miejsce szkolenia jest oddalone o ponad 150 km od ich miejsca zamieszkania, 
• t umaczenia, je eli osoba prowadz ca szkolenie nie pos uguje si  j zykiem polskim, w tym koszty t umaczenia materia ów
szkoleniowych, 
• organizacji i przeprowadzenia wydarze  promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych (targów, konferencji, 
zawodów, festiwali, festynów), 
• upominków i nagród, do cznej wysoko ci 10% pozosta ych kwalifikowanych kosztów operacji, 
• wynagrodzenia artystów i animatorów niezb dnych do realizacji operacji, 
• materia ów potrzebnych do wykonania dekoracji lub aran acji pomieszcze ,
• wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, cie ek dydaktycznych, przyrodniczych, obiektów i miejsc przyrodniczo 
cennych, 
• przygotowania tablic informacyjnych i oznaczenia obiektów wa nych lub charakterystycznych, 
• opracowania, przygotowania, druku i dystrybucji materia ów informacyjnych, szkoleniowych lub promocyjnych (w tym 
audiowizualnych), 
• utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej, 
• tworzenia stron internetowych, 
• zakupu lub wynaj cie powierzchni reklamowych (np. wynajmu stoisk na specjalistycznych targach), 
• doradztwa prawnego, 
• zastosowania innowacyjnych rozwi za , nowych technologii maj cych na celu podnoszenie jako ci produktów i us ug 
bazuj cych na zasobach lokalnych, 
• materia u siewnego, w szczególno ci nasion, sadzonek, k czy lub bulw, 
• zagospodarowania terenów zieleni; us ug piel gnacyjnych; us ug rekultywacyjnych, 
• tworzenia i prowadzenia baz danych oraz prowadzenia bada , analiz, opracowa  niezb dnych do realizacji operacji, 
• zakupu czasu antenowego w telewizji i radio, zamieszczenia materia ów prasowych w prasie, 
• dzier awy, u ytkowania gruntu na potrzeby realizacji operacji, 
• strojów, eksponatów i innego wyposa enia dla zespo ów artystycznych, folklorystycznych, sportowych oraz innych grup 
kultywuj cych miejscowe tradycje i zwyczaje. 

• budowa, przebudowa, remont lub wyposa anie: budynków pe ni cych funkcje publiczne,
rekreacyjne, sportowe i spo eczno-kulturalne (w tym wietlic i domów kultury - z wy czeniem
szkó , przedszkoli, obków), obiektów ma ej architektury, obiektów sportowych, cie ek
rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do u ytku
publicznego oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i
us ug, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn, 
• zakup towarów s u cych przedsi wzi ciom zwi zanym z kultywowaniem tradycji spo eczno ci
lokalnych lub tradycyjnych zawodów, 
• urz dzanie i porz dkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, 
• budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej, 
• zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub poprawy estetyki
miejscowo ci,
• rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub obj tych wojewódzk  ewidencj
zabytków, u ytkowanych na cele publiczne oraz obiektów ma ej architektury, odnawianie lub
konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pami ci,
• zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa
wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne, 
• odnawianie elewacji zewn trznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do
rejestru zabytków lub obj tych wojewódzk  ewidencj  zabytków i cmentarzy wpisanych do
rejestru zabytków, 
• wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporz dkowania terenu w
miejscowo ci, je eli niemo liwe jest ich odnowienie i dalsze u ytkowanie, 
• zakup wieloletniego materia u ro linnego, 
• zakup sprz tu, materia ów i us ug, s u cych realizacji operacji, 
Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza si  koszty ogólne w wysoko ci nieprzekraczaj cej 10%
pozosta ych kosztów inwestycyjnych, obejmuj ce koszty: przygotowania dokumentacji technicznej
operacji (kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów
oddzia ywania na rodowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z
katastru nieruchomo ci); us ug geodezyjno-kartograficznych, us ug rzeczoznawcy maj tkowego,
op at za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i zwi zane z
kierowaniem robotami budowlanymi, przygotowania innych dokumentów niezb dnych do realizacji
operacji. Koszty ogólne  
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si  tak e podatek od towarów i us ug (VAT), na zasadach
okre lonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005. 

• budowa, przebudowa lub remont po czony z modernizacj  niemieszkalnych
obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki
i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki, 
• nadbudowa, przebudowa lub remont po czony z modernizacj  istniej cych
budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty
rozbiórki i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki, 
• zagospodarowanie terenu, 
• zakup maszyn, urz dze , narz dzi, wyposa enia i sprz tu,
• zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania s u cego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej dzia alno ci nierolniczej, 
• zakup rodków transportu, z wy czeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej ni  8 osób wraz z kierowc :

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 75% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych projektu – w przypadku dzia alno ci nierolniczej w zakresie
wiadczenia wy cznie us ug transportowych, 

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 50% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych projektu – w przypadku dzia alno ci nierolniczej w zakresie
wiadczenia innych us ug ni  us ugi transportowe, 

• rat zap aconych tytu em wykonania umowy leasingu, nieprzekraczaj ce ceny
netto zakupu ww. rzeczy, je eli przeniesienie w asno ci tych rzeczy na
beneficjenta nast pi w okresie realizacji projektu, lecz nie pó niej ni  do dnia
z o enia wniosku o p atno  ostateczn ,
• koszty transportu do miejsca realizacji projektu oraz koszty monta u.

Koszty ogólne – bezpo rednio zwi zane z przygotowaniem i realizacj  projektu, w
wysoko ci nieprzekraczaj cej 10% pozosta ych kosztów kwalifikowalnych projektu,
obejmuj ce koszty: 
• przygotowania dokumentacji technicznej projektu, w szczególno ci: kosztorysów,
projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddzia ywania
na rodowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów
z katastru nieruchomo ci, projektów technologicznych, 
• op at za patenty lub licencje, 
• nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub
konserwatorskiego. 

KOSZTY 
KWALIFIKOWALNE 

• budowa, przebudowa lub remont po czony z modernizacj  niemieszkalnych
obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki
i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki, 
• nadbudowa, przebudowa lub remont po czony z modernizacj  istniej cych
budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty
rozbiórki i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki, 
• zagospodarowanie terenu, 
• zakup maszyn, urz dze , narz dzi, wyposa enia i sprz tu,
• zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania s u cego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej dzia alno ci nierolniczej, 
• zakup rodków transportu, z wy czeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej ni  8 osób wraz z kierowc :

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 75% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych projektu – w przypadku dzia alno ci nierolniczej w zakresie
wiadczenia wy cznie us ug transportowych, 

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 50% inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych projektu – w przypadku dzia alno ci nierolniczej w zakresie
wiadczenia innych us ug ni  us ugi transportowe, 

• rat zap aconych tytu em wykonania umowy leasingu, nieprzekraczaj ce ceny
netto zakupu ww. rzeczy, je eli przeniesienie w asno ci tych rzeczy na
beneficjenta nast pi w okresie realizacji projektu, lecz nie pó niej ni  do dnia
z o enia wniosku o p atno  ostateczn ,
• koszty transportu do miejsca realizacji projektu oraz koszty monta u.

Koszty ogólne – bezpo rednio zwi zane z przygotowaniem i realizacj  projektu, w
wysoko ci nieprzekraczaj cej 10% pozosta ych kosztów kwalifikowalnych projektu,
obejmuj ce koszty: 
• przygotowania dokumentacji technicznej projektu, w szczególno ci: kosztorysów,
projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddzia ywania
na rodowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów
z katastru nieruchomo ci, projektów technologicznych, 
• op at za patenty lub licencje, 
• nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub
konserwatorskiego. 



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

INFORMACJE  Z  POWIATU

16 października br. minęło 30 lat od wyboru Jana Pawła II na 
stolicę apostolską. Tego dnia przeżywaliśmy też Dzień Patrona Szko-
ły w Jabłonce. Uroczyste obchody rozpoczęliśmy u stóp pomnika 
Jana Pawła II. Tam zgromadzili się uczniowie naszej szkoły, dele-
gacje szkół całej gminy wraz z pocztami sztandarowymi oraz liczni 
mieszkańcy Jabłonki i okolicznych miejscowości. 

Po modlitewnym rozpoczęciu spotkania kwiaty przy pomni-
ku złożyli Wójt Gminy Jerzy F. Adamski , Stanisław Pałys - Zastęp-
ca Wójta, Piotr Szul – Przewodniczący Rady Gminy oraz młodzież 
szkolna. Następnie w uroczystej procesji przeszliśmy do kościoła na 
mszę świętą. Po mszy św. przy pomniku modliliśmy się o beatyfika-
cję Jana Pawła II.

Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej.  
„Bóg posłużył się jego zaletami umysłu i serca, by dać Kościołowi 
i światu mądrego nauczyciela, światłego przewodnika, pasterza we-
dług serca Bożego” – tymi słowami rozpoczęła powitanie zebranych 
gości Zuzanna Dmitrzak - Dyrektor Szkoły. Radosne chwile spot-
kania ze wspomnieniami o Janie Pawle II przeżywali razem z nami 
Sekretarz Gminy – Alina Maślak, Ksiądz Proboszcz Romana Cieśla, 
ks. Katecheta Mieczysław Stopa, radni Jabłonki Pan Stanisław Brzy-
ski i Lucjan Pajęcki, przedstawiciele organizacji lokalnych Stanisław 
Myćka, dyrektorzy, przedstawiciele młodzieży ze szkół naszej gmi-
ny oraz poczty sztandarowe a także liczni Przyjaciele szkoły, rodzice  
i mieszkańcy naszej miejscowości. 

Obchody Dnia Patrona szkoły rozpoczęliśmy już w niedzielę 
12 października, uczestnicząc w Przemyślu w spotkaniu szkół im. 
Jana Pawła II naszej diecezji w ramach obchodów Dnia Papieskie-
go. 15 października odbył się w naszej szkole II Gminny Konkurs 
Wiedzy o Janie Pawle II, którego głównymi celami były: upowszech-
nienie nauczania Ojca Świętego, ukazywanie młodzieży wzorca oso-
bowego, przekazywanie wartości chrześcijańskich oraz integracja 
uczniów Szkół Podstawowych Gminy Dydnia W konkursie wzięło 
udział 40 uczestników.  Wszyscy wykazali się dużą wiedzą na temat 
życia Jana Pawła II. 

Honorowy patronat nad konkursem objął Jerzy F. Adamski 
– Wójt naszej gminy. W jego imieniu nagrody laureatom wręczy-
ła Sekretarz Gminy Alina Maślak. I miejsce zajęła uczennica SP  

w Niebocku – Diana Stabryła, II miejsce – Justyna Wójcik 
z SP w Dydni, III miejsce – Maja Holik z SP w Niebocku. 
Przyznano również 2 wyróżnienia: dla Barbary Irzyk z SP  
w Niebocku oraz Natalii Podczaszy z SP w Grabówce.

Tradycją naszej szkoły stało się, że w Dniu Patrona 
Szkoły wręczamy honorowe medale osobom, które obda-
rowują szkołę swoim czasem, siłą i energią oraz wspierają 
naszą działalność. Fundatorem medali jest Rada Rodzi-
ców. W tym roku Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna 
postanowiły wyróżnić tym honorowym odznaczeniem: 
Księdza Roberta Świtalskiego oraz rodziców, którzy bar-
dzo aktywnie pracują na rzecz szkoły: Państwo Małgorzatę 
i Krzysztofa Pietryków, Państwo Zofię i Zbigniewa Organ 
oraz Państwo Katarzynę i Piotra Spólnik.

Następnie swymi poetyckimi refleksjami o Janie 
Pawle II podzielił się z nami Karol Paraniak, który prze-
czytał swoje piękne wiersze o Ojcu Świętym. I wreszcie 
głos oddano młodzieży szkolnej, która w swoim programie 
artystycznym „Ojca Świętego Polska światu dała” przybli-
żyła nam jeszcze raz pamiętne wydarzenia z 16 paździer-
nika 1978 r.

Papież Jan Paweł II - Karol  Wojtyła to wielki czło-
wiek. Autorytet, który na zawsze zostanie w pamięci. 
Człowiek, który zmienił historię współczesnego świata. 
Każde wspomnienie związane z postacią Jana Pawła II 
umacnia nas w dążeniu do czynienia dobra. Jan Paweł II 
– wychowawca młodzieży niech będzie wzorem dla każ-
dego z nas.

Musimy być mocni
„Musicie być mocni. 

Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! 
Musicie być mocni mocą wiary! 

Musicie być wierni!”
Jan Paweł II

Dzień Patrona Szkoły w Jabłonce

Ewa Cioban

W hołdzie ks. Jerzemu Popiełuszce

Złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. J. Popiełuszki

19 października br. w 24. rocznicę męczeńskiej 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w brzozowskiej kolegia-
cie odbyła się uroczysta msza św. 
Koncelebrowali ją księża z miej-
scowej parafii, a homilię wygłosił 
Arcybiskup Senior Ignacy Tokar-
czuk. Z rozrzewnieniem wspomi-
nał ks. Jerzego, którego osobiście 
znał, i którego - mimo różnicy wie-
ku – uznawał za wielkiego przyja-
ciela. Arcybiskup Senior przede 
wszystkim podkreślał ogromną 
dojrzałość i siłę wiary tego młode-
go kapłana. 

Po mszy św. pod pomnikiem 
ks. Jerzego Popiełuszki ks. Infułat 

Julian Pudło odmówił modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji księ-
dza- męczennika, a obecne delegacje złożyły kwiaty.

Organizatorami uroczystości 
byli: Henryk Kozik – Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Brzozowie i Po-
seł na Sejm RP – Adam Śnieżek. We 
mszy św. uczestniczyli Posłowie na 
Sejm RP: Jan Bury i Adam Śnieżek, 
także asystent Deputowanego do 
Parlamentu Europejskiego Mieczy-
sława Janowskiego, który niestety 
nie mógł przybyć, lecz na ręce orga-
nizatorów skierował list okolicznoś-
ciowy. Czytamy w nim m.in. Ksiądz 
Jerzy - to postać, która już znalazła 
trwałe miejsce w historii Narodu 
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Oddanie do użytku rozbudowa-
nej oczyszczalni ścieków w Brzozowie 
– Borkówce było jednym z głównych 
punktów IX Międzynarodowej Konfe-
rencji Ekologicznej.

Uruchomienie oczyszczalni wraz 
z budową 19 kilometrów kanalizacji sanitarnej w Brzozowie i Hum-
niskach było pierwszym w Polsce zrealizowanym zadaniem w ra-
mach pierwszego naboru środków Mechanizmu Finansowego EOG  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Gmina Brzozów stosow-
ny wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożyła w 2005 r. Umowę  
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie pod-
pisano w listopadzie 2007 r. 

W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Brzozów oraz kanaliza-
cji wsi Humniska” wybudowano prawie 19 km sieci kanalizacyjnej,  
10 przepompowni ścieków. Rozbudowano też oczyszczalnię  
w Brzozowie, efektem czego jest zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni o 1000 metrów sześc. na dobę. 

Sama trzydniowa konferencja, która odbyła się w Brzozowie, 
po kilkuletniej przerwie, przebiegała pod hasłem „Gospodarka wod-
no – ściekowa w Karpatach i na Pogórzu Karpackim oraz jej wpływ na 
podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele świata nauki, władz państwowych, samorządowych 
z Polski, Ukrainy, Słowacji i Norwegii. Referaty wygłosili między 
innymi naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej, UMCS w Lublinie, 
Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Państwowego Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Truskawcu, Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie, a także przedstawiciele: organizacji ekologicznych, 
RDLP  w Krośnie, WIOŚ. 

Gośćmi konferencji byli również: przedstawiciel norweskie-
go miasta Sauda, dr Marian Zalewski – Wiceminister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Małgorzata Zalewska z Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego, Władysław Jan Majka – Wiceprezes Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr Rafał Kumek 

– Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Bogdan Rzońca 
– Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Konfe-
rencję prowadził dr Mariusz Kaznowski Dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie. Specjalny list do uczestników 
skierował Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury. 

Organizatorem konferencji był Burmistrz Brzozowa  
i Muzeum Regionalne w Brzozowie. Honorowy patronat 
sprawowali Ambasador Królestwa Norwegii Knut Hauge  
i Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, patronat na-
ukowy – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Po-
litechniki Rzeszowskiej, a patronat prasowy – TVP Rzeszów 
i Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”. 

Międzynarodowa Konferencja 
Ekologiczna w Brzozowie

Oddanie do użytku rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Brzozowie

A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk

Magdalena Pilawska

Mszy św. przewodniczył 
Abp Senior Ignacy Tokarczuk

Polskiego oraz w historii Kościoła Powszechnego. Jest to postać pełna cnót heroicznych 
- kapłan, który poszedł za głosem powołania aż do końca, do męczeńskiej śmierci. Pan 
Wieków i Dziejów wyznaczył mu miejsce posługi pośród ludzi pracy. Ksiądz Jerzy owo 
brzemię przyjął ochotnie na swe barki. Był „pasterzem dobrym”: doradcą, powiernikiem, 
przewodnikiem, bratem, ojcem duchowym. Nie uległ naciskom i groźbom, nie opuścił lu-
dzi, chociaż dobrze wiedział, że jego wrogowie są bezwzględni. Wybrał taką ścieżkę, która 
spośród stromych jest najbardziej stromą.

Wielu z nas pamięta ów 
październikowy dzień 1984 
roku, dzień uprowadzenia 
Księdza Jerzego i późniejszą, 
koszmarną wiadomość o za-
mordowaniu go przez komu-
nistycznych oprawców. Jakiż 
to był ból, jaki smutek, jakie 
cierpienie i gorycz bezsilno-
ści! (…)

Choć z oddali - przyłą-
czam się do dzisiejszej wspól-
notowej modlitwy o Jego wy-
niesienie do chwały ołtarzy.

Ponadto uroczystości 
rocznicowe swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz samorządowych: Starosta 
Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Przewodniczący Rady Powiatu 
Brzozowskiego Henryk Kozik, Zastępca Burmistrza Brzozowa Piotr Stańko oraz Jerzy  
F. Adamski Wójt Gminy Dydnia i Antoni Gromala Wójt Gminy Nozdrzec, ponadto 

przedstawiciele służb, straży i inspek-
cji oraz poczty sztandarowe ze szkół  
i organizacji związkowych. 

Poczty sztandarowe
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21 września na terenie Zajazdu nad Sanem w Nozdrzcu 
odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka” - impreza przygoto-
wana przez Gminny Ośrodek Kultury i Wójta Gminy Nozdrzec,  
a współfinansowana ze środków Programu Integracji Społecznej. 
Wszystkich uczestników nozdrze-
ckiego pikniku powitała Sekretarz 
Gminy Nozdrzec Maria Potoczna,  
która podkreśliła, iż cieszy się, że 
mimo niesprzyjających warunków 
pogodowych, mieszkańcy gminy 
i goście przybyli na imprezę. Na-
stępnie rozpaliła symboliczne og-
nisko, w którym upieczono ziem-
niaki z tegorocznych zbiorów. Przy 
okazji święta, panie z kół gospo-
dyń wiejskich zadbały o smaczny 
poczęstunek, a miejscowi artyści 
– o dobrą zabawę.  

Jak zwykle podczas imprez 
organizowanych w Gminie Nozdrzec, przygrywała kapela ludowa 
Warzanie z Wary. Publiczność z entuzjazmem przyjęła skoczne 
piosenki przez nich wykonane i nagrodziła serdecznymi brawami.

Podczas imprezy odbywała się zbiórka pieniężna dla jede-
nastoletniej Sabinki z Dylągowej. Dziewczynka jest chora na bia-
łaczkę. Wolontariuszki - Jolanta Baran, Joanna Serwatka i Aneta 
Szewczyk – mimo niesprzyjających warunków pogodowych dziel-
nie kwestowały i dzięki hojności uczestników uzbierały 696 zł. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! Z tego miejsca 
warto podkreślić, że taka pomoc międzygminna jest już od pewne-
go czasu praktykowana i niewątpliwie jest piękną formą społecz-
nego zaangażowania.  

W przerwie pomiędzy kolejnymi występami organizatorzy 
przygotowali zabawne konkursy. Przedstawicielki kół rywalizowa-
ły w konkurencji na tarcie ziemniaków. Najgłośniejszy doping miały  
niewątpliwie gospodynie z Siedlisk, a rywalizacja była tak zacię-
ta, że pani z Izdebek otarła dłoń aż do krwi. Trzeba podkreślić, 
że wszystkie kobiety wygrały, a nagrodami były tarki i miski uży-
te jako rekwizyty konkursowe. Kolejny konkurs (tym razem dla 
chętnych) polegał na rzeźbieniu ziemniaczanych figurek, a czas ich 
tworzenia umilała grupa „Conspiracja”. 

Pięknym i bardzo wzruszającym momentem było odśpie-

Święto pieczonego ziemniaka

Michał Zięzio

Konkurencja na tarcie ziemniaków

Na terenie naszej gminy powstała kolejna organizacja, która 
będzie starała się o zaktywizowanie naszej społeczności - Koło Go-
spodyń Wiejskich w Domaradzu. Panie mają bardzo ambitne plany  
i zapraszają kolejne do współpracy.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 24 września. Podczas 
spotkania został wybrany zarząd Koła. Przewodniczącą została El-
żbieta Froń, zastępcą Kazimiera Pilch, skarbnikiem Genowefa Gosz-
tyła zaś sekretarzem Bogusława Pilch.

Pierwszymi działaniami jakie KGW ma podjąć będzie kurs go-
towania, lecz to nie jedyny pomysł domaradzkich gospodyń. Oczy-
wiście życzymy Paniom wielu ciekawych pomysłów i wytrwałości  
w pracy.

Spotkanie założycielskie KGW w Domaradzu

Tomasz Bober

Powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Domaradzu

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

Z żalem i poczuciem niepowetowanej straty
żegnamy znanego społecznika Tadeusza Sperbera 

– wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie 

i Radnego Rady Miejskiej w Brzozowie.
Szczere wyrazy współczucia Rodzinie  

oraz wszystkim bliskim zmarłego
składają Radni Powiatu Brzozowskiego

oraz Starosta Brzozowski wraz z Pracownikami

wanie życzeń dla pani Genowefy Kłak, 
która obchodziła wraz mężem 40 roczni-
cę ślubu. Gospodynie przygotowały uro-
czyste przyśpiewki, a z oczu solenizantki 

popłynęły łzy szczęścia. 
Tradycyjnie swoimi wierszami i fraszkami czas umilał 

znakomity Józef Cupak. Poeta - rodem z Wary zaprezento-
wał słuchaczom m.in. „Satyrę o kopaniu ziemniaków”. Maria 

Potoczna - Sekretarz Gminy oraz 
Roman Wojtarowicz - Przewod-
niczący Rady Gminy wręczy-
li dyplomy z podziękowaniami 
wszystkim uczestnikom imprezy: 
kołom gospodyń, kapeli „Wa-
rzanie”, grupie „Conspiracja”, 
Józefowi Cupakowi, Andrzejowi 
Dżuła, Łukaszowi Gaweł oraz 
Michałowi Zięzio.  

Wójt Gminy Nozdrzec 
– Antoni Gromala podziękował 
serdecznie wszystkim paniom 
zrzeszonym w kołach gospodyń 

działających na terenie gminy. 
Wyraził podziw dla ich zaangażowania i bezinteresowności. 
Podkreślił, że zawsze może liczyć na współpracę i pomoc  
z ich strony. Kobiety odśpiewały wójtowi gromkie „sto lat” 
oraz specjalnie napisaną dla niego przyśpiewkę, która wyraź-
nie go ucieszyła. 

 Tą, ostatnią w tym roku plenerową, imprezę integra-
cyjną zakończył koncert obchodzącej w tym roku 30-lecie 
istnienia grupy „KSU”. Partonat medialny nad imprezą spra-
wowały Gazeta Codzienna „Nowiny” i Radio Rzeszów.
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W Izbie Regionalnej w Krzywem  zlokalizowanej w budynku 
szkolnym 5 października 2008 r. Bogusława Krzywonos, spo-

łeczny animator kultury podsumowała wystawę dotyczącą sztuki 
kulinarnej. Na wystawie zaprezentowane zostały różnorodne książ-
ki kucharskie z polskimi potrawami regionalnymi, kuchnie Europy  
i świata oraz ciekawe, oryginalne naczynia służące do ich przygotowy-
wania. Okolicznościowym wierszem powitał zebra-
nych poeta ludowy z Krzywego Mieczysław Nykiel.

Studenci  Wydziału Archeologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego opowiadali o kuchni prehistorycznej 
oraz zaprezentowali ubiory, broń i naczynia wykona-
ne na podstawie źródeł i odkryć archeologicznych. 
Rozdawali zainteresowanym kserokopie oryginal-
nych przepisów na potrawy z kuchni rzymskiej spi-
sane przez Apicjusza ur. ok.25 r. p.n.e., autora dzieła 
„O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć”, bo już staro-
żytni Rzymianie wiedzieli, że w kuchni dzieją się 
najciekawsze rzeczy. Zanim biesiadnicy zasiedli do 
uczty, zanim półmiski, wazy, salaterki i talerze zna-
lazły się na stołach w przewidzianym z góry porząd-
ku, z troskliwą dbałością o ich zestawienie i wygląd – kucharze od-
powiednio dozowali potrawy, doprawiali rozmaitymi ingrediencjami, 
by zachwycały aromatem i smakiem, starając się nie uchybić efektom 
kulinarnym.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzywem zaprezentowa-
li program artystyczny, na który złożyły się: „Nowoczesna piramida 
żywienia” w wykonaniu uczniów kl. III Kasi Bok, Weroniki Szelest 
i Arka Rysza , wiersz „Na marchewki urodziny” w wykonaniu Zuzi 
Howorko z kl. „O”, wiersz  poetki góralskiej Wandy Czubernatowej 
„Spowiedź wielkanocna” ( też o jedzeniu) w wykonaniu Weroniki Sze-
lest oraz fragmenty z  ks. III „Pana Tadeusza”-„Po grzybobraniu” i ks. 
V „Dyplomatyka i łowy”  pt. „Bigos” odczytane przez Karolinę Ko-
cyłę.  Programowi towarzyszyły różnorodne rekwizyty, wśród których 
nie zabrakło dorodnych owoców i jarzyn, że o planszach, podkładzie 
muzycznym i strojach nie wspomnę.

Halina Kościńska, emerytowany dyrektor Muzeum Regionalne-
go w Brzozowie przedstawiła bogactwo kuchni krajów europejskich, 
w tym ich charakterystyczne potrawy, produkty, zioła i wina. Cóż to 
za delikatesy?  Cóż to za delicje kuchni polskiej, francuskiej, włoskiej, 
hiszpańskiej, greckiej, austriackiej itp.itd., zaznaczając na koniec, że 
należy pamiętać o jednym: „ Żyjemy nie po to, aby jeść, ale jemy po 
to, aby żyć”.

W quizie „Czy wiesz co jesz?” przygotowanym przez Bogumi-
łę Krzywonos udział wzięli: Danuta Sokołowska, Jerzy F. Adamski  
i Henryk Kozik.  Jury w składzie: Elżbieta Kensy z Rzeszowa , autorka 
publikacji „Kuchnia Podkarpacia”, Urszula Rajtar instruktor  Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Brzozowie i Halina Kościńska z Brzozowa  
doceniły wiedzę osób biorących udział w quizie i wręczyły im w na-
grodę albumy „Kuchnia śródziemnomorska”.

Odbył się także pokaz kiszenia kapusty  
w wykonaniu Magdaleny Szuby, Anny Ką-
dziołki, Daniela Pastuszczaka i Macieja Sobo-
laka, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 5  
w Sanoku, któremu towarzyszyły liczne rekwizy-
ty i przyśpiewki np. „Poszarzały pola, poszarzały 
lasy, w każdym domu robią zimowe zapasy” czy 
„Kapustę szatkują, marchewkę dodają, posypują 
solą, do beczki wkładają” itd. 

O profilach kształcenia w ZSZ Nr 5  
w Sanoku mówiła dyrektor tej szkoły Hali-
na Dębiczak, biorąca udział  w spotkaniu wraz  
z nauczycielkami Grażyną Węgrzyńską i Beatą 

Dydek. Pani dyrektor zaprosiła zebranych do obejrzenia 
wystawy prac uczniowskich, w tym malarstwa na szkle  
i dziecięcych strojów karnawałowych, prezentowanych  
w jednej z sal szkolnych.

Na koniec Bogumiła Krzywonos zaprosiła gości 
na poczęstunek po staropolsku:  „Cem przyjąć tem przy-
jąć, chlebem razem z solą, byle z dobrom wolą”. Na stole 
królowały gorące gołąbki z ziemniakami, swojski chleb, 
szynka, masło, smalec, ser oraz słodkie wypieki.

W ciekawym, a jednocześnie pełnym ciepła i hu-
moru spotkaniu uczestniczyło oprócz dzieci i ich rodzi-
ców grono zaproszonych gości: Henryk Kozik - Przewod-
niczący Rady Powiatu Brzozowskiego,  Jerzy F. Adamski 
- Wójt Gminy Dydnia, Alina Maślak - Sekretarz Gminy 
Dydnia, Elżbieta Kensy- autorka książki „Kuchnia Pod-
karpacia”, Halina Kościńska z BGP, Zbigniew Kościński  
i Agnieszka Adamska z Muzeum Regionalnego w Brzozo-
wie,  Urszula Rajtar i Barbara Ruchlewicz z ODR w Brzo-
zowie,  rzeźbiarka Małgorzata Lenarczyk, poetka ludowa 
Urszula Skrabalak z Temeszowa,  poeta ludowy  Mieczy-
sław Nykiel z Krzywego, była dyr. SP w Krzywem Hali-
na Kufel, panie z KGW w Krzywem, red. Wanda Mołoń  
z dziennika „Nowiny Rzeszowskie” oraz  Renata Mach-
nik z Radia Rzeszów O/Krosno.

Bogumiła Krzywonos dziękowała gościom za przy-
bycie oraz wspaniałym gospodyniom za przygotowanie 
poczęstunku. Audycja radiowa ze spotkania w Krzywem 
została wyemitowana już 6 października br. po godzinie 
18-tej.

Sztuka kulinarna Podkarpacia, 
Polski, Europy i Świata

Finisaż wystawy

Halina Kościńska

Rok szkolny 2008/2009 w Zespole Szkół w Malinówce jest ko-
lejnym rokiem funkcjonowania nowej pracowni komputerowej wypo-
sażonej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposaże-
nie pracowni to 10 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do 
Internetu, drukarka, skaner, laptop oraz rzutnik multimedialny. 

Z pracowni korzystają zarówno uczniowie jak i nauczycie-
le. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu poprawiły się warunki nauki  
w Zespole Szkół w Malinówce, a lekcje stały się ciekawsze. Nowa 
pracownia stanowi nieocenione źródło informacji dla uczniów, daje im 
możliwość zgłębiania tajników wiedzy informatycznej oraz przygoto-
wuje ich do życia w dobie komputeryzacji.

Nowoczesna baza szkoły

Edyta Smoleń Pracownia komputerowa w Malinówce
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Anna Kałamucka
Daniel Szczepek

29 września br. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Brzo-
zowie odbyło się spotkanie autorskie trzech członków Koła Młodych 
Poetów „Brzost”: Katarzyny Terchy, Krzysztofa Grabonia i Daniela 
Szczepka oraz jednej osoby spoza Stowarzyszenia Ariela Kowalczy-
ka, w połączeniu z promocją najnowszego tomiku Krzysztofa Gra-
bonia pt. „Wschód i zachód”. Organizatorami tego spotkania była 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie 
i Koło Młodych Poetów „Brzost”.

Zanim jednak młodzi poeci rozpoczęli swoje wystąpienia 
wszystkich gości przywitała gospodarz spotkania Kierownik PBW 
w Brzozowie Elżbieta Szul oraz Prezes KMP „Brzost” Daniel Szcze-
pek. W czasie spotkania goście mogli wysłuchać interpretacji wierszy 
członków Koła wykonanej przez Stanisława Ożoga, pt. „Przestrzenie 
słowa” – ponadto słuchaczom przybliżano sylwetki autorów.

Na początku swoje wiersze prezentowała Katarzyna Tercha 
– studentka PWSZ w Sanoku, która poezją zajmuje się od 2006 
roku, a pierwsze utwory pisała zainspirowana twórczością Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego. Następnie swoją twórczość otworzył przed 
gośćmi Daniel Szczepek, który studiuje na Politechnice Rzeszow-
skiej, pisaniem wierszy zajmujący 
się od 2006 roku. Swoją przygodę 
z literaturą zaczął od dramatu „De 
labore Solis” (Z pracy Słońca), 
poświęconego Janowi Pawłowi II. 
Następnie wystąpił Ariel Kowal-
czyk – znajomy Katarzyny Terchy 
z uczelni, który pisze od kilku lat. 
Pierwsze z jego wierszy powsta-
wały pod wpływem twórczości  
K. M. Descalzo. Oprócz poezji 
Ariel tworzy także grafiki. Twór-
czość plastyczną Katarzyny Terchy  
i Ariela Kowalczyka można podzi-
wiać na specjalnie przygotowanej 
wystawie w siedzibie biblioteki.

Kulminacyjnym punktem spotkania była prezentacja tomiku 
Krzysztofa Grabonia pt. „Wschód i zachód”. Graboń jest człon-
kiem Koła od 2007 roku. Debiutował w „Wiadomościach Brzozow-
skich” w 2002 roku. Następnie jego wiersze ukazywały się m.in.  
w „Dzienniku Polskim”, „Nadwisłoczu”, czy „Akancie”. Krzysz-
tof Graboń jest ponadto współautorem: Almanachu Poetyckiego 
„Zasłonięte tajemnice”, Almanachu Poetyckiego „Furtki niedo-
mknięte” oraz „Każdy rodzi się poetą na jubileusz”. Po wystąpieniu  
K. Grabonia Daniel Szczepek przeprowadził z nim wywiad, głównie 
na temat „Wschodu i zachodu”, w którym Romuald Rosiński napi-
sał: „Graboń pisze inaczej. Wstrzelił się w środek: lubi pofilozofo-
wać i ma co wspominać, lecz nie czyni z tego osi dramatu – doświad-
czenie chwili jest dla niego tylko pretekstem do podjęcia wędrówki”  
– i rzeczywiście nowy tomik Grabonia jest utrzymany właśnie w du-
chu filozofii, wspomnień, niedokończonych marzeń. Wiersze „Zmar-
nowana”, „Opowieść o spragnieniu” czy „Ciche dni”  ukazują nam 
różne „strony” autora. Cała jego twórczość wymaga głębokiej re-
fleksji i zadumy, niewątpliwie jednak każdy znajdzie w „Wschodzie 
i zachodzie” coś dla siebie, przynajmniej jeden wiersz, który będzie 
oddawał jego obecny stan emocjonalny. Członkowie Koła Młodych 
Poetów „Brzost” są dumni z dokonań artystycznych swojego człon-

ka i zachęcają do lektury „Wschodu i zachodu”.
Na zakończenie spotkania Daniel Szczepek podzię-

kował autorom za wystąpienie, dla niektórych była to pierw-
sza próba autoprezentacji. Następnie w imieniu Zarządu 
„Brzost” wręczył dwa wyróżnienia Aktywni + dla Katarzy-
ny Terchy i Krzysztofa Grabonia w uznaniu za szczególny 
wkład w rozwój Stowarzyszenia. Podziękowania oraz ży-
czenia dalszych sukcesów w twórczości i życiu prywatnym 
młodym artystom przekazała również Kierownik Biblioteki 
Pedagogicznej Elżbieta Szul.

Okazja do wręczenia nagród była idealna, ponieważ 
wrzesień jest miesiącem, kiedy członkowie Koła świętują 

pierwszą rocznicę powołania Sto-
warzyszenia. Wcześniej „Brzost” 
działał przy Bibliotece Pedago-
gicznej, teraz współpracuje z nią 
owocnie przy realizacji różnych 
przedsięwzięć, projektu „Jesień 
naszych marzeń”, który polega 
na przeprowadzeniu konkursów: 
poetyckiego i plastycznego dla 
uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów na terenie powiatu 
brzozowskiego. Ponadto regular-
nie prowadzona jest witryna poe-
tycka i wystawa twórczości człon-
ków Koła i innych artystów.

Po zakończeniu spotkania 
między członkami Koła a gośćmi wywiązała się serdeczna 
rozmowa o poezji,  zadawanym pytaniom nie było końca, 
a przy skromnym poczęstunku delektowano się zwłaszcza 
walorami artystycznymi prac Katarzyny Terchy i Ariela Ko-
walczyka, do obejrzenia których Koło „Brzost” oraz PBW 
w Brzozowie serdecznie zapraszają.

Następnego dnia po spotkaniu autorskim ukazał się 
Almanach Poetycki „Przestrzenie słowa” z twórczością 
poetycką: Anny Fiedeń, Katarzyny Golonki, Mateusza Ku-
łaka, Katarzyny Terchy, Judyty Jajko i Daniela Szczepka 
oraz grafikami tego ostatniego. „Przestrzenie słowa” nie są 
zbiorem całej ich twórczości, a tylko małym kęsem rozbu-
dzającym w czytelnikach apetyt na więcej. Almanach jest 
jednak niewątpliwie wielkim dorobkiem długotrwałej pracy 
członków, których ambicje sięgają znacznie dalej, a publi-
kacja ta ma przetrzeć szlak kolejnym. Do wydania Alma-
nachu Poetyckiego przyczyniło się Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie, za co wydawca składa serdeczne podzięko-
wania. Almanach Poetycki dostępny jest w Bibliotece Peda-
gogicznej w Brzozowie.

Poezja na co dzień
Spotkanie autorskie członków KMP „Brzost”

Krzysztof Graboń prezentuje swój tomik „Wschód i zachód”

Prezes Koła D. Szczepek wręcza wyróżnienie Aktywni+ dla K. Terchy
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W październiku obchodzimy rocznicę, o której wielu history-
ków, jak też zwykłych ludzi mówi, że zaważyła na losach świata. 30 
lat temu, 16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na 
Papieża. Tego dnia,  o godz. 16.16 ogłoszono, że w trakcie drugiego 
głosowania podczas konklawe Kolegium Kardynalskie wybrało naj-
wyższego dostojnika Kościoła Katolickiego.

Wybór na Tron Papieski Karola Wojtyły był dla wszyst-
kich wielkim zaskoczeniem. Był pierwszym Polakiem, a zarazem 
pierwszym od 1523 r. nie Włochem, którego Kolegium Kardynal-
skie wybrało na biskupa Rzymu, a tym samym na Głowę Kościoła 
Katolickiego. Sam Karol Wojtyła mówił o sobie, że jest „Papieżem  
z Dalekiego Kraju”. Jan Paweł II był najdłużej urzędującym Papie-
żem po Św. Piotrze oraz bł. Piusie IX. Jego pontyfikat trwał 26 i pół 
roku - 9666 dni. Postawa i światopogląd, jaki prezentował sprawiły, że  
w bardzo krótkim czasie wzbudził sympatię świata. Papież Polak zjed-
nał sobie zwłaszcza pokolenie ludzi młodych, które obecnie najczęś-

Rocznica wyboru Jana Pawła II na Tron Papieski

Są takie chwile, są takie miejsca
Obecność Jana Pawła II wśród nas, Jego sło-

wa, wreszcie osobiste świadectwo, kształtowało 
wiarę i  sumienia ludzi wierzących. Nic więc 
dziwnego, że rocznica wyboru Karola Woj-
tyły na Tron Papieski sprzyja refleksji i za-
dumie. 

Miejscem, gdzie w szczególny sposób 
w naszym regionie możemy wspominać po-
stać Wielkiego Polaka jest Muzeum Towarzy-
stwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej 
w Starej Wsi, gdzie można obejrzeć kolekcję papie-
skich eksponatów. – Większość z nich trafiła do nasze-
go muzeum za sprawą Kardynała Stanisława Dziwisza – mówi 
Rektor Kolegium Jezuitów w Starej Wsi ojciec Mieczysław 
Kożuch. – Przechowujemy je w skarbcu naszego muzeum. Do 
naszych najcenniejszych pamiątek należy jeden z ostatnich pa-
pieskich ornatów z prywatnej kaplicy Pałacu Watykańskiego. 
Jan Paweł II, będąc już chorym, odprawiał w nim Mszę, czego 
ślad jest widoczny w postaci plamy ze śliny. Jest to ślad Jego 

choroby, cierpienia. Z szacunku do 
Ojca Świętego nie usunęliśmy jej, 
traktujemy ornat jak relikwię – pod-
kreśla Rektor M. Kożuch. 

W tej samej gablocie może-
my zobaczyć stułę, której Papież 
użył podczas mszy św., odprawionej  
w 50. rocznicę swych święceń ka-
płańskich. Obok widnieje kielich  
z pateną używane podczas mszy na 
krakowskich Błoniach w 2002 r., 
kiedy to Papież beatyfikował jezu-

itę,  ojca Jana Beyzyma. – Kardynał 
Dziwisz przekazał nam również przybornik do papieru z czarnej 
skóry, który przez cały pontyfikat leżał na biurku Jana Pawła II 
oraz papieski długopis – opowiada Rektor Kolegium. – Naszym 
kolejnym eksponatem związanym z Janem Pawłem II jest biała 
chusteczka z wyhaftowanym po hiszpańsku imieniem Papieża, 
którą ofiarowały Mu karmelitki z Hiszpanii  i którą posługiwał 
się Ojciec Święty – dodaje M. Kożuch.

ciej nazywa się Pokoleniem J.P. II. Dziś, gdy świat coraz 
bardziej dąży w kierunku kultu pieniądza, właśnie oni 
mówią, że Papież z „Dalekiego Kraju” jest ich jedynym  
i prawdziwym autorytetem

Charakterystycznym punktem Jego pontyfikatu 
były pielgrzymki. Tych zagranicznych odbył 104. Ża-
den Papież wcześniej nie odwiedził wszystkich kon-
tynentów. Karol Wojtyła był pierwszym tak wysokiej 
rangi dostojnikiem Kościoła Katolickiego, który prze-
kroczył próg Meczetu i Synagogi oraz przeprosił za 
grzechy Kościoła. Dziś wielu historyków uważa, że 
wybór Karola Wojtyły na Papieża wpłynął znacząco na 
losy całego świata. Uczył przebaczenia, miłosierdzia  
i wielokrotnie napominał świat - a w tym polityków, że 
najważniejsze są życie ludzkie wraz z jego poszanowa-
niem oraz pokój. 

źródłlo: internet
*****************************************************************************

Kardynał Stanisław 
Dziwisz przekazał te 

eksponaty Jezuitom po 
śmierci Ojca Święte-
go. Zapytany dlaczego 
zostały one przeka-
zane akurat do Starej 
Wsi Rektor wyjaśnia: 

- Stara Wieś była ostat-
nim miejscem, gdzie z wi-

zytą duszpasterską przyjechał 
Kardynał Karol Wojtyła. Było to we wrześniu 1978 r.,  

w uroczystość 100-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bo-
żej Starowiejskiej. Kilkana-
ście dni później pojechał 
na konklawe do Watykanu 
– tłumaczy Ojciec Kożuch.

Bardzo licznie pre-
zentowane w skarbcu są 
również medale wybite za 
pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II. W ostatnim cza-
sie do muzeum trafił ko-
lejny eksponat - pierścień 
papieski, przekazany przez 
Ojca Czesława Drążka. Jest 
to pierścień, który on sam 
otrzymał od Ojca Świętego. 
W chwili obecnej planowa-
ne jest jego usytuowanie  
w skarbcu.

Jeśli ktoś szuka przy-
stani pełnej skupienia, peł-
nej wspomnień o Karolu 
Wojtyle to Muzeum Ojców Jezuitów w Starej Wsi jest idealnym 
miejscem. Bez trudu można tu ożywić w naszej pamięci obraz 
pontyfikatu Papieża Polaka, Jego ogromnej wiary, dokonań  
i działalności apostolskiej obejmującej cały świat.

Eksponaty z kolekcji papieskiej

Ojciec M. Kożuch

Pierścień papieski

Anna Rzepka
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Anna Rzepka

26 września br. w Krośnie odbyła się uroczystość prze-
niesienia prochów dwojga bohaterskich ludzi Józefa i Walerii 
Cząstków na krośnieński cmentarz komunalny. Inicjatywa 
przeniesienia ich prochów z Rudy Śląskiej pochodziła od Ka-
pelana Wojska Polskiego płk. Tadeusza Porębskiego, którego 
pomysł zaaprobowała córka Józefa i Walerii Cząstków.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele: or-
ganizacji kombatanckich, Związku Harcerstwa Polskiego, 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także poczet sztanda-
rowy Batalionu Strzelców Podhalańskich im. Andrzeja Galicy 
oraz szkolne poczty sztandarowe. Brzozów reprezentowały 
dwa poczty: I LO w Brzozowie oraz Armii Krajowej. Wśród 
szerokiego grona ludzi, którzy chcieli upamiętnić życie Wa-
lerii i Józefa Cząstków znaleźli się też Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie 
Henryk Kozik, Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, domaradz-
ki przedstawiciel AK Stanisław Bober oraz Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Domaradzu Stanisław Łobodziński.

Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona w kroś-
nieńskim kościele św. Piotra i Jana z Dukli, w trakcie której 
podniosłą oprawę muzyczną zapewnił chór „Echo”. Podczas 
homilii zostało podkreślone oddanie ojczyźnie i bohaterskie 
życie Cząstków. Została także przedstawiona biografia kapi-
tana Cząstki, który był pierwszym dowódcą Związku Walki 

Powrót kapitana Cząstki do Krosna
Kapitan Józef Cząstka ps. „Kotwicz” (1905 – 1988)

Józef Cząstka urodził się 
w 1905 r. w Krościenku Niżnym. 
Kwalifikacje nauczycielskie zdo-
bywał w Seminarium Nauczy-
cielskim Męskim w Krośnie oraz 
w Instytucie Nauczycielskim  
w Katowicach. 

Jako 15-letni chłopak za-
wyżył swój wiek przed komisją 
poborową i w 1920 r. wziął udział 
w wojnie polsko – bolszewickiej. 
We wrześniu 1939 r. brał czyn-
ny udział w wojnie obronnej. Po 
ucieczce z niewoli niemieckiej 
przedostał się do rodzinnego Kros-

na, aby zaangażować się tu w dzia-
łalność konspiracyjną. Przyczynił się do zorganizowania drukarni  
i kolportażu pierwszej konspiracyjnej gazety „Reduta”. Został 
mianowany pierwszym komendantem Obwodu Związku Walki 
Zbrojnej w Krośnie. 

W 1941 r. pełnił funkcję oficera łącznikowego Sztabu 
Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej w Jaśle. Nawiązał tak-
że współpracę z Tajną Organizacją Nauczycielską i zaangażo-
wał się do tajnego nauczania w Krośnie i okolicach. W 1943 
r. został komendantem Obwodu Armii Krajowej Brzozów.  
W okresie międzywojennym 
pracował w szkolnictwie 
powszechnym w powiatach 
katowickim, rybnickim oraz 
lublinieckim. Po wojnie po-
wrócił na Śląsk gdzie spra-
wował funkcję kierownika 
szkoły podstawowej w Ru-
dzie Śląskiej - Bielszowi-
cach. Dzięki jego zabiegom 
wybudowano nowy budynek 
tamtejszej szkoły.

Józef Cząstka zmarł w 1988 r. w Rudzie Śląskiej, gdzie 
został pochowany. Był wybitnym pedagogiem, organizatorem 
tajnego nauczania, a jako oficer Wojska Polskiego i Armii Kra-
jowej zasłużył się w walce o wolną ojczyznę. 

opr. na podst. mat. z archiwum 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe z Brzozowa

Przemarsz na krośnieński cmentarz

Zbrojnej (późniejszej AK) w Krośnie. Zostało też zaakcentowane 
jego nauczanie konspiracyjne oraz inne zasługi, którymi przyczy-
nił się dla dobra ojczyzny. Odznaczony był m.in. Krzyżem Wa-
lecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939 r.”, Krzyżem Partyzanckim oraz 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wzruszona córka Józefa i Walerii Cząstków podziękowała 
wszystkim za przygotowanie i uświetnienie tak niezwykłej uro-
czystości. 

Kapitan Józef Cząstka
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21-22 czerwca 2008 r. Zespół obrzędowy „Haczowskie 
wesele” reprezentował  region podkarpacki na VII Ogólno-
polskich spotkaniach folklorystycznych „JARMARK  ŁO-
WICKI 2008 ” w Łowiczu.

W części konkursowej w kategorii zespołów obrzę-
dowych nasz zespół zdobył nagrodę główną „ŁOWICKI 
PASIAK” ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Ponadto zespół otrzymał nagrodę 
Fundacji „CEPELIA” z Warszawy oraz Nagrodę Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych w  Łowiczu. 

Haczów do dziś zachował swoisty folklor, oryginalne 
stroje i pieśni. Jego mieszkańcy kultywują stare zwyczaje  
i obrzędy ludowe. Utrzymanie żywej tradycji zawdzięcza się 
tutejszym twórcom ludowym rozkochanym w swojej wsi, 
ich zapałowi w poszukiwaniu śladów przeszłości. Jednym 
z nich był Stanisław Wysocki – chłop haczowski, kolekcjo-
ner folkloru, autor sztuk dramatycznych i obrzędu weselnego 
„Haczowskie Wesele”. 

„Łowicki  pasiak” w  Haczowie

Zespół obrzędowy „Haczowskie wesele” z nagrodą główną „Łowickim Pasiakiem”

Ponad tysiąc osób wzięło udział w  corocznych uroczystoś-
ciach patriotycznych, które już po raz ósmy, tradycyjnie w dniu 10 
września, odbyły się w Bykowcach. Ich organizatorami było Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Bykowce „Moja Wieś” im. Stanisławy Tar-
nowieckiej oraz 21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg.  
M. Boruty Spiechowicza i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krośnie.

Pod pomnik poległych podhalańczyków licznie przybyli miesz-
kańcy wsi oraz rzesze harcerzy, strażaków i leśników z kilkunastu 
bieszczadzkich i beskidzkich nadleśnictw, łącznie z Wojciechem Szep-
iecińskim, po. Dyrektora RDLP w Krośnie. Rozpoczęto hymnem pań-
stwowym w wykonaniu orkiestry wojskowej Garnizony Rzeszowskie-
go, po czym okolicznościowy referat wygłosił ks. prałat Adam Sudoł 
– działacz niepodległościowy, emerytowany proboszcz sanockiej Fary. 
W obchodach rocznicowych wziął również udział Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż.  

 Delegacje uczestników uroczystości złożyły wieńce i kwiatów 
pod pomnikiem poległych żołnierzy po czym w kolumnie marszowej 
uczestnicy udali się na cmentarz w Bykowcach, gdzie spoczywają 
szczątki 6 bohaterów potyczki z 1939 roku. Pochód otwierała orkiestra, 
za nią zaś podążali kompania honorowa 21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich, poczty sztandarowe, harcerze, młodzież szkolna, dorośli. 

Na cmentarzu wpierw zabrał głos ojciec franciszkanin, Andrzej 
Deptuch, działacz konspiracyjny z okresu okupacji, więzień okresu sta-
linowskiego, który wygłosił płomienną homilię, będącą w istocie swej 

W hołdzie porucznikowi Zarembie

Edward Marszałek
Rzecznik RDLP w Krośnie 

i jego żołnierzom
piękną lekcją patriotyzmu. Po krótkiej modlitwie za pole-
głych żołnierzy odbył się apel poległych. Salwa honorowa  
i złożenie wieńców na grobach, zakończyły część oficjal-
ną uroczystości.   

Po niej w budynku dawnej szkoły w Bykowcach, 
gdzie spotkali się kombatanci, oficerowie, organizatorzy  
i leśnicy, odbyła się ceremonia dekoracji Andrzeja Dą-
browskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów, me-
dalem Opiekuna Pamięci Walk i Męczeństwa. Odznacze-
nie w imieniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
wręczyli: płk. Adam Sikorski i ppłk. Piotr Skworzec.  
Doceniono fakt, że Nadleśnictwo Brzozów wykazuje 
dużą dbałość o miejsca pamięci. Zadbało też o groby 
poległych w Bykowcach a także co roku bierze czynny 
udział w organizacji uroczystości patriotycznych.  

Dla młodzieży i pozostałych uczestników serwo-
wano poczęstunek z kuchni polowej. Uroczystości w tej 
formule zorganizowano w Bykowcach już po raz ósmy. 

(fot.2)

fot. E. Marszałek

Uroczystości rocznicowe w Bykowcach                                      (fot.1)

fot. E. Marszałek
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Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie

Historia powstania „Haczowskiego Wesela” sięga 1936 r. 
Autor, będąc w latach 1934 – 1965 przewodniczącym Teatru i Chó-
ru Ludowego w Haczowie, był równocześnie w latach 1935–1939 
członkiem Zarządu Związku Teatrów i Chórów Ludowych we Lwo-
wie. Na jednym z posiedzeń Zarządu zaproponowano wystawienie 
obrzędu haczowskiego na mającym się odbyć w 1937 r. konkursie 
pt. „Polska Nizinna w Pieśni i Tańcu” w ramach obchodów Dni Kra-
kowa. Pan Wysocki podjął się przygotowań, zbierał od starszych ha-
czowian informacje na temat pieśni, zwyczajów i obrzędów z końca 
XIX wieku. Melodie do pieśni spisywał pan Bronisław Kaszowski. 
Premiera odbyła się w Krakowie, po udanym debiucie fragmen-
ty obrzędu weselnego rozwinięto do trzyaktowej sztuki trwającej 
trzy godziny. I akt to „Zaloty” czyli kojarzenie małżeństwa, gdzie 
omawiano najpierw sprawy majątkowe  nie licząc się z wolą no-
wożeńców, II akt przedstawia zwyczaje weselne przed ślubem, III 
akt to zabawa gości weselnych po ślubie. Historia obrzędów, pieśni  
i tańców weselnych sięga 1880 roku. Nazwiska są stare - haczow-
skie, zwyczaje, pieśni i melodie przekazywane przez starych ludzi 
związane są również z drugą połową XIX wieku.

Akt „Zaloty” został napisany w 1938 r., a „Robienie wian-
ków” autor napisał w 1961 r. Cała czteroaktowa sztuka została wy-
stawiona z okazji uroczystości 600 – lecia Haczowa. Do 1939 roku 
„Haczowskie Wesele” było wystawiane około 20 razy w Krakowie, 
Lwowie, Przemyślu, Rzeszowie i innych miastach. Po przerwie 
wojennej wznowiono działalność zespołu, w 1945 r. „Haczowskie 
Wesele” otrzymało nagrodę Wojewody Rzeszowskiego. W latach 
sześćdziesiątych zespół otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
za całokształt działalności

 W grudniu 1968 umiera twórca Haczowskiego Wesela i ca-
łego zespołu Stanisław  Wysocki, człowiek o ogromnym zamiłowa-
niu do rodzimego folkloru, po którym kierownictwo obejmuje córka 
Bożena Antosz pełniąca funkcję kierownika po dzień dzisiejszy

Zespół najczęściej występuje z godzinnym fragmentem, przed-
stawia obrzęd samego wesela prezentuje wyjście swatów po swasz-
kę i chorążego, powitanie gości i swaszki. Obdarowywanie młodej 
przez swaszkę chorążego i drużki, zbieranie się młodej do ślubu  
i błogosławieństwo rodziców. Pójście do kościoła, przyjście z koś-
cioła, poczęstunek, oczepiny oraz zabawę gości weselnych z tańcami 
i przyśpiewkami. Zespół tańczy walca, tramlankę, polkę haczowską  
i taniec starszych. Na szczególną uwagę zasługuje taniec wywodni, 
który rozpoczyna chorąży, łącząc pary i przekazując drużki swa-
tom.

Sztuka „Haczowskie Wesele” przetrwała dzięki trosce miesz-
kańców, a miejsca dawnych członków zajmują ich dzieci i wnuko-
wie. Tradycja zespołu jest tak silna, że mimo wielu przeszkód na-
potykanych od 1937 roku zespół istnieje do dziś i kontynuuje swoją 
działalność przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Ha-
czowie. Zespół „Haczowskie Wesele” to zespół wielopokoleniowy, 
chluba Haczowa i naszego regionu. Kobiety ubrane są w biały strój 
haczowski tzw. fartuchy, a mężczyźni w koszule i spancerki. Ręcz-
ny haft, który zdobi kobiece stroje wykonywany jest do dziś 

Ważniejsze osiągnięcia zespołu „Haczowskie Wesele: 
- Koncert dla Polonii Zagranicznej z Kanady i USA, Haczów 

1996r. 
- I - miejsce w Przeglądzie Zespołów Pieśni i Tańca oraz Zespołów 

Tradycyjnego Tańca Ludowego w Krośnie, KroPA 1996r. 
- I - nagroda w XII Ogólnopolskim Konkursie Tańca Tradycyjnego, 

Rzeszów 1996r. 
- III - nagroda w VI Krajowym Festiwalu Wiejskich Zespołów Arty-

stycznych, Kielce 1997r. 
- I - nagroda w kategorii par tanecznych w Krośnieńskich Prezenta-

cjach Artystycznych, KroPA 1997 r, Iwonicz Zdrój. 

- Nagroda Główna „Taneczny Krąg” za stylową prezentacje 
tańca i stroju dla pary: Bożena Antosz i Stanisław Frydry-
cha w XIV Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca 
Ludowego, Rzeszów 1997 r. 

- I - nagroda w XII Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy  
i  Zwyczaje”  Rzeszów 2000 r. 

- II - nagroda w XVII Ogólnopolskim Konkursie Tradycyj-
nego Tańca Ludowego, Rzeszów 2001 r. 

- Nagroda Zarządu  Województwa Podkarpackiego 2002 r. - 

za całokształt działalności zespołu „Haczowskie Wesele”. 
- I nagroda STATUETKA  BORYNY w VII Festiwalu Ob-

rzędów Weselnych „Europejska Biesiada Weselna Węgrów 
2003” za autentyczność  i czystość prezentowanego folk-
loru 

- 2007 – Koncert w  Hunkovcach (Słowacja ) Realizacja 
projektu ”Polsko –Słowackie krajobrazy kultury i sztuki 
ludowej”

- 2007   Jubileusz 70-lecia istnienia zespołu.
Dużym dla nas wyróżnieniem jest I nagroda na ogól-

nopolskim festiwalu w Łowiczu To jednak nie przypadek. 
Na sukces składa się praca wielu pokoleń mieszkańców Ha-
czowa. Pragnę podziękować całemu zespołowi i kapeli za 
duży wkład pracy oraz tym wszystkim osobom dzięki któ-
rym mogliśmy zaprezentować się szerokiej polskiej publicz-
ności.

Jestem przekonana, że godnie reprezentowaliśmy 
region podkarpacki, powiat brzozowski i naszą gminę Ha-
czów. Taka nagroda mobilizuje do dalszej pracy.  

Oczepiny 

Zespół prezentuje obrzędy weselne
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Młody, zaledwie dwunastoletni, utalento-
wany skoczek narciarski Gabriel Majcher, ma już 
na swoim koncie obiecujące sukcesy. Ten weso-
ły, energiczny chłopak do sportu podchodzi bar-
dzo poważnie. Gabryś uczęszcza do Gimnazjum  
w ZS w Bliznem, trenuje zaś w Klubie Sporto-
wym ZKN w Zagórzu, którego jest członkiem. 

Treningi rozpoczął 3 lata temu. – Wszystko 
zaczęło się od skoków z kolegami koło domu, na 
zaimprowizowanej przez nas skoczni – wspomina 
chłopiec. - Polubiłem to. Kiedy tata zapytał czy 
nie chciałbym się zapisać do jakiegoś klubu od 
razu się zgodziłem. Pojechaliśmy do Zagórza, 
gdzie właśnie budowali skocznię i zapisałem 
się. Potem rodzice zakupili mi potrzebny sprzęt: 
narty, kombinezon, buty oraz okucia i tak zaczą-
łem skakać - dodaje. Pierwsze zawody w jakich 
wziął udział odbyły się w Zakopanem. Osiągnął 
tam wysokie, jak na debiut, 12 miejsce. W chwili 
obecnej Gabrysia trenuje jego tata. On też zabiera 
chłopca na treningi, które odbywają się codzien-
nie, z wyjątkiem niedziel.  

Jego dotychczasowy rekord to 61 m. 
na 60-metrowej skoczni. Jednak na co dzień  
w Zagórzu ma do dyspozycji mniejsze skocznie  
o wysokościach: 10, 20 i 40 m. – Mąż zabiera też 
syna na treningi do Zakopanego, gdzie cennych 
wskazówek udzielają mu Jan Szturc i Jacek Taj-
ner – relacjonuje mama chłopca Agata Majcher. 
– Ci doświadczeni trenerzy podpowiadają jakie 
ćwiczenia Gabryś ma wykonywać, aby polepszać 
swój styl i technikę. Oboje z mężem jesteśmy im 
wdzięczni – podkreśla pani Agata. Wskazówek 
dotyczących skoków i techniki udzielił też chłop-
cu jego idol - sam Adam Małysz  (co zostało 
uwiecznione na zdjęciach). Wszystkie wytyczne 
Gabryś traktuje poważnie i bardzo się przykła-
da. Jest ambitnym chłopakiem. Był odznaczony 
przez Apoloniusza Tajnera jako skoczek, który 
osiąga dobre wyniki z terenu Podkarpacia.

Gabryś bierze udział w zawodach zarówno 
w Polsce, jak i poza granicami kraju: na Ukrainie, 
w Niemczech i Czechach. Na swój pierwszy za-
graniczny turniej chłopiec wyjechał do Niemiec, 
gdzie osiągnął III miejsce na skoczni K-35. War-
to tu nadmienić, że skakał na niej pierwszy raz. 
Następnie na Ukrainie zajął I miejsce również 
na skoczni K-35, a 22 czerwca br. w Czechach 
w Turnieju Czterech Skoczni osiągnął II miejsce 
na skoczni K-40. Do jego największych sukce-

sów w bieżącym roku należy dwukrotne 
mistrzostwo Polski. 7 czerwca br. otrzymał 
tytuł  Mistrza Polski  w skokach w Kon-
kursie Parafialnych Klubów Sportowych 
w Gilowicach, zaś dzień później w tym sa-
mym konkursie zdobył tytuł Mistrza Polski 
w biegach w kombinacji norweskiej. Do 
tych osiągnięć chłopiec podchodzi jednak 
spokojnie. – Jestem zadowolony ze skoków, 
które udało mi się oddać w Gilowicach. 
Teraz muszę z siebie dawać jeszcze wię-
cej, żeby utrzymać taki poziom i nie dać się 
przeskoczyć kolegom -  mówi z uśmiechem 
chłopiec.

 Z bardziej aktualnych sukcesów 
warto wymienić dwa ostatnie: 20 września 
br. wywalczył IV m-ce w Ogólnopolskich 
Zawodach w Skokach Narciarskich o Pu-
char Wójta Gminy Gilowice, a w dniach 4-5 
października br. IV m-ce w Mistrzostwach 
Polski Uczniowskich Klubów Sportowych 
(kombinacja norweska, kat. Junior D).

Na osiągnięciach Gabrysia zyskuje 
też jego klub z Zagórza, który dzięki punk-
tom zdobytym przez chłopca otrzymał ostat-
nio nowy sprzęt.  Sport to jednak nie tylko 
sukcesy, ale też niepowodzenia i ciężka 
praca.  – Zdarza się, że podczas zawodów 
chłopcu odejmują cenne metry – opowia-
da Agata Majcher. - Trudno nam wtedy mu 
wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje. Trener 
Szturc podkreśla, żeby się takimi sytuacjami 
nie zniechęcał i dalej skakał tak jak skacze. 
Staramy się go wspierać i dodawać otuchy  
w takich momentach – dodaje mama Gabrysia. 

Chłopiec stara się godzić skoki nar-
ciarskie z nauką. – Czasami bywa, że muszę 
nadrobić zaległości z pobytu na zawodach 
i wtedy mam bardzo pracowity tydzień, ale 
moi nauczyciele są wyrozumiali i jakoś sobie 
radzę – wyjaśnia skoczek. W czasie wolnym 
gra z kolegami w piłkę nożną. Poza tym były 
też przygody z jazdą wyczynową na rowerze 
i tańcem breakdance. Ale to właśnie skoki 
są jego pasją.  – Pamiętam pierwsze zawody 
syna, na których po prostu truchlałam, wi-
dząc małego chłopca, który leci w powietrzu 
– wspomina z niepokojem pani Agata. - Kie-
dy spadał, nie patrzyłam na jego odległość, 
tylko na to czy jest cały i zdrowy – dodaje po 
chwili. Mimo zrozumiałej troski rodziciel-
skiej państwo Majcher bardzo wierzą w syna 
i mają nadzieję, że może kiedyś będzie repre-
zentował Polskę.

Kończąc naukę w SP w Bliznem Ga-
bryś otrzymał propozycję głównego trenera 
Szkoły Sportowej w Szczyrku na przejście 
do Klubu Olimpia Bystra w Szczyrku, jednak 
ze względu na przywiązanie do rodziny i rówieśników chłopiec zrezygnował z tej 
oferty. Lecz jak zaznacza, i w obecnym klubie będzie dawał z siebie wszystko, bo 
ze skokami wiąże swoje życie. W przyszłości chce szybować w przestworzach, 
jak jego idol Adam Małysz. 

Szybując w przestworzach

Z Izabelą i Adamem Małysz w Zakopanem

Z czeskim skoczkiem Jakubem Jandą 

Z Apoloniuszem Tajnerem

Anna Rzepka

Młody skoczek wraz z mamą Agatą Majcher
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Listopadowy numer Brzozowskiej Gazety 
Powiatowej  trafi do rąk czytelników pod koniec 
miesiąca, a listopad nagromadził w sobie zarówno 
święta narodowe (rocznice) Odzyskania Niepodle-
głości 11 Listopada, czy Postania Listopadowego 
1830 roku, jak też ogromną ilość obrzędów i zwy-
czajów  związanych z dniem Wszystkich Świę-
tych (1 XI), Zaduszek (2 XI), dniem św. Marcina  
(11 XI), św. Katarzyny (25 XI) i dniem św. An-
drzeja (30 XI) – te ostatnie związane z wróżbami  
i zabawami. Wcześniej, bo już w październiko-
wym numerze przybliżę czytelnikom obrzędy  
i zwyczaje związane z dniem Wszystkich Świętych 
– Zaduszkami – Dziadami, pozostałe w kolejnym 
numerze BGP. 

Do IX wieku dzień Wszyst-
kich Świętych czczono w róż-
ne dni: w piątek po Wielkanocy,  
w niedzielę po Zesłaniu Ducha 
Świętego, 13 maja. Ostateczna datę 
na 1 listopada ustanowił papież Grzegorz IV w 835 roku. Wcześniej okazją 
do tego stało się poświęcenie przez papieża Bonifacego IV w 608 roku daw-
nej świątyni pogańskiej- Panteonu- pierwszym męczennikom. 

W czasie uroczystości Wszystkich Świętych Kościół katolicki wspo-
mina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, beatyfikowanych i kanonizowa-
nych wiernych – jak czytamy w Encyklopedii dla Młodzieży „Bóg, człowiek, 
świat” – ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zba-
wienie i przebywają w niebie.

Z  dniem Wszystkich Świętych wiąże się zwyczaj odwiedzania gro-
bów zmarłych i palenia na nich świeczek jako symbolu życia. Ku czci zmar-

Wszystkich Świętych 
- Zaduszki - Dziady

Historia parafii w Jabłonicy Polskiej sięga czasów lat 
40. ubiegłego wieku kiedy to miejscowa ludność, a wśród niej 
przybyli w miejsce wysiedlonej ludności ukraińskiej przy-
bysze z dawnych Kresów Wschodnich, rozpoczęła starania  
o powstanie w Jabłonica Polskiej parafii katolickiej. Warto 
nadmienić, że istniała tu do roku 1945 parafia greckokatoli-
cka i cerkiew pw świetych Kosmy i Damiana z 1761 roku, 

która w zamyśle mieszkańców miała się stać ich kościołem parafialnym. Wcześniej 
mieszkańcy Jabłonicy administracyjnie należeli do oddalonej o ok. 3 kilometry parafii 
w Komborni.

Starania te zakończyły się sukcesem, najpierw powstał wikariat eksponowany  
a następnie 15 stycznia 1946 powstała samodzielna parafia a jej pierwszym proboszczem 
został ksiądz Piotr Kuźnar. Urodził się 20 czerwca 1890 roku w pobliskiej Komborni,  
gdzie pobierał naukę w miejscowej szkole a później chodził do Liceum w Jaśle. Do  
Jabłonicy przybył on z Ustrzyk Dolnych a wcześniej pracował także w Radymnie. 
Przez mieszkańców Jabłonicy został zapamiętany jako osoba bardzo szlachetna i pra-
cowita. Jak wynika z ich relacji utrzymywał się z rolnictwa. Ludzi po prostu nie było 
stać aby dawać na msze. Słynny był również z tego, że kiedy dostawał na weselu czy 
innym przyjęciu jakieś prezenty dzielił się nimi z rodzinami wielodzietnymi. Swoja 
posługę pełnił do dnia śmierci 14 września 1958 roku. Pochowany został w swojej 
rodzinnej miejscowości - Komborni w grobie swojej matki Marii.

W 2006 roku grupa mieszkańców Jabłonica wyszła z inicjatywą odnowy grobu 
księdza Piotra Kuźnara, który wymagał naprawy. Zaczęto, więc szukać rodziny księ-
dza, które zakończyły się sukcesem. Rodziną jest pani Maria Rosolska, żona Czesława 
Rosolskiego byłego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Wyraziła ona 
zgodę na naprawę grobowca wyrażając życzenie, aby na odnowionym grobie znalazły 
się tablice upamiętniające księdza Kuźnara, jak również jego matkę. Po zakończeniu prac 
odnowiony grób został poświęcony przez księdza proboszcza w Komborni. Parafianom  
z Jabłonicy nie umknął również uwadze fakt, że we wrześniu 2008 roku mija 50 rocz-

We wrześniu br. minęła 50 rocznica śmierci 
pierwszego proboszcza Jabłonicy Polskiej, pocho-
dzącego z Komborni księdza Piotra Kuźnara.

50 rocznica śmierci księdza Piotra Kuźnara

nica śmierci pierwszego proboszcza Ja-
błonica Polskiej i tę rocznicę postanowio-
no uczcić. Za namową Marii Rosolskiej 
mieszkańcy Jabłonicy Polskiej zamówi-
li mszę świętą w kościele parafialnym  
w Komborni w intencji księdza Kuźna-
ra, którą odprawił w dniu 14 września br. 
ksiądz Andrzej Wydrzyński Proboszcz 
Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Kom-
borni. Po mszy zapalono znicze przy od-
nowionym grobie.

Grób ks. P. Kuźnara

Ks. Piotr Kuźnar

(red.)

Tradycje, zwyczaje, obrzędy
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WARTO  WIEDZIEĆ

Halina Kościńska

łych Kościół katolicki od X wieku 2 listopada obchodzi jako 
uroczyste wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień 
Zaduszny.

Pamięć o zmarłych występuje we wszystkich religiach  
i kulturach jako kult przodków. Chrześcijanie od najdaw-
niejszych czasów modlili się za swoich zmarłych, zwłaszcza  
w rocznice ich śmierci, ofiarowując za nich mszę św. W XV wie-
ku pojawił się zwyczaj celebrowania przez kapłanów 3 mszy św. 
za zmarłych. W 1915 roku papież Benedykt 
XV, ze względu na liczne ofiary I wojny 
światowej zezwolił, aby w całym Kościele 
kapłani sprawowali w dniu tym msze św.

Z uroczystością Wszystkich Świętych, 
jak i Dnia Zadusznego, łączy się procesja na 
cmentarz. Właściwy zaś obchód Dnia Za-
dusznego polega na modlitwie za zmarłych. 
Składają się na nią msza i komunia święta, 
wspominki, odpust zupełny ofiarowany za 
zmarłych, jak również chrześcijańskie roz-
ważania tajemnicy i konieczności śmierci 
każdego człowieka. Chrześcijanin wierzy, 
że śmierć jest jedynie przejściem do nowe-
go i wiecznego życia z Bogiem.

W wielu miejscowościach w Pol-
sce opowiada się, że w noc zaduszkową, 
wszystkie jeszcze nie zbawione dusze przy-
chodzą do kościołów, a żaden żywy nie ma 
wtedy prawa tam się znajdować.  Gdyby był 
i - nie daj Boże - rozpoznał którąś z duszy-
czek, nie doczekałby jasnego dnia. Anna 
Zadrożyńska w pracy „Powtarzać czas początku” pisze, że- jest 
to jakaś noc niezwykła, noc wzmożonych kontaktów z istotami 
z ”tamtego” świata.

Etnografowie zanotowali także, że ludzie wierzą iż  
w tę noc duszyczki słuchają swojej mszy odprawianej w koś-
ciele przez zmarłego księdza. Franciszek Kotula – rzeszow-
ski etnograf pisze, że, gdy w ten dzień w ludzkich domach  
z paleniska wypadła płonąca jeszcze iskra, ludzie wierzyli, że to 
jakaś dusza miota się w ogniu, a w Brzozowskiem zachowało się 
wiele archaizmów związanych z uroczystościami zaduszkowymi.  
W Humniskach np.  przez cały tydzień poprzedzający dzień 
Wszystkich Świętych obowiązywał kiedyś zakaz bielenia do-
mów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zakaz ten powodo-
wany był wiarą, że w tym czasie dusze przychodzą i odwiedzają 
miejsca, gdzie były za życia, wchodzą w szpary domu i jeśli im 
się nie przeszkadza odchodzą spokojnie. Bieląc ścianę można 
było duszę uwięzić w szczelinie. 

W pamięci najstarszych mieszkańców powiatu brzozow-
skiego przetrwała opowieść o wynoszeniu na groby jadła.  Do 
wymarłych na początku XX wieku należy też zwyczaj sprawia-
nia przez bogatych gospodarzy, kmieci, obiadów dla dziadów.  
W Grabownicy gospodynie piekły na ten dzień małe ”bochnocz-
ki” chleba, które rozdawały przy kościele żebrakom, by modli-
li się za dusze zmarłych. Dziady wędrowne i żebracy  chodzili 
również po domach i zbierali datki na wypominki.

O Dniu Zadusznym ze znawstwem 
w swoich dziełach pisze Zygmunt Glo-
ger. Wiele miejsca poświęcają mu J. Dłu-
gosz, O. Kolberg i M. Rodziewiczówna  
w „Roku Polskim”. Nie sposób pominąć 
tu mickiewiczowskich „Dziadów”. Nazwa 
nawiązuje do uroczystości obchodzonej 
kiedyś między pospólstwem na Litwie,  
w Prusach Wschodnich i w Kurlandii, na 
pamiątkę dziadów, czyli przodków.

Uroczystość ta początkiem sięga 
czasów pogańskich i zwała się kiedyś 
ucztą kozła, której przewodniczył Koź-
larz, Guślarz – jednocześnie kapłan i poeta 
(gęślarz).

Dziady potajemnie świętowano  
w kaplicach lub pustych domach niedaleko 
cmentarza. Uczestnicy stawiali tam jadło, 
trunki, owoce i wywoływali nieboszczy-
ków. Prości ludzie wierzyli, że potrawa-
mi, napojem i śpiewami przynoszą ulgę 
duszom czyśćcowym. Samotne miejsce, 

pobożny cel, noc, fantastyczne obrzędy przemawiały mocno do 
uczestników, a pieśni wypełnione prośbami i przestrogami nio-
sły w sobie dążenia moralne i pewne nauki.

Adam Mickiewicz - jak nikt inny potrafił w utworze dra-
matycznym „Dziady” zachować narodowi wierną pamiątkę  
z historii litewskiej i dziejów męczeńskiej Polski.

Zbliżony charakter mają także wspomnienia – panahidy, 
obchodzone przez katolików obrządku greckiego czy prawo-
sławnych, łączące modlitwy za zmarłych, oprawione w bogaty, 
iście wschodni ceremoniał, uczty na cmentarzach, palenie świa-
teł – odbywane do dzisiaj w tydzień po Zielonych Świątkach.

Cmentarze symbolizują łączność świata zmarłych i żyją-
cych. Chociaż myśl o śmierci napawa nas lękiem, zawsze odwie-
dzamy groby bliskich, bo jedno się nie zmieniło przez wieki. To, 
że nasi bliscy i przyjaciele odchodzą, a my kochamy ich nadal.

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.  

fot. Karol Pilch



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

W dniach 9, 10 i 15 października br. na obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie odbyły się mi-

strzostwa naszego powiatu w indywidualnych biegach przełajo-
wych. Zawody organizowane przez Powiatowy SZS w Brzozowie  
w ciągu trzech dni zmagań zgromadziły blisko 300 uczestników 
– uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagimna-
zjalnych naszego powiatu.

W pierwszym dniu zawodów w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej rywalizowali uczniowie „podstawówek”. W katego-
rii „młodszej” (roczniki 1998-1999) dziewczęta i chłopcy mieli 
do pokonania dystans 500 m. 

Wśród dziewcząt wygrała Karolina Krowiak (SP Nr 1  
w Humniskach), wyprzedzając Edytę Sawicką (SP Nr 2  
w Humniskach). Trzecie miejsce zajęła Martyna Kędra (SP Nr 1 
w Humniskach). Wśród chłopców najlepszym okazał się Karol 
Kędra (SP Nr 1 w Humniskach). Drugie miejsce zajął Mateusz 

WARTO  WIEDZIEĆ/SPORT

USŁUGI  POCZTOWE CZ. II

Irena Rąpała
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Biegi przełajowe

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług pocztowych

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocz-
towej odpowiada operator publiczny. Jednakże nie ponosi on odpowiedzial-
ności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej;
2) wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów 

ustawy albo regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych;
3) wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszko-

dzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości.
Odszkodowanie
Pamiętajmy, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej 

usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:
1) za utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie 

wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora 
publicznego za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej;

2) za utratę paczki pocztowej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyż-
szej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;

3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez 
nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;

4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki po-
leconej - w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej 
wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż mak-
symalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt. 1 lub 2,

5) za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości 
zwykłej wartości utraconych rzeczy, nie wyższej niż zadeklarowana wartość 
przesyłki,

6) za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadekla-
rowaną wartością - w wysokości zwykłej warto-
ści rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono, nie 
wyższej niż zadeklarowana wartość przesyłki.

Za niezrealizowanie przekazu pocztowego 
przysługuje odszkodowanie w wysokości pięcio-
krotnej opłaty pobranej za jego nadanie. Ponad-
to zwrotowi podlega kwota pieniężna określona  
w przekazie pocztowym. Niezależnie od odszkodo-
wania, w przypadku niewykonania usługi operator 
pocztowy zobowiązany jest do zwrotu  w całości 
opłaty pobranej za wykonanie usługi.

Pamiętajmy, że przyjęcie przesyłki bez za-
strzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania usługi pocztowej. Nie 
dotyczy to roszczeń z tytułu niewidocznych ubyt-
ków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez 
adresata nie później niż 7 dni od przyjęcia prze-
syłki.

Bieg dziewcząt (rocznik 1996 - 1997)

Bania (SP Nr 1 w Humniskach), a trzecie – Kamil Szarek (SP Nr 
1 w Brzozowie).

W kategorii „starszej” (roczniki 1996-1997) uczniowie 
rywalizowali na dystansie dwukrotnie dłuższym – 1000 m.  
W kategorii dziewcząt bezkonkurencyjną okazała się Anna Zu-
bel (SP Nr 1 w Humniskach). Drugie miejsce przypadło Patrycji 
Drożdżal (SP Nr 2 w Izdebkach), a trzecie – Dominice Piegdoń 
(SP Końskie). Z kolei bieg chłopców wygrał Tomasz Lasek (SP 
Nr 1 w Brzozowie). Drugi był Gabriel Ząbek (SP w Baryczy),  
a na trzecim miejscu bieg ukończył Łukasz Wolański (SP w Sta-
rej Wsi).

Bieg chłopców (rocznik 1996 - 1997)
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w Golcowej). W drugiej kategorii (roczniki 1993-1994) dziewczęta 
rywalizowały w biegu na 1000 m, a chłopcy – na 1500 m. Najlepszą 
wśród dziewcząt okazała się Weronika Foryś (Gimnazjum w Haczo-
wie). Tuż za nią uplasowały się Regina Milczanowska (Gimnazjum  

w Niebocku) i Iwona Osiowa 
(Gimnazjum w Haczowie).  
W kategorii chłopców do-
szło do ciekawej rywaliza-
cji pomiędzy Henrykiem 
Olejarczykiem (Gimnazjum 
w Niebocku) a Danielem 
Brysiem (Gimnazjum Nr 1 
w Humniskach). Po zaciętej 
walce lepszym okazał się ten 
pierwszy. Trzecie miejsce 
zajął Krystian Wojtowicz 
(Gimnazjum w Niebocku). 

Po zakończonych za-
wodach najlepszym w swo-

ich kategoriach zostały wręczone dyplomy i medale. Ponadto najlepsi 
w swoich kategoriach uzyskali awans do Mistrzostw Szkół Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Biegach Przełajowych, które odbędą się 18 paź-
dziernika br. w Kolbuszowej.

Dzień później na starcie stanęła młodzież szkół 
średnich, wśród której dziewczęta rywalizowały na dy-
stansie 1200 m, natomiast chłopcy na dystansie 1500 
m. Zawody nie dostarczyły niespodzianek – wygrali 
faworyci. Wśród dziewcząt zwycię-
żyła Ewelina Czuba (I LO), przed 
Izabelą Ślączką (ZSE) i Anną Masłyk 
(I LO). Mistrzem w kategorii chłop-
ców okazał się Kamil Dobrowolski 
(I LO), który wyprzedził Witolda De-
renia (ZSB) i Michała Tympalskiego  
(I LO).

W ostatnim dniu zawodów star-
towali uczniowie gimnazjów. W pierw-
szej kategorii (rocznik 1995), wśród 
dziewcząt na dystansie 1000 m trium-
fowała Sylwia Dudycz (Gimnazjum nr 
1 w Humniskach), wyprzedzając swo-
ją szkolną koleżankę Gabrielę Kędra 
i Jolantę Watróbską (Gimnazjum w Bliznem). W tym 
samym roczniku wśród chłopców na dystansie 1200 m 
wygrał Fabian Kułak (Gimnazjum nr 1 w Humniskach). 
Drugie miejsce zajął Adrian Koczarga (Gimnazjum  
w Domaradzu), a trzecie – Marek Majda (Gimnazjum  

SPORT

4 października br. na brzozowskiej strzelnicy sportowej zostały 
rozegrane Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Brzozowskiego. Orga-
nizatorem zawodów był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Brzo-
zowie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie. 

W zawodach startowali uczniowie z: Zespołu Szkół Technicz-
nych Nr 2 w Sanoku, Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie, Zespołu Szkół 
Nr 4 w Krośnie, a także najmłodsza uczestniczka Aleksandra Gancar-
czyk – uczennica kl. VI w Nowym Łupkowie. Zawodnicy rywalizowali  

Brzozowskiego

Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Brzo-
zowie składa serdeczne podziękowanie członkom LOK za pomoc  
w zorganizowaniu zawodów strzeleckich.     

w konkurencji karabinek sportowy oddając trzy strzały 
próbne i dziesięć ocenianych do tarczy odległej 50 m od 
stanowiska strzeleckiego. 

Po podsumowaniu punktów uzyskanych podczas 
zawodów I miejsce zdobyła Anna Bochnak z ZS Tech-
nicznych Nr 2 w Sanoku (85 pkt), II miejsce zajął Paweł 
Ciepiela również z ZS Technicznych Nr 2 w Sanoku 
(83 pkt), natomiast na III miejscu uplasował się Piotr 
Karnasiewicz z ZS Nr 4 w Krośnie (82 pkt). Wyniki 
drużynowe przedstawiały się następująco: I miejsce ZS 
Technicznych Nr 4 w Sanoku (230 pkt), II miejsce ZS 
Nr 5 w Krośnie (210 pkt) i III miejsce ZS Nr 4 w Kroś-
nie (159 pkt). 

Na zakończenie zwycięzcy z rąk Prezesa Zarządu 
Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Brzozowie Ryszar-
da Proroka otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary 
ufundowane przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta 
Błaża. Sędzią zawodów strzeleckich był Bogdan Bień-
czak.

Pamiątkowe zdjęcie z zawodów strzeleckich

Anna Kałamucka

Zawodnicy strzelali z karabinku sportowego

Podpis

Marek Szerszeń

Laureaci licealiady

Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty
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Restauracja ALTA poleca

Galaretka wieprzowa

Wykonanie:
Mięso umyć, ugotować do miękkości, obrać pokroić  
w kostkę, włożyć do blaszki i zalać doprawionym do smaku 
auszpikiem z żelatyną. Odstawić do chłodni do zastygnięcia. 

Składniki:
- golonko wieprzowe
- nóżki wieprzowe
- mięso gulaszowe
- jajko gotowane

- marchewka gotowana
- groszek konserwowy
- żelatyna
- włoszczyzna
- przyprawy

Życzymy smacznego!

SPORT

Prezes BKSJJ Andrzej Kędra

20 września br. w Sła-
wie niedaleko Zielonej Góry 
odbył się Puchar Polski ju-
niorów w ju-jitsu pod honoro-
wym patronatem Posłanki na 
Sejm Ewy Drozd i Burmistrza 
Sławy Cezarego Sadrakuły. 
Brzozowski Klub Sportowy 
Ju-Jitsu reprezentowali za-
wodnicy:
· Jarosław Bąk – uczeń III 

klasy Gimnazjum w Przy-
sietnicy w duo system,

· Przemysław Czopor - uczeń 
I klasy Liceum Ogólno-
kształcącego w Brzozowie 
w duo system i fightingu  
w kategorii 60 kg,

· Adam Czuba - uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Brzo-
zowie w kategorii + 81 kg,

Do Sławy zjechali czołowi zawodnicy z całej Polski, którzy  
w maju reprezentowali nasz kraj w Mistrzostwa Europy na Słowe-
nii. Zawodnicy BKSJJ stanęli do walki jak równy z równym nie 
czując żadnego respektu przed reprezentantami kraju. W wyniku 
rywalizacji Adaś zajął IV miejsce w kategorii + 81 kg, Przemek  
z Jarkiem II miejsce w duo system i Przemek udowodnił, że nie tyl-
ko jest dobrym zawodnikiem w duo system, ale i fightingu zajmując 
tam II miejsce w kat 60 kg. Medale i dyplomy wręczały Burmistrz 
Sławy Cezary Sadrakuła.

Zawodnicy BKSJJ byli bardzo zadowoleni z osiągniętych 
przez siebie wyników i zmotywowani do dalszej pracy podczas 
treningów przed następnymi zawodami. Na wyróżnienie zasługu-
je Przemysław Czopor, który oprócz startu w duo systemie potrafił 
jeszcze wystartować w fightingu i wywalczyć srebrny medal.  

Udział w zawodach nie byłby możliwy bez wsparcia sponso-
rów i zarazem ludzi, którym leży na sercu rozwój ju-jitsu sportowe-
go w naszym regionie, którym Zarząd BKSJJ bardzo dziękuje.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie na naszą stronę in-
ternetową: www.jujitsu.brzozow.pl

Dwa srebrne medale 
dla juniorów z BKSJJ

Przemek i Jarek w trakcie walki finałowej

Rodzinna fotografia po udanym starcie w Pucharze Polski

Adam podczas walki o wejście do finału
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ROZRYWKA

4) osoba nadużywająca leków, 8) grządka kwiatowa zwykle 
podłużna, 9) jednostka monetarna m.in. USA, Australii, Kana-
dy, 10) miasto w pd.-wsch. części Sierra Leone, 11) najwyższy 
szczyt Krety wys. 2456 m, 13) potocznie konieczność, przy-
mus, potrzeba, 14) o części ostro zakończonych przedmiotów, 
zwężony spiczasty koniec czegoś, 15) krzywda, szkoda, ujma, 
uszczerbek.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO

PIONOWO

1) duży samolot pasażerski mogący zabierać na pokład kilkaset 
osób, 2) 24 godziny, 3) sytuacja trudna, nie do rozwiązania, bez 
wyjścia; impas, 5) gumowe obuwie chroniące przed zamocze-
niem, 6) obraz przedstawiający widok morza, wybrzeża, portu 
lub bitwy morskiej, 7) ciśnienie, napór, ucisk, 12) tytuł grzecz-
nościowy w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech, łączony tylko 
z imieniem. 

Litery z pół ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. 
Od 1962 r. gruntował swoją wiedzę z zakre-
su rysunku, malarstwa i grafiki w kółkach 
plastycznych przy boku znanych gliwickich 
artystów, plastyków. Fascynuje się twór-
czością hiszpańskiego surrealisty Salwadore 

Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malar-
stwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wykonywał 
ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wystawach  
w kraju i za granicą.

Tadeusz Krotos
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HOROSKOP
ROZRYWKA/REKLAMA

BARAN (21 III – 20 IV) 
Obowiązkowość, błyskotliwość i wspaniałomyślność - to cechy, 
dzięki którym zjednałeś sobie ostatnio przychylną opinię otoczenia. 

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

BYK (21 IV – 21 V) 
Będziesz bardziej niż kiedykolwiek zorganizowany i pracowity.  
W życiu zawodowym możesz teraz podejmować decyzje, ale ostroż-
nie, kieruj się zawsze rozsądkiem. Wtedy będziesz miał szanse na 

awans i spełnienie swoich marzeń. Bliźnięta nie zapomną w tym miesiącu  
o swojej rodzinie, znajomych i własnych zainteresowaniach. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Od jakiegoś już czasu dążysz do osiągnięcia pozycji zawodowej  
i prestiżu. Teraz masz szansę uzyskać powodzenie. Możesz podpisać 
ważną umowę, kontrakt, wyjechać w atrakcyjną podróż służbową. 

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

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

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

LEW (24 VII – 23 VIII)
W pracy docierają do Ciebie informacje, na które możesz nie zwró-
cić uwagi. Staraj się jednak niczego nie lekceważyć. To, co wydaje 

się drobiazgiem, stanie się najważniejsze. Ktoś ze współpracowników okaże 
się niezwykle pomocny w realizowaniu zadania z przeszłości. Wiele będzie 
zależało od Twojej samodzielności. 

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Zaczniesz ulegać teraz ogólnym nastrojom i wpadniesz w wir życia 
towarzyskiego. Świetnie będziesz się bawić. Ale czujność Cię nie 
opuści. Nie zaniedbasz swoich codziennych obowiązków. Jakoś uda 

Ci się pogodzić codzienną pracę z rozrywkami. W życiu uczuciowym na razie 
bez zmian. 

WAGA (24 IX – 23 X)
W tym okresie postarasz się skrupulatnie i zgodnie z zasadami wy-
pełniać wszystkie obowiązki. Bardzo możliwe, że przy minimalnym 
wysiłku zechcesz osiągnąć maksymalny zysk. Brak kłopotów oraz 

powodów do stresu będzie miał pozytywny wpływ na ogólną kondycję Twego 
organizmu.

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Całą energię przeznaczysz w listopadzie na pracę i zwykłe codzienne 
obowiązki. Ktoś życzliwy pomoże Ci w życiu zawodowym, dzięki 
czemu odniesiesz spory sukces i zarobisz pieniądze. Może to właśnie 

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

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

du. Dobrze zrobisz, jeśli więcej uwagi poświęcisz dzieciom i rodzinie.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Wskazane są krótkie podróże i zmiana środowiska. Wprowadzaj 
urozmaicenia, to poprawi Twój nastrój. Unikaj monotonii. Poza  
tym wszystko toczy się utartymi ścieżkami. Los wymaga od Ciebie 

więcej uśmiechu na co dzień. Pamiętaj, jak widzisz sam siebie, tak widzą  
Cię inni.

WODNIK (21 I – 19 II)
Jesteś przemęczony. Koniecznie znajdź czas na odpoczynek. Za-
dbaj o zdrowie. Nie przenoś swoich spraw zawodowych do domu. 
Cierpliwie i konsekwentnie realizuj swoje zamierzenia. Los wymaga 

od Ciebie walki o swoje racje. Pamiętaj, nie musisz wszystkiego robić sam. 
Ludzie będą ci bardziej niż zwykle przychylni, a twoje życie uczuciowe roz-
kwitnie.

RYBY (20 II – 20 III) 
Od dłuższego czasu masz tendencję do wprowadzania w swoje życie 
radykalnych zmian. Rozwijasz swoje zainteresowania, prowadzisz 

bujne życie towarzyskie. W tym miesiącu wpadniesz na jakiś oryginalny po-
mysł, co może zupełnie odmienić Twoje życie. 
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