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tego działania dzisiejszych patronów tkwi w ich głębokiej wierze, 
dyspozycyjności serca oddanego bez reszty wypełnianiu przykazań  
i zgodzie na poniesienie strat, nawet własnym kosztem.

Takie samo jest zadanie wszystkich, którzy są oddani służbie 
społecznej. Tak bywa i w starostwie i we wszystkich urzędach miast, 
gmin i naszych wspólnot parafialnych i właśnie dzisiaj na naszym 
wspólnym zgromadzeniu chcemy odczytać jeszcze pełniej wyzwa-
nie, jakie nam daje Pan Bóg w świetle życia i postawy tych dwóch 
patronów Europy, których ogłosił Jan Paweł II, aby szczególnie 
orędowali u Pana Boga za cały kontynent, ale przede wszystkim za 
Europę Środkową i Wschodnią. Równocześnie odczytujemy wska-
zania dla nas, dla naszej społeczności, naszego powiatu – tej małej 
Ojczyzny, bo przecież tak bardzo powiat jest związany ze swoją sto-
licą – miastem Brzozów.

Ksiądz Proboszcz przybliżył również  historię powiatu brzo-
zowskiego w nawiązaniu do zmiennych losów Brzozowa.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali bankietowej 
ALTA II. Tu nastąpiło oficjalne rozpoczęcie obchodów i powitanie 
gości, wśród których byli: Mieczysław Janowski – Poseł do Par-
lamentu Europejskiego, Elżbieta Łukacijewska - Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Śnieżek – Poseł na Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej, a także Józef Warkocz – Radca Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele samorządów: 
Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego, 
Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, Janusz Draguła – Wicesta-
rosta Brzozowski, Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa i wójtowie 
gmin: Jerzy F. Adamski – Dydnia, Antoni Gromala – Nozdrzec, 
Stanisław Jakiel – Haczów, Marek Ćwiąkała – Jasienica Rosielna 
i Jan Pilch – Domaradz. 

W uroczystościach udział wzięli również radni rady powiatu 
wszystkich kadencji, kierownicy jednostek organizacyjnych powia-
tu, służb, straży i inspekcji oraz obecni i emerytowani pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie, a także przedstawiciele lo-
kalnych mediów.

Po powitaniu gości głos zabrał Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, który scharakteryzował najważniejsze osiągnięcia powiatu 
brzozowskiego w minionym 10-leciu. - Dzięki założeniu, że samo-
rząd jest po to, by służyć mieszkańcom, udało nam się zrealizować 
wiele zadań służących regionowi. Naszym działaniom przyświecały 
trzy główne cele: poprawa infrastruktury drogowej, podnoszenie 
poziomu edukacji oraz poprawa standardów świadczonych usług 
medycznych.

 Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że przez 10 
lat funkcjonowania samorządu powiatowego radykalnej popra-
wie uległ stan dróg powiatowych. Ponad 60% z nich, bo przeszło 
130 km, zostało odremontowane. Wykonano ponad 8,5 km nowych 

10 lat temu, 1 stycznia 1999 r., reforma administracyj-
na państwa wprowadziła dwa nowe szczeble administracji 
samorządowej: powiat i województwo. W ten sposób po-
wiat brzozowski znalazł się wśród ponad trzystu powiatów 

ziemskich, obejmując swym zasięgiem jedną gminę miej-
sko-wiejską (Brzozów) i pięć wiejskich (Haczów, Jasienica 
Rosielna, Domaradz, Nozdrzec i Dydnia). Objął więc teren  
o łącznej powierzchni 540 km 2 i liczbie mieszkańców ok. 65 
tys. Ten nowy podział administracyjny i stworzenie nowe-
go szczebla miało usprawnić funkcjonowanie administracji 
w Polsce. Do realizacji tego celu powstały nowe struktury, 
jakimi są starostwa powiatowe.

 Ten okrągły jubileusz – 10 lat istnienia powiatu 
brzozowskiego - stał się okazją do spotkania okolicznościo-
wego osób zaangażowanych w stworzenie i funkcjonowanie 
powiatu, które odbyło się 14 lutego br.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta 
w brzozowskiej kolegiacie, odprawiona przez ks. Dziekana 
Franciszka Rząsę – Proboszcza Parafii w Brzozowie 

w koncelebrze ks. Infułata Juliana Pudło oraz ks. Dzie-
kana Kazimierza Kaczora – Proboszcza Parafii w Haczo-
wie, ks. Dziekana Adama Drewniaka – Proboszcza Parafii  
w Dydni oraz ks. Wicedziekana  Jana Balickiego – Probosz-
cza Parafii w Nozdrzcu. Mszę św. uświetnił występ chóru 
parafialnego pod kierownictwem Piotra Czuchry. 

W trakcie kazania ks. Franciszek Rząsa nawiązał do 
patronów tego dnia – Cyryla i Metodego oraz zaznaczył, że 
każdy jubileusz jest pewnego rodzaju podsumowaniem, ale 
i wyzwaniem. – Żeby żyć miłością do Boga, do społeczeń-
stwa, któremu służymy. Ten zasięg poczyniony przez Cyry-
la i Metodego przynosi plon obfity od wielu lat. Tajemnica 
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Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP

Obchody poprowadziła 
Magdalena Pilawska

Okolicznościowe upominki przekazali wójtowie gmin

chodników. Ponadto na terenie całego powiatu brzozowskiego 
zabezpieczono 13 osuwisk powstałych w obrębie dróg. Łącznie 
na poprawę infrastruktury drogowej wydatko-
wano kwotę prawie 29 mln zł, z czego ok. 17 
mln stanowiły środki pozyskane ze źródeł ze-
wnętrznych – powiedział Z. Błaż. 

Starosta krótko scharakteryzował rów-
nież wykonane zadania oświatowe, w dzie-
dzinie pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 
- Staraliśmy się również systematycznie pod-
nosić poziom edukacji w placówkach oświa-
towych ponadgimnazjalnych, dla których or-
ganem prowadzącym jest powiat brzozowski. 
Szereg prac remontowych i modernizacji do-
prowadził do unowocześnienia bazy lokalowej, 
a liczne zakupy przyczyniły się do znaczącej 
poprawy jakości wyposażenia i poziomu na-
uczania. Kosztem 1,3 mln zł, z czego przeszło 
817 tys. pochodziło ze źródeł zewnętrznych, do-
konano remontu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, co spowodowało, że szkoła ta 
zmieniła się nie do poznania. W Zespole Szkół 
Budowlanych gruntownie odremontowano salę 
gimnastyczną i warsztaty szkolne, wymienio-
no stolarkę okienną i wykonano 
nową elewację oraz zakupiono 
14 -osobowy autobus do przewo-
zu młodzieży niepełnosprawnej. 
W I Liceum Ogólnokształcącym 
przeprowadzono modernizację 
kotłowni z ociepleniem stropu 
budynku, także remont i moder-
nizację sali gimnastycznej wraz  
z wymianą stolarki i systemu cen-
tralnego ogrzewania. Wykonano 
także nowoczesne ogólnodostępne 
boisko wielofunkcyjne. Od pierw-
szych chwil funkcjonowania boi-
ska, nie tylko uczniowie liceum 
- w ramach zajęć lekcyjnych - ale 
również młodzież i dzieci z innych 
szkół korzystają po lekcjach z możliwości za-
grania na nim. 

To najlepszy dowód, że taka inwestycja 
była bardzo potrzebna w Brzozowie. Właści-
wie we wszystkich placówkach przeprowadzo-
no gruntowne remonty i dokonano zakupów 
niezbędnego wyposażenia. 

Dużą wagę powiat przywiązywał do po-
mocy rodzinom, osobom niepełnosprawnym 
oraz do opieki nad ludźmi starszymi. Zadania 
z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, za pośrednictwem którego 
ze środków PFRON m.in. dofinansowywa-
na jest likwidacja barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto w trakcie ostatnich dziesięciu lat 
dofinansowano zakup 10 samochodów przy-
stosowanych do przewozu osób niepełno-
sprawnych, na co przeznaczono kwotę 881 
tys.371 zł. Czynną pomoc dla osób chorych i 
starszych sprawuje Dom Pomocy Społecznej  
w Brzozowie wraz z filią w Orzechówce, który prowadzi działal-
ność stacjonarną i jest przeznaczony dla 131 osób.

Przez te dziesięć lat wiele zmieniło się w zakresie ochro-
ny zdrowia. Systematycznej poprawie ulegała sytuacja finan-

sowa Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza, by w ostatnich 

latach - dzięki operatywnemu kierownictwu 
– zmienić zarówno swoje zewnętrzne oblicze 
(poprzez liczne remonty i przebudowy), jak  
i bazę techniczną (przez zakup nowoczesne-
go sprzętu i aparatury medycznej). 

Wystarczy wspomnieć, że tylko  
w ostatnim roku szpital wzbogacił się o nowy 
sprzęt o łącznej wartości 11,3 mln zł. Blisko 
9,6 mln zł to środki pozyskane na ten sprzęt 
z zewnątrz, a 1,7 mln zł środki własne szpi-
tala.  Ministerstwo Zdrowia sfinansowało 
zakup nowoczesnego wysokoenergetycznego 
przyspieszacza liniowego dla Zakładu Ra-
dioterapii. 

Warto podkreślić, że Szpital Specja-
listyczny w Brzozowie został objęty progra-
mem, który przewidział utworzenie w Polsce 
systemu radioterapii onkologicznej. Jeszcze 
w 2004 r. w ramach postępowania konkur-
sowego wybrano sieć 22 ośrodków radiote-

rapii, którym stworzono możliwość dofinan-
sowania. W tym gronie znalazł się Ośrodek  

w Brzozowie.  Zakupiony przy-
spieszacz jest jednym z dwóch 
najnowocześniejszych akcelerato-
rów w Polsce, który kosztował 7,5 
mln zł. Do brzozowskiego szpitala 
trafił też między innymi tomograf 
komputerowy (1,8 mln zł), aparat 
RTG (250 tys. zł) oraz dwa pojaz-
dy: sanitarny i dostawczy. Jeden 
z samochodów dowozi pacjentów 
z całego regionu (Rzeszów, Jasło, 
Krosno, Przemyśl) na dzienną 
chemioterapię. W ostatnich la-
tach przy współfinansowaniu po-
wiatu, PFRON i gmin zakupiono 
7 nowych karetek. Praktycznie 
cały tabor samochodowy został 

wymieniony. Już teraz w ośrodku onkologicznym 
powstała pracownia onkologii genetycznej. To 
olbrzymi krok w kierunku rozwoju profilaktyki 
chorób nowotworowych. Ogółem na wydatki 
inwestycyjne w ubiegłym roku w brzozowskim 
szpitalu przeznaczono kwotę ponad 15,5 mln zł, 
z czego przeszło 11,5 mln pozyskano ze źródeł 
zewnętrznych.

Następnie wszyscy zebrani wysłuchali re-
feratu okolicznościowego „Odrodzone samorzą-
dy siłą Rzeczypospolitej”, który wygłosił Poseł 
do Parlamentu Europejskiego Mieczysław Ja-
nowski. Podkreślił on, iż samorządność jest siłą 
państwa, a silny samorząd jest podstawą dla do-
brego funkcjonowania struktur rządowych. – Po 
10 latach widać, że samorząd terytorialny w no-
wej formie, powiatowy, gminny czy wojewódzki 
zdał egzamin. Trzeba jednak dodać, że pewne 
korekty są potrzebne. Należy zadać sobie pyta-
nie, co jeszcze można byłoby polepszyć. Na pew-
no zadania i kompetencje samorządów powinny 
bardziej iść w parze ze środkami finansowymi na 

otrzymywane zadania. Należałoby się też zastanowić, czy rów-
nież marszałek województwa i starosta powiatu nie powinni być 
wybierani także w wyborach bezpośrednich jak wójt, burmistrz, 
czy prezydent – powiedział M. Janowski.
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możliwości rozwoju. Jestem szczęśliwy, że mogę w tej kaden-
cji reprezentować swoją ziemię rodzinną – powiat brzozowski  
w Sejmie. Przed społecznością naszego powiatu wielkie wyzwa-
nia: dalsza rozbudowa sieci drogowej, budowa największej na 
naszym terenie drogi szybkiego ruchu S-19, dalsza moderniza-
cja innych dróg. Jest wielki plan przygotowany przez powiat 

i współpracujące samorządy 
gminne – program przeciwdzia-
łania powodziom.

O zaradności Starosty  
Z. Błaża i wielkiemu zaangażo-
waniu w pozyskiwanie środków 
dla wszystkich gmin, leżących 
na terenie powiatu mówił Józef 
Warkocz - Dyrektor krakowskie-
go Biura do Spraw Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych 
– Muszę tutaj stwierdzić fakt, 
ze na palcach jednej reki można 
policzyć takie powiaty jak brzo-
zowski, które każdą otrzymaną 

złotówkę wykorzystały właściwie 
i nie zmarnowały. Ale nigdy Pan 

Starosta nie występował we własnym imieniu, tylko zawsze miał 
na uwadze gminy, które leżą na jego terenie.

Okolicznościowe upominki przekazali wójtowie gmin 
oraz Burmistrz J. Rzepka, który jako pierwszy starosta, w swo-
im wystąpieniu, powrócił do historii powstania powiatu. Powie-
dział m.in. - Można mówić, że powiat brzozowski powstał przed 
dekadą. Właściwsze byłoby jednak stwierdzenie, że jednostka ta 
odrodziła się po blisko ćwierć wieku przerwy. To jednak nie by-

łoby możliwe, gdyby nie wytężony wysiłek i dobra wola bardzo 
wielu osób. Wystarczy wspomnieć problemy, z jakimi borykano 
się przy tworzeniu powiatu leskiego. 

Pan Burmistrz zaakcentował zaangażowanie i dobrą wolę 
wielu osób, które 10 lat temu przyczyniły się do powstania po-
wiatu brzozowskiego. Wymienił m.in.: prof. Waleriana Pańkę,   
senatorów – prof. Jerzego Regulskiego i prof. Andrzeja Stelma-
chowskiego oraz prof. Zytę Gilowską, Prezesa Trybunału Kon-
stytucyjnego Jerzego Stępnia i prof. Michała Kuleszę.

W przerwie obchodów można było obejrzeć okolicznoś-
ciową wystawę fotograficzną, ukazującą w sposób bardzo obra-
zowy, jak zmieniało się oblicze powiatu w ostatnim dziesięcio-
leciu.

 Zwieńczenie obchodów stanowił koncert Orkiestry „Fire 
Band” z Brzozowskiego Domu Kultury wraz z solistami Joanną 
Pietruszką i Pawłem Krasulakiem pod batutą Tadeusza Podulki. 
Gościnnie z orkiestrą zaśpiewała Ania Jurczak, uczennica brzo-
zowskiego gimnazjum.

Wyznaczył on również cztery podstawowe kryteria, ja-
kie powinien spełniać dobry radny, wójt, burmistrz, starosta, 
prezydent miasta, czy marszałek. – Po pierwsze – kompetencja 
człowieka poprzez wiedzę i umiejętności, po drugie – wiarygod-
ność (że znamy tego człowieka nie od dziś i nie od wczoraj, że 
to nie jest ktoś, kto został przywieziony w przysłowiowej tecz-
ce), po trzecie – lojalność (mogę 
powiedzieć jako chrześcijanin  
o lojalności wobec Boga, Ojczyzny  
i drugiego człowieka, wobec orga-
nizacji, w której się jest), po czwar-
te – doświadczenie życiowe, w służ-
bie publicznej, a może lepiej wola 
zdobycia takiego doświadczenia.

 W tym uroczystym dniu 
nie zabrakło podsumowań minio-
nych lat, gratulacji i życzeń. Cie-
płe słowa pod adresem samorzą-
dowców powiatowych skierowali:  
Elżbieta Łukacijewska, Adam Śnie-
żek, Józef Warkocz, a także ks. In-
fułat Julian Pudło.  

Posłanka E. Łukacijewska  
z sentymentem wspominała lata, które spędziła w samorządzie 
gminnym, podkreślając jednocześnie ogromną, nie do przece-
nienia rolę, jaką samorządowcy odgrywają w funkcjonowaniu 
szczególnie małych społeczności. – Samorządowcy to ludzie, 
którzy tutaj „na dole” wywierają bardzo duży wpływ na nasze 
życie, na rozwój społeczności lokalnej, na to, żeby gminy, powia-
ty, poszczególne miejscowości rozwijały się. (…) Zawsze jestem 
dumna z samorządowców i dlatego gratuluję Panu Staroście. 

Wiem, jak jest to ciężka praca – zdobywać środki, przygotowy-
wać programy. Gratuluje wszystkim Pracownikom Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie, bo jesteście cichymi bohaterami, 
bo bez dobrze przygotowanych projektów nie można sięgać po 
środki unijne.  

Również Poseł A. Śnieżek podkreślał swoją przynależ-
ność do tego regionu, zwracając szczególną uwagę na dużą ilość 
inwestycji, które udaje się zrealizować właśnie dzięki samorzą-
dowi powiatowemu. – W tych trzech priorytetach, o których mó-
wił Pan Starosta, w naszym powiecie brzozowskim 60 % dróg 
wyremontowanych, zmodernizowane szkoły, unowocześniony 
szpital, z którego powiat brzozowski jest znany w całym woje-
wództwie, a nawet szerzej – to są tylko najważniejsze dokona-
nia. Widać z takiego, choćby krótkiego podsumowania, że warto 
było przywracać samorząd powiatowy, warto było społeczności 
ziemi brzozowskiej powierzyć wytyczanie kierunków rozwoju  
i zarządzanie swoimi sprawami. Jestem przekonany, że nikt le-
piej niż społeczność lokalna nie zadba o najważniejsze sprawy 
dotyczące tej ziemi, że nikt lepiej nie będzie zabiegał o wszystkie 
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Magdalena Pilawska
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23 stycznia br. odbyło się posiedzenie Brzozowskiego Kon-
wentu Samorządowego, któremu przewodniczył Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, a uczestniczyli w nim: Wicestarosta Janusz Dra-
guła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski, Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch, Wójt Gminy Jasienica 
Rosielna Marek Ćwiąkała, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel  
i Sekretarz Gminy Brzozów Beata Bodzioch –Kaznowska oraz Dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Kołodziej, Komendant Powia-
towy Policji Marek Kochanik, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej Mirosław Szmyd, Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego Edward Olejko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny Tadeusz Pióro, Powiatowy Inspektor Weterynarii Robert Kilar,  
a także Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Antoni Kol-
buch. 

Pierwszą część spotkania stanowiło omówienie sytuacji na lokal-
nym rynku pracy oraz planowanych przedsięwzięć zmierzających do 
ograniczenia skutków bezrobocia, którego dokonał Dyrektor J. Koło-
dziej. Podkreślił on, że w ostatnim czasie niekorzystnie zmieniająca się 
sytuacja na rynku pracy w powiatach ościennych (masowe zwolnienia 
w dużych zakładach pracy), wpływa na poziom bezrobocia w powiecie 
brzozowskim. Wiąże się to z faktem, że w naszym powiecie z uwagi na 
wysoką stopę bezrobocia, okres wypłacanego zasiłku wynosi 12 mie-
sięcy, a dla osób których staż pracy przekracza 20 lat – 18 miesięcy.   
W powiecie sanockim i krośnieńskim zasiłki wypłacane były przez okres 
6 miesięcy, teraz ta sytuacja zmieniła się w powiecie krośnieńskim i od 
1 stycznia zasiłek dla osób zamieszkałych poza miastem wypłacany jest 
przez 12 miesięcy. Różnice w długości wypłacanych zasiłków powodu-
ją, że część mieszkańców innych powiatów, chcąc dłużej otrzymywać 
świadczenia, melduje się czasowo na terenie powiatu brzozowskiego 
i  rejestruje w PUP w Brzozowie. Obecnie zarejestrowanych mamy na 
zameldowaniu czasowym 150 osób, z czego 83 osoby mają  prawo do 
zasiłku.

Podsumowując te dane Dyrektor J. Kołodziej stwierdził, że bezro-
bocie w powiecie brzozowskim jest wysokie, przekracza 6 i pół tysiąca 
osób. Poinformował również, że od 1 lutego 2009 r. obowiązywać bę-
dzie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, która w bardzo dużym zakresie zmienia dotychczas obowiązujące 
przepisy. Najważniejsze zmiany to:
- długość pobieranych zasiłków (nie ma 18 miesięcy dla osób ze stażem 

pracy powyżej 20 lat),
- likwidacja przygotowania zawodowego, które zostaje zastąpione przy-

gotowaniem zawodowym dla dorosłych,
- zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej przy dotacjach, 

doposażeniach stanowisk pracy, pracach interwencyj-
nych.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie 
spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
mieszkańcom powiatu, którego dokonali szefowie po-
wiatowych służb, inspekcji i straży. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Tade-
usz Pióro zaapelował do władz samorządowych o pod-
jęcie działań związanych z zaopatrzeniem mieszkańców 
w wodę do picia o odpowiedniej jakości zdrowotnej. Jak 
podkreślił aktualnie mniej niż 20%  mieszkańców po-
wiatu jest zaopatrywanych  z ujęć wody nadzorowanych 
przez Inspekcję Sanitarną. Poruszył również problem 
inwentaryzacji, a następnie bezpłatnych badań próbek 
wody ze źródeł i innych ujęć, z których zaopatruje się  
co najmniej 5 gospodarstw domowych. Nie podejmo-
wanie dalszych działań w tych obszarach będzie skut-
kowało po roku 2010 sankcjami karnymi. T. Pióro po-
informował również, że Uchwała Nr 90 z 2007 r. Rady 
Ministrów przyjęła Narodowy Program Zdrowia na lata 
2007-2015, który określa główne kierunki polityki zdro-
wotnej państwa. Głównym jego celem jest – „poprawa 
zdrowia i związanej z nim  jakości  życia  ludności oraz 
zmniejszenie  nierówności  w zdrowiu – osiągany  przez  
kształtowanie prawidłowego  stylu życia  społeczeństwa, 
tworzenie  środowiska  życia, pracy i nauki sprzyjającej 
zdrowiu oraz  aktywizowanie  jednostek samorządu tery-
torialnego  i  organizacji  pozarządowych  do  działań  na 
rzecz  zdrowia”. 

W związku z powyższym zaapelował on do po-
dejmowania takich działań w poszczególnych gminach. 
Następnie Komendant Powiatowy Policji M. Kochanik 
zapoznał uczestników konwentu z koncepcją zmian 
organizacyjnych w funkcjonowaniu KPP Brzozów  
w bieżącym roku. W miejsce dotychczasowych Rewirów 
Dzielnicowych na terenie pięciu gmin utworzone zosta-
ną Posterunki Policji (struktura posterunków: Kierownik 
+ 4 policjantów), co z pewnością wpłynie na większe 
bezpieczeństwo mieszkańców, a policjanci będą bardziej 
zauważalni w terenie. Za takimi przekształceniami prze-
mawiają także obiekty, w których znajdują się obecne 
Rewiry Dzielnicowych - dla ich pełnego wykorzystania 
zasadnym jest utworzenie w ich miejsce Posterunków 
Policji.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie 
A. Kolbuch poruszył temat programów profilaktycz-
nych, które realizowane były w 2007 r. i 2008 r. – przede 
wszystkim badania mammograficzne i cytologiczne dla 
kobiet oraz na raka prostaty dla mężczyzn w roku bie-
żącym. Skierował apel do przedstawicieli samorządów 
o dofinansowanie zakupu samochodu, który dowoziłby 
mieszkańców z odległych zakątków powiatu na tego typu 
badania. Samochód ten służyłby również do transportu 
osób, które korzystają z radioterapii i chemioterapii.

Obrady konwentu zakończyło omówienie spraw 
bieżących. 

Brzozowski Konwent Samorządowy

Posiedzenie Brzozowskiego Konwentu Samorządowego

Magdalena Pilawska
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Sesja Rady Gminy Dydnia
Podczas Sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 19 lutego 2009 r. zosta-

ły podjęte między innymi uchwały w sprawach:
- budżetu Gminy Dydnia na 2009 rok,
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpa-

ckiego na realizację zadania publicznego,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych na 2009 r.,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi-

nie Dydnia na 2009 r.,

- ustalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego,

- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowią-
cej mienie komunalne Gminy Dydnia,

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
- zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Niebo-

cko na lata 2009 – 2016”,
- przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji projektu 

pn. „Czas na aktywność w Gminie Dydnia”,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy.

Powiat brzozowski znalazł się pośród 119 samorządów  
z województwa podkarpackiego, które otrzymały promesy na li-
kwidowanie szkód wyrządzonych przez powodzie. To pierwsza 
transza środków rządowych przeznaczona na ten cel w kwocie 
43 mln zł. Najwięcej ze wszystkich samorządów, bo 1,7 mln zł, 
otrzymał powiat brzozowski na odbudowę infrastruktury drogowo 
– mostowej, gdzie straty w ubiegłorocznej powodzi wyniosły po-
nad 16 mln zł, w tym w infrastrukturze drogowej 12,5 mln zł.

Samorządowcy odebrali promesy w Regionalnym Centrum 
Kultur Pogranicza w Krośnie z rąk Wojewody Podkarpackiego Mi-
rosława Karapyty, Wicewojewody Małgorzaty Chomycz oraz  Dy-
rektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA 
Jana Wintera.

Z Janem Winterem, Dyrektorem Biura ds. Usuwa-
nia Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA  

rozmawiał Andrzej Józefczyk

Na Podkarpaciu powodzie, osuwi-
ska, to najczęściej występujące klę-
ski, które dotykają mieszkańców 
i samorządy, niszcząc infrastruk-
turę, głównie drogowo – mostową.  
Na jaką pomoc mogą liczyć samorzą-
dy?
W Krośnie rozdysponowano 43 mln 
zł na odbudowę infrastruktury drogo-
wo – mostowej, na osuwiska. Nie są to 
jednak wszystkie pieniądze, które w tym 
roku dotrą na Podkarpacie. Potrzeby są 

znacznie większe i trafią jeszcze pieniądze 
na infrastrukturę przeciwpowodziową, która jest w gestii Podkar-
packiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na dzisiaj za-
kładamy, że będzie to 25-30 mln zł. Nie ma w tej chwili cięć, jeśli 
idzie o środki, o pomoc dla samorządów, dla ludzi, którzy ucierpieli 
w czasie powodzi. Pomagamy na takim poziomie, na jakim to zo-
stało zaplanowane. Na razie środki nie są ograniczone i możliwość 
ich wydatkowania zależy tylko od samorządów, od tych, którzy je 
otrzymają.
Promesy zostały rozdane. Teraz krok należy do samorządów. Muszą 
ogłosić przetargi, a jeżeli im tych pieniędzy braknie?

Z upoważnienia wicepremiera Grzegorza Schetyny, przeka-
załem samorządowcom, że jeśli okaże się, że pieniędzy brak-
nie, należy napisać wnioski o dodatkowe środki, żeby zadanie 
można było wykonać. Jest dużo czasu na przetargi, należy to 
zrobić szybko, nie czekać na ostatnią chwilę. Jak ktoś nie wy-
korzysta, czekają na te pieniądze inni, a szczególnie jednak 
minister finansów. 
A co się stanie jeśli samorządu nie będzie stać na finanso-
wy wkład własny?
Nie każdy samorząd stać na pieniądze, więc istnieje też moż-
liwość, by był w innej formie, przykładowo w postaci włas-
nych materiałów, własnej firmy wykonawczej, mogą być to 
też środki uzyskane z jakiegoś funduszu. Rozwiązań jest tutaj 
wiele. Ważne jest, by wartość wkładu własnego można było 
oszacować. 
Jak Pan ocenia podkarpackich samorządowców, jeśli 
idzie o wykorzystywanie tych pieniędzy?
Jestem Podkarpaciem oczarowany. Jest tutaj wspaniała gru-
pa bardzo dobrze pracujących samorządowców. Pieniądze, 
które trafiają tutaj są jednymi z najlepiej wykorzystywanych 
w skali całego kraju. Jest ogromna mobilizacja, każdy chce 
uzyskane pieniądze wykorzystać jak najlepiej. Wiele rozwią-
zań widać gołym okiem w terenie choćby w ramach projek-
tów osuwiskowych. Jako przykład mogę tutaj podać zabez-
pieczenie osuwiska przy Pustelni św. Jana z Dukli. Jest to 
przepiękna rzecz, ważna dla Podkarpacia.

1,7 mln zł na usuwanie skutków powodzi w powiecie

Magdalena Pilawska

Starosta Brzozowski odbiera promesę z rąk Wojewody Podkarpackiego

Jan Winter

fot. A. Józefczyk
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WETERYNARII W BRZOZOWIE

36 – 200 Brzozów,  ul. Witosa 4 
tel./fax (013) 43 412 25 
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Miód i inne nieprzetworzone pro-
dukty pszczele, jako środek spo-

żywczy pochodzenia zwierzęcego jest 
chętnie kupowanym przez potencjalnego 
klienta produktem, nie tylko w celach 
konsumpcyjnych, ale również w celach 
leczniczych. Dlatego też należy go kupo-
wać w miejscach sprawdzonych, od osób 
prowadzących działalność w zakresie 
pozyskiwania, konfekcjonowania, pako-
wania i sprzedaży miodu o znanym stanie 
higieniczno - sanitarnym, będących pod 
nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Jednak do dnia dzisiejszego na 
terenie powiatu brzozowskiego nie ma 
zarejestrowanych podmiotów prowa-
dzących działalność w zakresie bezpo-
średniej sprzedaży miodu, chociaż roz-
porządzenie MRiRW z dnia 29 grudnia  
2006 r. w sprawie wymagań weterynaryj-
nych przy produkcji produktów pocho-
dzenia zwierzęcego przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniej weszło w życie 
z dniem 27 stycznia 2007 r. W związku 
z powyższym przedstawiam ogólne wy-
tyczne, jakie należy spełniać przy prowa-
dzeniu sprzedaży bezpośredniej miodu.

Osoba zamierzająca prowadzić 
sprzedaż produkowanego przez siebie 
miodu i produktów pszczelich ma obo-
wiązek zgłosić się do właściwego po-

wiatowego lekarza weterynarii na 30 dni 
przed rozpoczęciem działalności celem 
złożenia wniosku o zarejestrowanie dzia-
łalności. Sprzedaż bezpośrednia miodu  
i innych produktów pszczelich może być 
prowadzona tylko z własnych pasiek na 
terenie gospodarstw produkujących miód, 

w miejscach sprzedaży bezpośredniej zlo-
kalizowanych poza tymi gospodarstwami, 
na targowiskach oraz w handlu detalicz-
nym (jeśli zostały wcześniej opakowane 
w opakowania jednostkowe).

Sprzedaż miodu i produktów 
pszczelich może odbywać się w miejscu 

ich produkcji lub może być prowadzona na 
obszarze województwa, gdzie jest prowa-
dzona produkcja, w sąsiadujących z nim 
województwami, z tym, że w przypadku 
sprzedaży w innym powiecie - należy po-
wiadomić o fakcie zamiaru prowadzenia 
sprzedaży właściwego powiatowego le-
karza weterynarii na 7 dni przed jej roz-
poczęciem. Jeżeli miód jest sprzedawany 
poza gospodarstwem jego produkcji - na 
opakowaniach należy umieścić imię i na-
zwisko albo nazwę producenta oraz jego 
adres. Te same dane umieszcza się w spo-
sób widoczny w miejscu sprzedaży.

Pomieszczenia służące do odwiro-
wywania, pakowania i przechowywania 
miodu - ściany, posadzki, sufity gładkie, 
czyste i łatwe do utrzymania w czysto-
ści oraz w dobrym stanie technicznym, 
zabezpieczone przed dostępem owadów, 
gryzoni i innych zwierząt, okna szczelne. 
W przypadku obiektów znajdujących się 
przy pasiece - ściany mogą być wykonane 
z drewna. W pomieszczeniach tych powin-
ny znajdować się szafki na odzież własną 
i ochronną. Do mycia słoików zakrętek  
i innych pojemników na miód, a także ich 
suszenia można wydzielić część opisane-
go wyżej pomieszczenia lub wykonywać 
to w innym pomieszczeniu, które spełnia 
opisane wyżej wymagania. Woda używa-

Smaczny miód

Tomasz Bober

Sesja Rady Gminy Domaradz
18 lutego br. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Domaradz, w któ-

rej radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Domaradz na 2009 r.
Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
1. dokonania zmian w budżecie gminy,
2. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi na 2009 r.,
3. uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecz-

nych w Gminie Domaradz,
4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat pono-

szonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komu-
nalnych na terenie Gminy Domaradz,

5. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.,

6. zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Domaradz,
7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Golcowej,
8.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
9.  nieodpłatnego nabycia lasu na rzecz Gminy Domaradz,
10. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Niebylec,

11. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzo-
zowskiego,

12  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej 
w Przemyślu,

13. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzo-
zowskiego,

14. planu pracy Rady Gminy Domaradz na 2009 r.,
15. przyjęcia  planów pracy na 2009 r oraz sprawozdań 

za 2008 r. stałych komisji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy w Domaradzu

fot. UG Domaradz
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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 

na do mycia opakowań, sprzętu, rąk po-
winna być zdatna do spożycia przez ludzi. 
Jeżeli samo wirowanie miodu przeprowa-
dza się na terenie pasieki, trzeba 
to przeprowadzić w sposób hi-
gieniczny. Czyste opakowania 
(np.: słoiki) przechowuje się  
w osobnym pomieszczeniu lub 
w zamykanej szafie. Urządzenia 
i sprzęt służące do odwirowy-
wania i pakowania miodu po-
winny być utrzymane w dobrym 
stanie technicznym, wykonane  
z materiałów dopuszczonych do 
kontaktu z żywnością. Do mycia 
sprzętu i opakowań wielokrotnego użyt-
ku (np.: słoiki szklane) można używać 
tylko środków dopuszczonych do użytku 
w przemyśle spożywczym - niewpływa-
jących negatywnie na miód i produkty 
pszczele.

Miejsca, w których prowadzona 
jest sprzedaż miodu i innych produk-
tów pszczelich muszą być utrzymywane  

w czystości (mogą to być po-
mieszczenia, w których odbywa 
się odwirowywanie lub pakowa-
nie miodu, po zakończeniu tych 
czynności).

Prowadzący produkcję 
i sprzedaż miodu i produktów 
pszczelich muszą przestrzegać 
zasad higieny, posiadać orzecze-
nie lekarskie dla celów sanitarno 
- epidemiologicznych, używać 
czystej odzieży roboczej, w jas-

nym kolorze, nakrycia głowy zasłaniają-
cego włosy oraz obuwia roboczego.

Osoby prowadzące działalność  
w zakresie sprzedaży bezpośredniej nie-
przetworzonych produktów pszczelich 
nieposiadających decyzji Powiatowe-

lek. wet. Marta Błaż - Półchłopek
Inspektor Weterynaryjny ds. higieny 

środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

go Lekarza Weterynarii dopuszczającej 
do prowadzenia tego typu działalności 
podlegają karze pieniężnej od 200-1000 
zł, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW  
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wy-
sokości kar pieniężnych za naruszenia 
przepisów o produktach pochodzenia 
zwierzęcego.

Biorąc pod uwagę powyższe, 
zwracam się z prośbą o zgłaszanie się do 
właściwego miejscowego Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, celem zarejestrowa-
nia działalności w zakresie bezpośredniej 
sprzedaży nieprzetworzonych produktów 
pszczelich, mając na względzie zdrowie  
i życie konsumentów, poprzez wprowa-
dzanie do obrotu bezpiecznej żywności.

APEL  …
  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, 
że już od 3 lat realizowany jest  w placówkach  naszego  powiatu  program  edu-
kacyjny dotyczący promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej 
„Trzymaj formę”. Jego zadaniem jest trwałe kształtowanie prozdrowotnych na-
wyków wśród młodzieży. Musimy pamiętać, że ponad 20% polskiej młodzieży  
ma problem z właściwym odżywianiem. Chciałbym podkreślić duże zaanga-
żowanie w jego realizację pedagogów, higienistek szkolnych, nauczycieli oraz 
części rodziców. 

Do zasad  zdrowego żywienia należy między innymi:
- spożywanie codziennie co najmniej 2 dużych szklanek chudego  

mleka, które  może być zastąpione naturalnym  jogurtem, kefirem
- spożywanie codziennie dużych ilości warzyw i owoców 
- ograniczanie spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzę-

cych 
- produkty zbożowe powinny być głównym źródłem kolonii.

Proces edukacji w tym zakresie jest długotrwały, ale 
w długoletniej perspektywie przyczyni się do popra-
wienia stanu zdrowotnego polskiego społeczeństwa. 
Szkoła powinna być miejscem promowania zachowań 
prozdrowotnych, dlatego też zwracam się z apelem 
do Państwa, aby również  w sklepikach  i  kioskach  
szkolnych  sprzedawane były  produkty właśnie tego typu. 

Produkty spożywcze, które mają wartości odżywcze: pieczywo, suchary 
smakowe,  jogurty, desery  mleczne, soki owocowe i warzywne, owoce świeże, 
owoce suszone (w małych opakowaniach) mają zdecydowaną przewagę nad 
chipsami, które są produktami  zawierającymi znaczną ilość tłuszczów pocho-
dzenia zwierzęcego, przez to ich wartości energetyczne są wysokie (100g-600 
kcal), czy też nad  pepsi, coca-colą. W tych z kolei napojach tak jak i w napojach 
energetyzujących oprócz dużych ilości cukru znajduje się miedzy innymi kofe-
ina, która jest najbardziej rozpowszechnianym pobudzającym  alkaloidem. 

W ostatnim okresie obserwuje się przy-
padki picia tych napojów w dużych iloś-
ciach, a młodzież czy też studenci zastępują  
w czasie nauki kawę  właśnie  tymi produktami. 

Należy pamiętać, że w następstwie naduży-
wania napojów zawierających kofeinę następuje 
zatrucie przewlekłe organizmu. Charakteryzuje 
się ogólnym pobudzeniem, drżeniem rąk, zabu-
rzeniami żołądkowo-jelitowymi, sen jest płytki 
niespokojnych i przerywany. Występuje zamęt 
myślowy, zawroty i ból głowy oraz  przyspie-
szona, niemiarowa czynność serca. Kofeina jest 
na liście środków dopingujących zakazanych dla 
sportowców. W dyskusjach na temat zdrowego 
żywienia, słychać głosy mówiące, że tego typu  
działania są  niepotrzebne, bo przecież młodzież i 
tak  te produkty kupi w sklepie. Jeżeli tak się sta-

nie – trudno, ale dlaczego to ma być  dokony-
wane w szkole?! Szkoła nie może być miej-

scem sprzedaży produktów żywnościowych 
o nieodpowiedniej jakości zdrowotnej, nie 

zalecanych  w żywieniu dzieci. 
Asortyment produktów spo-

żywczych i napojów sprzedawanych  
w szkole powinien odpowiadać  
zasadom racjonalnego żywienia. 

Przekazując  powyższą  informację, 
liczę  na  podjęcie przez Państwa odpowiednich 
działań w tym zakresie. 

Ww. apel został wystosowany do dyrekto-
rów szkół realizujących program „Trzymaj for-
mę”, a także do tych placówek na terenie których 
znajdują się  sklepiki  szkolne. 

Apel  i  szkolenie w PSSE
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17 lutego br. w świetlicy PSSE odbyło się szkolenie 
pt. „Czyste powietrze wokół nas”, które zostało zorganizo-
wane dla przedszkolnych koordynatorów  z 13 przedszkoli 
powiatu brzozowskiego z udziałem dyrektorów przedszkoli, 

opiekunów i rodziców.  Dotyczyło ono wdrożenia w przed-
szkolach nowego programu, przedszkolnej edukacji anty-
tytoniowej. Program ten adresowany jest do dzieci przed-
szkolnych 5-6 letnich i ich rodziców. Program ma  charakter  
profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształ-
cenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdro-
wia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt  
z palącymi. 

Szkolenie rozpoczęło się od powitania uczestników, 
a następnie PPIS w Brzozowie Tadeusz Pióro wygłosił pre-
lekcję, dotyczącą profilaktyki antynikotynowej u dzieci.  
W dalszej kolejności Małgorzata Szpiech – Pracownik Sek-
cji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przedstawiła 

„Czyste powietrze wokół nas”
główne cele i założenia programu, 
do których należy zaliczyć:
- zwiększenie umiejętności dzieci 

w zakresie radzenia sobie w sy-
tuacjach, gdy przebywają w za-
dymionych pomieszczeniach lub 
gdy dorośli palą przy nich tytoń

- wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 
ekspozycją na dym  tytoniowy

Główne cele to:
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dy-

mów
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wy-

dobycie” dymu  papierosowego 
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papieroso-

wego 
- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów 
- zwiększenie wrażliwości dzieci na przebywanie w miejscach,  

w których mogą być narażone na dym.  
Kolejnym etapem szkolenia było ustalenie wstępnych form 

wdrożenia programu, a także dokumentacji związanej z jego  
I edycją. Następnie  koordynatorzy przedszkoli otrzymali materia-
ły dotyczące ww. programu. Na zakończenie spotkania A. Myrta  
- Pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży omówiła zagadnie-
nia dotyczące:
-zapobiegania chorobom zakaźnym, wszawicy i świerzbowi u dzie-

ci
-normy-EN 1729 na meble w placówkach nauczania i wychowania 
-zabezpieczenia posesji  przedszkolnych przed zanieczyszczeniami 

(odchodami zwierząt).

Szkolenie w PSSE w Brzozowie

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

29 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji  
w Brzozowie z udziałem Zastępcy Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie  
mł. insp. Andrzeja Sabika odbyła się roczna odpra-
wa podsumowująca pracę brzozowskich policjantów  
w 2008 roku.

 W odprawie uczestniczyli: Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, Przewodniczący Rady Powiatu w 
Brzozowie Henryk Kozik,  Prezes Sądu Rejonowego 
w Brzozowie Maria Olszewska, Prokurator Rejonowy 
Zbigniew Pankowski oraz Naczelnik Wydziału Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego Urzędu Miejskiego 
w Brzozowie Stanisław Bober.

Przed rozpoczęciem odprawy Komendant Powiatowy Policji  
w Brzozowie mł. insp. Marek Kochanik pożegnał odchodzących na eme-
ryturę: nadkom. Józefa Gładysza, asp. szt. Piotra Pilawskiego i asp.szt. 

Roczna odprawa 
w brzozowskiej komendzie

Komendant M. Kochanik żegna odchodzących ne emeryturę policjantów
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Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

Zdzisława Wysockiego. Komendant podziękował policjantom za 
długoletnią służbę w brzozowskiej komendzie oraz wyraził słowa 
uznania za ich wysiłek i wkład w pracę na rzecz bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. Komendant wręczył im pamiątkowe dy-
plomy i maskotki misia-policjanta.

Komendant Kochanik podsumował pracę brzozowskich 
policjantów w 2008 roku. W swoim wystąpieniu zaznaczył, „że 
zapewnienie bezpieczeństwa jest priorytetowym zadaniem realizo-
wanym przez tut. jednostkę. Niemniej ważne jest także zaangażo-
wanie podmiotów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo. 
Ogromne znaczenie ma również świadomość społeczeństwa co do 
swoich uprawnień i możliwości reagowania na naruszenie prawa. 
W społeczeństwie musi wytworzyć się atmosfera braku przyzwole-
nia na negatywne zachowania, co pozwoli Policji na odpowiednio 
szybkie i zdecydowane reagowanie na przestępstwo”.

Następnie Naczelnik Sekcji Kryminalnej podinsp. Krzysztof 
Kurcoń omówił stan zagrożenia przestępczością na terenie powia-
tu brzozowskiego oraz omówił wyniki w zakresie wykrywalności 
przestępstw. Z kolei Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogo-
wego nadkom. Bogdan Dudek omówił stan bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego za 2008 rok oraz podkreślił znaczenie reali-
zowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego programów 
prewencyjnych.

 Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Rzeszowie mł. insp. Andrzej Sabik podkreślił, że wo-
jewództwo podkarpackie nadal pozostaje najbezpieczniejszym 
województwem w naszym kraju. Komendant Sabik przedstawił 
kierunki pracy oraz zadania jakie czekają Policję w 2009 roku.

Na koniec zaproszeni goście złożyli swoje podziękowania 
za ofiarną służbę brzozowskich policjantów oraz efektywną współ-
pracę z naszą jednostką. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż na 
ręce Komendanta Kochanika przekazał projektor multimedialny. 
Taki sprzęt niewątpliwie poprawi warunki pracy policjantów tut. 

jednostki oraz przyczyni się do podniesienia poziomu i zwięk-
szenia efektywności realizowanych  programów i akcji. 

Emerytowani policjanci otrzymali pamiątkowe dyplomy i maskotki

Starosta Z. Błaż przekazał na ręce Komendanta projektor multimedialny

Kara grzywny, pozbawienia wolności do lat dwóch 
i utrata prawa jazdy na wiele lat, grozi kierowcom, którzy 
decydują się wsiąść za kierownicę na „podwójnym ga-
zie”. Mimo tego od początku roku brzozowscy policjan-
ci zatrzymali 25 pijanych kierujących.  
Dwóch z nich odpowie nie tylko za kie-
rowanie pod wpływem alkoholu, ale i za 
spowodowanie wypadków. 

18 stycznia br. w Humniskach 
kierujący citroenem stracił panowanie 
nad pojazdem, wypadł z drogi i wjechał  
w budynek. Samochodem jechało trzech 
mężczyzn. Przybyli na miejsce poli-
cjanci zbadali trzeźwość uczestników 
zdarzenia. Okazało się, że młodzi ludzie 
byli pijani. Kierujący citroenem, 21-letni 
mężczyzna miał 2,3 promila alkoholu w organizmie, nato-
miast 20-letni pasażer - 2,5 promila, a najmłodszy z nich 
- 17-latek ponad promil. To on najbardziej ucierpiał w wy-
padku. Z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony 
do szpitala w Brzozowie. Policjanci przesłuchali świad-
ków i sprawcę wypadku. 21-letni mieszkaniec Jaćmie-
rza usłyszał zarzuty. Młody człowiek złożył wyjaśnienia  

i przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 
20 stycznia br. kilka minut po godz. 14.00 doszło do wypadku  

w Brzozowie. Ustalenia policjantów wskazują, że kierujący skodą 
54-letni mężczyzna podczas manewru wymijania nie zachował szcze-
gólnej ostrożności i zderzył się z jadącym z przeciwka mercedesem.  
W wypadku ucierpiała kierująca mercedesem kobieta. Po sprawdzeniu 
stanu trzeźwości uczestników zdarzenia okazało się, że kierujący sko-
dą miał 1,9 promila alkoholu w  organizmie. Kierująca mercedesem 

56-letnia mieszkanka Brzozowa była 
trzeźwa.  

5 lutego br. policjanci zatrzy-
mali dwóch nietrzeźwych kierujących. 
Obaj mieli po 3 promile alkoholu  
w organizmie. O godz. 14.25 w Bliznem 
policjanci ruchu drogowego zauważyli 
jadącego „wężykiem” rowerem. Kieru-
jący został zatrzymany do kontroli. Od 
47-latka czuć było silną woń alkoholu. 
Przeprowadzone badanie alkomatem 
wykazało, że mieszkaniec Bliznego ma 

w organizmie 3,06 promila alkoholu.
 Trzy godziny później na ul. Piastowej w Brzozowie dzielnicowi 

zatrzymali pijanego kierowcę fiata uno. Mężczyzna był pod wpływem 
alkoholu. Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Ponadto poli-
cjanci ustalili, że 42-latek ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów 
obowiązujący do maja tego roku. Uprawnienia stracił za jazdę w sta-
nie nietrzeźwości.

Pijani kierowcy
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10 lutego br. zatrzymano 4 kierujących pod wpły-
wem alkoholu. Do pierwszego zatrzymania doszło o godz. 
14.35 w Jasionowie. Pełniący tam służbę policjanci zauwa-
żyli jadącego całą szerokością drogi rowerzystę. Okazało 
się, że 60-letni mężczyzna był pijany. Alkomat wykazał 
ponad promil alkoholu w organizmie. 

Kilka minut przed godz. 16.00 w Grabownicy po-
licjanci zatrzymali drugiego rowerzystę. 53-letni miesz-
kaniec Grabownicy miał 1,65 promila alkoholu w organi-

zmie. Sprawdzenie kierującego w systemie policyjnym wykazało, że 
mężczyzna pozbawiony został prawa jazdy sądowym zakazem pro-
wadzenia pojazdów do października bieżącego roku. 

Trzeciego rowerzystę policjanci zatrzymali w Brzozowie. 38-
letni mieszkaniec Humnisk kierował rowerem na ul. 3 – Maja. Miał 
2,5 promila alkoholu. 

Czwarty z zatrzymanych nietrzeźwych kierowców  to  34-letni 
mieszkaniec Humnisk. Pijany mężczyzna kierował renaultem. Wynik 
badania alkomatem wyniósł 1,21 promila alkoholu. 

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

Brzozowscy policjanci aktywnie włączyli się w realizację 
przedsięwzięć związanych z ogólnopolską kampanią informacyjno 
- edukacyjną „Kocham. Reaguję”. Przedsięwzięcie stanowi kontynu-
ację akcji pod nazwą „Kocham. Nie biję.” Jej głównym celem jest 
przeciwdziałanie przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci.

Działania podejmowane w ramach akcji „Kocham. Reaguję” 
mają na celu między innymi zwiększenie społecznego zaangażowa-
nia w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ze 
szczególnym uwzględnieniem reagowania na przemoc wobec dzieci. 
Ważne jest poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemo-
cy domowej oraz podniesienie profesjonalizmu działania służb na 
rzecz szeroko rozumianego przeciwdziałania zwalczania przemocy 
w rodzinie.

W ramach tej kampanii brzozowscy  policjanci otrzymali ma-
teriały edukacyjno - informacyjne w postaci plakatów, broszur i ulo-
tek, które będą rozdawać mieszkańcom powiatu brzozowskiego pod-
czas spotkań i pogadanek. W celu promowania założeń tej kampanii 
policjanci zwrócili się do różnych instytucji działających na terenie 
powiatu brzozowskiego z prośbą o umieszczenie plakatów informu-
jących o akcji. 

Kolejnym elementem kampanii „Kocham. Reaguję.” będą re-
alizowane przez samorząd wojewódzki szkolenia interdyscyplinarne 

dla grup zawodowych realizujących zadania na rzecz prze-
ciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Ważnym elementem kampanii „Kocham. Reagu-
ję.” jest telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą  
(0 801 109 801). Jest obsługiwany przez specjalistów. 

Na rzecz kampanii pracują również operatorzy ogól-
nopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  
116 111, którzy ściśle współdziałają z Policją.

„Kocham. Reaguję.”

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

W skali kraju, w 2008 roku odnotowano 
429.516 zdarzeń. Ilość pożarów wyniosła 150.151, 
miejscowych zagrożeń 264.018 oraz 15.347 alar-
mów fałszywych. 

W województwie podkarpackim odnotowano 
w 2008 r. łącznie 20.762 zdarzenia, w tym 5.357 to 
pożary, 14.887 miejscowe zagrożenia oraz 518 alar-
mów fałszywych. Natomiast na terenie powiatu  za-
notowano  łącznie 1045 zdarzeń w tym:
- 83 pożary, co stanowi  8% ogółu zdarzeń

- 944 miejscowe  zagrożenia, co stanowi  
90 % ogółu zdarzeń

- 18 alarmów fałszywych, co stanowi  
2% ogółu zdarzeń.

Klasyfikując pożary pod wzglę-
dem ich wielkości z ogólnej liczby zano-
towano: pożary małe – 67 (co stanowi  
81% ogólnej liczby pożarów), pożary 
średnie – 16 (co stanowi 19% ogólnej 
liczby pożarów), pożary duże –  0.

Działania interwencyjne 
Komendy Powiatowej PSP
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Porównując  statystykę zdarzeń w latach  2007 i 2008 moż-

na stwierdzić, że  spośród działań ratowniczych ilość pożarów spadła  
o 35%, ilość miejscowych zagrożeń - wzrosła o 93%,  ilość alarmów fał-
szywych - spadła  o 19% . Ogólnie nastąpił łączny wzrost ilości zdarzeń  
o 409 do roku poprzedniego (co stanowi 60% wzrost).

Najwięcej zdarzeń, bo 532 zanotowano na terenie miasta i gmi-
ny Brzozów, co stanowi około 50% ogólnej liczby zdarzeń powstałych 
na terenie powiatu brzozowskiego. Na terenie pozostałych gmin ilości 
zdarzeń w porównaniu do roku 2007 przedstawiają się następująco:

W usuwaniu skutków zdarzeń trwających łącznie 
1.260 godzin brało udział 2.036 ratowników OSP   
i 2.324  ratowników  JRG.
Ogółem powstałe straty w skutek zdarzeń wynoszą  
2.777 tys. zł
Natomiast uratowano mienie wartości  3.834 tys. zł.

Podczas zdarzeń współpracowano z:
- Policją - w  273 zdarzeniach
- Pogotowiem Ratunkowym -  w  105 zdarzeniach
- Pogotowiem Energetycznym - w  22 zdarzeniach
- Pogotowiem Gazowym - w  2 zdarzeniach
- Innymi służbami - w  64 zdarzeniach

Liczba ofiar śmiertelnych w zdarzeniach, 
w których prowadzili działania strażacy: łącznie  
- 7 osób (w tym jedno dziecko),  rannych  -  84  osoby 
(w tym 7 dzieci i 1strażak z JRG).

Najwięcej zdarzeń zanotowano w miesią-
cach: lipiec -336, sierpień -226 zdarzeń. Strażacy 
JRG Brzozów wspólnie z jednostkami OSP inter-
weniowali między innymi przy takich miejscowych 
zagrożeniach jak:
- likwidacja skutków powodzi i lokalnych podto-
pień – 252 razy,
- likwidacja gniazd owadów błonkoskrzydłych 
– 245 razy,
- wypadki drogowe -149 razy,
- wycinka drzew – 83 razy,
- likwidacja skutków wichur -38 razy

Klasyfikując zdarzenia pod względem ro-
dzaju obiektów, w których powstały w:
· obiekty mieszkalne                   -  618
· obiekty użyteczności publicznej                -  117
· środki transportu                              -  149 
· uprawy - rolnictwo                             -    48
· inne obiekty                                             -   79
· obiekty produkcyjne i mag.             -    21
· lasy                                                   -     2

Spadek ilości  pożarów analogicznie do roku 
poprzedniego wystąpił przede wszystkim w obiek-
tach: uprawy - rolnictwo. Natomiast duża ilość  zda-
rzeń związanych  z obiektami mieszkalnymi, użytecz-
ności publicznej oraz innymi (do których zalicza się: 
przepusty drogowe, studnie, pobocza dróg, obiekty 
przyrody naturalnej) związana jest z wystąpieniem 
licznych podtopień i zalaniem podczas powodzi  
w okresie letnim (lipiec, sierpień).

Materiał opracowany  na podstawie danych statystycznych  
programu SWD ST .

Gmina Ilość zdarzeń 
w roku 2008

Ilość zdarzeń 
w roku 2007

Wzrost lub spadek do 
roku poprzedniego

Brzozów 532 300 wzrost o 77,3%

Domaradz 68 58 wzrost o 17,2%

Dydnia 104 53 wzrost o 96,22%

Haczów 141 72 wzrost o 95,8%

Jasienica 122 90 wzrost o 35,5%

Nozdrzec 78 63 wzrost o 23,8%

Ogółem: 1045 636 Ogólny wzrost o 64,3%

Ilość zdarzeń w  poszczególnych miesiącach

Rok Ilość 
zdarzeń 
ogółem

Ilość 
pożarów

Ilość 
MZ

Ilość 
AF

Wielkość pożaru
małe średnie duże

1999 268 103 163 2 69 34 0

2000 385 84 297 4 69 15 0

2001 674 103 567 4 78 25 0

2002 577 119 428 10 80 39 0

2003 590 177 394 19 115 60 2

2004 829 80 741 8 60 19 1

2005 885 99 776 10 74 25 0

2006 567 90 468 9 70 20 0

2007 636 127 487 22 106 20 1

2008 1045 83 944 18 67 16 0

Ilość zdarzeń w  latach 1999 – 2008

  Ilość i rodzaj zdarzeń w poszczególnych gminach

Gmina
Ilość

zdarzeń
Ilość

pożarów
Ilość
MZ

Ilość
AF

Wielkość pożaru

małe średnie duże

Brzozów 532 43 481 8 38 5 0

Domaradz 68 4 61 � 4 0 0

Dydnia 104 7 96 1 6 1 0

Haczów 141 12 127 2 8 4 0

Jasienica 122 4 115 � 2 2 0

Nozdrzec 78 13 64 1 9 4 0

Ogółem: 1045 83 944 18 67 16 0
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  18. 02. 2009 r.

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

W okresie od 01. 01 do 18. 02. 2009 r. odnotowano 
47 zdarzeń, w tym 7 pożarów. W działaniach związanych  
z gaszeniem pożarów brało udział 17 zastępów straży po-
żarnej w składzie 58 ratowników PSP i OSP. W opisywa-
nym okresie miało miejsce 39 miejscowych zagrożeń,  
w likwidacji których brało udział 50 zastępów w składzie 
132  ratowników. Odnotowano 1 fałszywy alarm.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

27 stycznia br. miał miejsce pożar budynku miesz-
kalnego w Brzozowie. Po otrzymaniu informacji 
dyżurny w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Brzozowie zadysponował na miejsce zdarzenia 

3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzo-
zowie. 

Po przybyciu na miejsce strażacy dowiedzieli się 
od właściciela budynku, iż w środku nie ma ludzi. Dzia-
łania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz odłączeniu dopływu prądu i gazu do bu-
dynku. Prowadzonej akcji rozpoznawczej towarzyszy-
ło bardzo silne zadymienie w pomieszczeniach budynku.  

W związku z tym ratownicy przy pomocy aparatów ochrony dróg 
oddechowych oraz linii szybkiego natarcia weszli do budynku  
w celu lokalizacji miejsca pożaru. Po jego zlokalizowaniu w po-
mieszczeniu na parterze, pożar ugaszono, a nadpalone meble zosta-
ły wyniesione na zewnątrz budynku. Pozostałe pomieszczenia bu-
dynku przeszukano i przewietrzono. Ponadto sprawdzono przewód 
kominowy na całej wysokości budynku.

Podczas przekazywania miejsca zdarzenia zalecono właści-
cielowi, przed ponownym użytkowaniem wykonać remont i prze-
gląd przewodu kominowego, sprawdzenie wewnętrznej instalacji 
elektrycznej oraz gazowej. Spaleniu uległy: stolik, sofa, krzesło, 
karnisz, wykładzina, część instalacji elektrycznej, zniszczone przez 
dym i wysoką temperaturę zostały ściany pomieszczenia.

30 stycznia br. doszło do wypadku drogowego  
w Starej Wsi. O godz. 09.08 dyżurny w Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Brzozowie otrzy-

mał informację o wypadku. Na miejsce zdarzenia zadysponował  
1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej 
PSP w Brzozowie. 

W chwili przybycia na miejsce wypadku strażacy zastali sa-
mochód osobowy po zderzeniu z pojazdem konnym. Uszkodzony 
samochód znajdował się na jednym pasie jezdni, osoby nim podró-
żujące nie wyraziły zgody na przyjazd karetki pogotowia. Kierowca 
miał uraz palca dłoni, opatrzony został jednak przed przybyciem 
zastępu z JRG. Zaprzęg konny znajdował się na poboczu drogi. Je-
den z koni miał rozciętą nogę, opatrzoną przez właściciela. Woźnica 
nie odniósł większych obrażeń. Przybyły zastęp z JRG Brzozów za-
bezpieczył  miejsce zdarzenia, wstrzymał ruch na drodze i odłączył 
prąd w samochodzie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano lekarza 
weterynarii. 

Po przybyciu patrolu policji ratownicy przemieścili uszko-
dzony samochód na pobocze drogi. Ruch na drodze przywrócono 
wahadłowo. Następnie uprzątnięto jezdnię z pozostałości powypad-
kowych. Na miejscu pozostał patrol policji oraz lekarz weterynarii, 
zastęp JRG powrócił do bazy.

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. 

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

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

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

1. Sprzedawca 
2. Operator maszyn do ciągu foliowego
3. Blacharz samochodowy
4. Fryzjer

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 03. 03. 2009 r.

5. Kierowca kat. C + E 
6. Kamieniarz
7. Pomocnik wiertacza z prawem jazdy
    kat. C

8. Sprzedawca-magazynier
9. Pielęgniarka
10. Mechanik samochodowy
11. Palacz c.o.

Od stycznia 2009 r. w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Brzozowie, w dziale 
Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń  pro-
wadzone są  grupowe porady zawodowe 
dla osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy.  

Celem organizowanych zajęć jest 
ułatwienie klientom Powiatowego Urzę-
du Pracy w Brzozowie podjęcia decyzji 
zawodowych dotyczących zmiany kwali-
fikacji zawodowych, podjęcia lub zmiany 
zatrudnienia, a także dokonanie wglądu 
w swoje zainteresowania, umiejętno-
ści i możliwości zawodowe. W efekcie 
uczestnicy zajęć zostaną ukierunkowani 
w zakresie dalszego rozwoju zawodowe-
go. Celem jest uzyskanie zmian  świa-
domości, postaw i zachowań klientów, 
które będą sprzyjać bardziej racjonalnym 
wyborom dotyczącym ich kariery zawo-
dowej.  

Zajęcia adresowane są do osób 
oczekujących wsparcia w przełamywaniu 
barier związanych z brakiem aktywności 

zawodowej i wzbudzenia trwałej moty-
wacji  do poszukiwania pracy. Zajęcia 
grupowe pozwalają na odkrycie i wyko-
rzystanie własnego potencjału zawodo-
wego, wzbudzenie motywacji i inspiracji 
do rozwoju zawodowego czy poszuki-
wania pracy, na nawiązanie kontaktów  
z osobami będącymi w podobnej sytua-
cji. 

Ważnym elementem jest zwięk-
szenie motywacji uczestników do sa-
modzielnego poszukiwania pracy oraz 
inspiracji do wykorzystywania nowych, 
nieznanych dotąd metod działania,  
a w konsekwencji zwiększenie szans na 
podjęcie satysfakcjonującego zatrudnie-
nia. Udział w zajęciach pozwoli osobom 
bezrobotnym na zwiększenie umiejętno-
ści poruszania się po współczesnym ryn-
ku pracy, przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych oraz opracowania własne-
go planu działania. 

Celem zajęć jest również uporząd-
kowanie wiedzy o sobie i swoich cechach 

Grupowa porada zawodowa 
– twoją szansą na zdobycie pracy

Lidia Rychlicka

osobowościowych, zdolności, wartości  
i uzdolnień oraz zwiększenie kreatyw-
ności i motywacji do podejmowania róż-
norodnych aktywnych działań na rynku 
pracy, poprzez naukę autoprezentacji, 
poznawania zasad poprawnej komuni-
kacji interpersonalnej i mowy ciała oraz 
nauki prowadzenia rozmów z przyszłym 
pracodawcą. Istotnym elementem prowa-
dzonych zajęć jest wymiana wspólnych 
doświadczeń i wzajemnego wsparcia 
uczestników.

Oczekiwanym efektem zajęć jest 
wzrost poziomu samooceny oraz wia-
ry we własne siły i możliwości. Udział  
w zajęciach pozwoli uczestnikom na roz-
winięcie umiejętności kreowania własne-
go wizerunku, co zmniejszy dystans dzie-
lący ich od uczestnictwa na rynku pracy,  
a docelowo może przełożyć się na zdoby-
cie zatrudnienia. 

Zajęcia są prowadzone w grupach 
10 - 16 osobowych. Udział w nich jest 
bezpłatny. Osoby zainteresowane uczest-
nictwem w poradzie grupowej  serdecznie 
zapraszamy do budynku znajdującego się 
po przeciwnej stronie ulicy od budynku 
głównego Powiatowego Urzędu Pracy, 
wejście obok sklepu Centrum, I piętro, 
pokój nr 2. 

Wyszczególnienie Liczba 
bezrobotnych

kobiety mężczyźni z prawem do 
zasiłku

bez prawa do 
zasiłku

Miasto Brzozów 587 321 266 138 449
Gmina Brzozów 1984 1081 903 434 1550
Gmina Domaradz 664 397 267 151 513
Gmina Dydnia 997 564 433 186 811
Gmina Haczów 789 419 370 210 579
Gmina Jasienica 724 405 319 176 548
Gmina  Nozdrzec 901 479 422 184 717
Razem: 6646 3666 2980 1479 5167

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podziałem na gminy
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Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie realizuje pro-
jekt „Więcej szans w powiecie brzozowskim” Priorytet VI 
Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do za-
trudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki (POKL).

Umowa ramowa na realizację projektu została zawarta na 
cały okres wdrażania POKL, tj. od. 01.01.2008 do 31.12.2013.   
W ramach zawartej umowy Powiatowy Urząd Pracy w Brzo-
zowie co roku przedkłada do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie nowy wniosek o przyznanie środków finanso-
wych na realizację zadań na kolejny rok budżetowy. 

W 2008 roku wartość projektu wyniosła 3 833 300 zło-
tych. W roku 2009 wartość projektu wynosi  4 243 000 zło-
tych, z tego 4 025 800 zł są to środki Funduszu Pracy będące  
w dyspozycji samorządu województwa, a 217 200 to środki  
PUP w Brzozowie.

 Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestro-
wanych w PUP w Brzozowie ze szczególnym uwzględnieniem 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, wymie-
nionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 
1001, z późn. zm.), tj:
- bezrobotnych do 25 roku życia,
- bezrobotnych nieposiadających doświadczenia zawodowego, 
- długotrwale bezrobotnych, 
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych lub bez wykształ-

cenia średniego,
- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dzie-

cko do 18 roku życia,
- bezrobotnych, którzy pod odbyciu kary pozbawienia wolności 

nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp. Nazwa działania Liczba osób objęta 
wsparciem

Koszt działania w złotych

1. Staże (w tym łącznie m.in. koszty badań lekarskich, 
stypendia, koszty przejazdu i zakwaterowania  
w miejscu pracy)

185 1 261 530

2. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (w tym 
łącznie m.in. koszty badań lekarskich, stypendia, 
koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy)

69 354 540

3. Szkolenia (w tym m.in. koszty zlecenia szkolenia, 
dodatki lub stypendia, koszty badań lekarskich, 
koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, koszty przejazdu, koszty zakwaterowa-
nia, koszty egzaminów)

200 556 060

4. Przyznanie jednorazowych środków na podjecie 
działalności gospodarczej

116 2 012 500

5. Prace interwencyjne u pracodawców nie będących 
przedsiębiorcami

14 51 370

6. Promocja  7000

7. RAZEM: 584 4 243 000

W ramach projektu „Więcej szans w powiecie brzozowskim” w 2009 r. 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zaplanował realizację następujących działań:

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2007-2013.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 kie-

rowany jest do rolników i przedsiębiorców, do grup obywatelskich, sa-
morządów gminnych, nadleśnictw, organizacji pozarządowych i innych 

instytucji pracujących na obszarach 
wiejskich. 

Program ten wspiera polską wieś 
wielokierunkowo – m.in. pomaga rol-
nikom, którzy chcą nadal prowadzić 
działalność rolniczą w podnoszeniu 
opłacalności gospodarstw rolnych, 
wspierać mieszkańców wsi, którzy 
chcą prowadzić działalność pozarol-
niczą w uruchomieniu własnych firm, 
stymulować zrzeszanie się producen-
tów rolnych w grupy producenckie, 
chroni i rozwija dziedzictwo kulturowe 
wsi, wspiera lokalne koalicje na rzecz 
rozwiązywania problemów  i polep-
szania jakości życia na obszarach wiej-
skich. 

PROW 2007-2013 został zatwierdzony do realizacji we wrześniu 
2007 roku. Jego całkowity budżet wynosi około 17,2 mld euro. Finanso-
wany jest z budżetu UE tj. z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW oraz z krajowych środków 
publicznych. Składa się z 4 osi priorytetowych i kilkudziesięciu dzia-
łań.

Instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich 
- DOPŁATY BEZPOŚREDNIE + INTERWENCJA RYNKOWA (Euro-

pejski Fundusz Rolniczy Gwarancji EFGR)
- PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 (Eu-

ropejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW)

Główne cele PROW 2007 – 2013:
- Poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie re-

strukturyzacji, rozwoju i innowacji;
- Poprawa stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez 

wspieranie gospodarowania gruntami;
- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różni-

cowania działalności gospodarczej.

Celom odpowiadają osie:
- oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leś-

nego
- oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów 

wiejskich
- oś 3 (społeczna): poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i róż-

nicowanie gospodarki wiejskiej
- oś 4: Leader – budowanie lokalnych zdolności zatrudnienia i różnico-

wania

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

PRZEWODNIK  ROLNIKA

Działania obsługiwane przez Podkarpacki Od-
dział Regionalny ARiMR:
1. Ułatwianie startu młodym rolnikom
2. Renty strukturalne 
3. Modernizacja gospodarstw rolnych 
4. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji 

rolnej i leśnej. 
5. Grupy producentów rolnych
6. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich  

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania – onw

7. Program rolnośrodowiskowy (płatności rolno - środo-
wiskowe, w tym 8 pakietów rolnośrodowiskowych.

8. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów 
innych niż rolne

9. Rróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
10. Płatności bezpośrednie

Działania obsługiwane  przez Biuro Powiatowe 
ARiMR w Brzozowie
Płatności bezpośrednie:
- Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)
- Płatności Uzupełniające (UPO)
- Do upraw podstawowych
- Do chmielu (dwa typy)
- Do roślin przeznaczonych na pasze (zwierzęce)
- Do pomidorów
- Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich
- Cukrowa
- Obszary górskie i ONW
W powiecie brzozowskim o dopłaty ubiegało się 4 510 
rolników.  

W ramach płatności:
- z tytułu „Wspierania gospodarowania na obszarach gór-

skich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania” – ONW ubiegało się 1484 rolników,

- z tytułu przyznania płatności zwierzęcych ubiegało się 
2330 rolników,

- z tytułu przyznania płatności energetycznej ubiegało się 
5  rolników,

- z tytułu przyznania płatności cukrowej  ubiegał się  
1  rolnik,

- z tytułu przyznania płatności do owoców miękkich  
ubiegało się 56 rolników.

W poszczególnych gminach powiatu w ramach 
dopłat złożonych zostało:
Brzozów – 825 wniosków
Haczów – 951 wniosków
Nozdrzec – 989 wniosków

Możliwości wsparcia finansowego w ramach działań 
realizowanych przez Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR
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PRZEWODNIK  ROLNIKA

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału 

Regionalnego ARiMR

Dydnia – 880 wniosków
Domaradz – 405 wniosków
Jasienica Rosielna – 439 wniosków

Renty strukturalne
W okresie programowania Planu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata  2004 – 2006 wypłacono dla 
wnioskodawców, którzy zdecydowali się na zaprzesta-
nie prowadzenia działalności rolniczej w celu przeka-
zania gospodarstwa następcy lub innym producentom 
rolnym następujące kwoty:
- 2004 r. -     12 714,33 zł
- 2005 r. - 4 646 581,96 zł
- 2006 r. - 1 040 156,28 zł
- 2007 r. -      1 190 468 zł
- 2008 r. - 1 229 167,82 zł
Razem:     8 119 088,39 zł

W okresie programowania Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wypłacono 
następujące kwoty:
- 2007 r. –       4 480,95 zł
- 2008 r. –  108 107,16 zł
- 2009 r. –    34 359,84 zł
Razem:       146 947,95 zł

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowisko-
wych

Celem programu jest zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich oraz zachowanie różnorodności 
biologicznej na tych terenach. Program ten obejmuje  
9 pakietów rolnośrodowiskowych, tj. różnych zadań.

Zalesianie gruntów rolnych w latach 2004 -2006
W ramach działania złożonych zostało w powiecie brzozowskim  

50 wniosków i wypłacono kwotę 693 901,70 zł.
W poszczególnych gminach powiatu złożonych zostało:
Brzozów – 11 wniosków oraz wypłacono kwotę 164 184,80 zł
Domaradz – 2 wnioski oraz wypłacono kwotę 32 981,00  zł
Dydnia – 13 wniosków oraz wypłacono kwotę 255 137,30  zł
Haczów – 22 wnioski oraz wypłacono kwotę 228 234,20 zł
Nozdrzec – 1 wniosek oraz wypłacono kwotę 6 120,00 zł
Jasienica R. - 1 wniosek oraz wypłacono kwotę 7 244,40 zł

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż 
rolne

Celem jest  podniesienie wartości ekonomicznej gruntów rolnych  
o małej wartości, zwiększenie bioróżnorodności, zwiększenie udziału la-
sów w globalnym bilansie węgla. Działanie wdrażane jest w dwóch sche-
matach.

W ramach działania złożonych zostało w powiecie brzozowskim  
9 wniosków i wypłacono kwotę 87 675,30 zł.
W poszczególnych gminach powiatu złożonych zostało:
Brzozów – 1 wniosek oraz wypłacono kwotę 12 774,10 zł
Domaradz – 0 wniosków 
Dydnia – 0 wniosków 
Haczów – 5  wniosków oraz wypłacono kwotę 41 159,20 zł
Nozdrzec – 1 wniosek oraz wypłacono kwotę 33 742,00  zł
Jasienica Rosielna – 0 wniosków
 
Dostosowanie do standardów Unii Europejskiej PROW 2004 
- 2006

Działanie miało na celu ułatwienie dostosowania gospodarstw rol-
nych do standardów obowiązujących w UE, dotyczących ochrony środo-
wiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. 

W powiecie brzozowskim złożonych zostało 130 wniosków oraz 
wypłacono kwotę 1 675 180,31 zł
W poszczególnych gminach powiatu złożonych zostało:
Brzozów – 14 wniosków oraz wypłacono kwotę 158 697,88 zł
Domaradz – 12 wniosków oraz wypłacono kwotę 144 598,60 zł
Dydnia – 37  wniosków oraz wypłacono kwotę 462 354,97 zł
Haczów – 12  wniosków oraz wypłacono kwotę 158 697,88  zł
Nozdrzec – 30 wniosków oraz wypłacono kwotę 418 614,78  zł
Jasienica Rosielna – 25 wniosków oraz wypłacono kwotę 332 216,20 zł

Liczba złożonych wniosków w ramach wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

Lp. Gmina Liczba 
złożonych 
wniosków 

2004 r.

Kwota (zł) 
- 2004 r.

Liczba 
złożonych 
wniosków 

2005 r.

Kwota 
(zł) 

- 2005 r.

Liczba 
złożonych 
wniosków 

2006 r.

Kwota (zł) 
- 2006 r.

Liczba 
złożonych 
wniosków 

2007 r.

Kwota (zł) 
- 2007 r.

1. Brzozów 2 9 580,80 zł 12 130686,98 15 138971,88 20 182011,18

2. Haczów 0 0 6 19275,9 14 58977,78 23 110319,14

3. Jasienica R. 0 0 4 5768,26 6  8727,24 6 8254,16

4. Domaradz 0 0 8 9652,8 10 11509,92 12 17948,34

5. Dydnia 1 11 400,00 zł � 7916,5 10 28062,4 17 49947,64

6. Nozdrzec 1 5 276,64 zł 12 59610,36 15 71340,02 19 95364,38
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Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Instytut Pamię-
ci Narodowej byli organizatorami prezentacji książki Piotra 
Chmielowca „Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie 1944-
1956” oraz komiksu „Uwolnić więźniów”. 

Spotkanie odbyło się w dniu 24 lutego br. w sali narad 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Wśród obecnych zna-
leźli się: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Przewodniczący 
Rady Powiatu Henryk Kozik, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, 
Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch, ks. Infułat Julian Pudło,  
ks. Dziekan Kazimierz Kaczor, a także dyrektorzy szkół, na-
uczyciele historii z terenu powiatu oraz kombatanci, byli żoł-
nierze AK i „ofiary” UB w Brzozowie.

Spotkanie rozpoczął Starosta Z. Błaż, który serdecznie 
powitał wszystkich przybyłych gości i porosił o zabranie głosu 
Dariusza Byszuka Naczelnika Biura Udostępniania i Archiwi-
zacji Dokumentów IPN w Rzeszowie, który przedstawił auto-
rów promowanych w trakcie spotkania publikacji.

Następnie Piotr Chmielowiec dokonał prezentacji swo-
jej publikacji, która jest kolejną monografią przygotowaną 
przez Instytut Pamięci Narodowej, opisującą działalność 
struktur powiatowych bezpieki  
w latach 1944-1956 na przykładzie 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Brzozowie. 
W książce autor ukazał zarówno 
utworzenie i przemiany wewnętrz-
ne, jakie w tym czasie dokonywały 
się w strukturach PUBP w Brzo-
zowie, jak również zaprezentował 
funkcjonariuszy nim kierujących. 

Główna część książki jest 
poświęcona udziałowi PUBP  
w przemianach politycznych, go-
spodarczych i społecznych na te-
renie powiatu brzozowskiego, jakie 
miały miejsce od zakończenia działań wojennych we wrześniu 
1944 r. do końca 1956 r. Podstawowym źródłem wykorzystanym  
w pracy były materiały archiwalne wytworzone przez struktury 

aparatu bezpieczeństwa oraz materiały administracyjne i partyj-
ne. Uzupełnieniem książki są aneksy zawierające spis wszyst-
kich funkcjonariuszy PUBP w Brzozowie, osób wywiezionych 

z powiatu do ZSRR w latach 1944-1945, pozbawionych prawa 
wyborczego w wyborach do sejmu w 1947 r. oraz ujawnionych  
w amnestii, jaką władze ogłosiły w tym roku.

W dalszej części spotkania głos zabrał Wojciech Birek 
– autor scenariusza komiksu 
„Uwolnić więźniów”, który 
przedstawił przebieg pracy nad 
powstaniem publikacji, która 
jest drugim w IPN-ie powsta-
łym w Instytucie Pamięci Naro-
dowej w Rzeszowie komiksem 
historycznym. Przedstawia on 
brawurową akcję odbicia przez 
oddział lwowski AK z aresztu 
PUBP w Brzozowie 11 żoł-
nierzy Obwodu AK Brzozów, 
która miała miejsce 13 grud-
nia 1944 r. Wiernie ukazuje 
okoliczności przygotowań do 

tej akcji, jej przebieg, uczestników oraz ich dalsze losy. Doko-
nana rekonstrukcja w postaci komiksu oparta została w całości 
na relacjach świadków, opracowaniach naukowych oraz materia-
łach archiwalnych zgromadzonych w Oddziale IPN w Rzeszowie. 
Autorem rysunków jest Grzegorz Pudłowski, natomiast autorami 
wkładki historycznej są Zbigniew Nawrocki i Paweł Fornal.

Po wystąpieniach autorów książek miała miejsce dyskusja, 
podczas której zebrani na sali mogli wysłuchać wzruszających 
opowieści weteranów AK, świadków wydarzeń z lat 1944-1956. 
Ich relacje i wspomnienia mimo upływu lat, okraszone barwnym 
językiem wypowiedzi pozwoliły w pewien sposób poznać specy-
fikę, tragizm Narodu Polskiego i Brzozowiaków w pierwszych 
latach po zakończeniu II Wojny Światowej. 

Spotkanie zakończył Starosta Z. Błaż, który serdecznie po-
dziękował pracownikom IPN-u, autorom książek za przybycie do 
Brzozowa i zapowiedział, że kolejne spotkanie o podobnej tema-
tyce zaplanowane jest dla uczniów i nauczycieli I LO w Brzozo-
wie. 

Po części oficjalnej wszyscy obecni mogli otrzymać pa-
miątkowe autografy od autorów prezentowanych na spotkaniu 
publikacji.

Na zakończenie obecni otrzymali pamiątkowe autografy

Autorów publikacji przedstawił Dariusz Byszuk

Uczestnicy spotkania

Jacek Cetnarowicz

Prezentacja publikacji IPN w Brzozowie
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Jak co roku, Ministerstwo Obrony Narodowej wy-
różniło rodziców, których przynajmniej trzech synów wzo-
rowo ukończyło zasadniczą służbę wojskową. 4 lutego br. 
uroczystość z tej okazji odbyła się w Bieszczadzkim Domu 
Kultury w Lesku.  

Z terenu powiatu brzozowskiego odznaczenia resorto-
we otrzymało 11 osób. Po odczytaniu decyzji ministerialnej 
srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzy-
mali: Janina i Kazimierz Ryba z Humnisk, Irena Grządziel 
z Niebocka, Józefa i Adam Sokołowscy z Niebocka, Anna  
i Józef Tokarscy z Końskiego, Maria i Krzysztof Piwowa-
rowie z Domaradza oraz Maria i Adolf Sarniccy z Wary. 
Medale wręczyli Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  
w Rzeszowie płk Witold Przybyła oraz Komendant WKU  
w Sanoku ppłk Piotr Skworzec.

Starosta Brzozowski wyraził swoje uznanie dla odzna-
czonych za wspaniałe, godne naśladowania wychowanie synów  
w liście gratulacyjnym, który w jego imieniu przekazał Naczel-
nik Wydziału Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywa-
telskich. Starostwa Powiatowego w Brzozowie Jerzy Szubra.  
Pisze w nim m.in.: „Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji 
i wyrazów uznania z okazji otrzymania Srebrnego Medalu za 
Zasługi dla Obronności Kraju. To szczególne wyróżnienie jest 
chlubą i radością nie tylko dla rodziców, ale również dla wszyst-
kich mieszkańców powiatu brzozowskiego i jest okazją, by po-
gratulować wspaniałych synów i wzorowych żołnierzy.

Rodzina uczy patriotyzmu oraz wartości od najmłodszych 
lat. Wy wypełniliście to zadanie wzorowo. Przekazaliście swoim 
synom miłość do Ojczyzny, szacunek do wojska w sposób najbar-
dziej pełny. Drodzy Rodzice, przyjmijcie więc wyrazy uznania  

INFORMACJE  Z  POWIATU

Odznaczenia resortowe wręczone

fot. BDK w Lesku - Zenon Martinger
i z serca płynące gratulacje, a na dalsze lata, życzenia zdrowia, 
pomyślności i zadowolenia z życia.”

Wyraźnie wzruszonym rodzicom, za trud włożony  
w wychowanie i kształtowanie patriotycznych postaw, podzię-
kowali również inni uczestnicy spotkania. Uroczystość była też 
okazją do nadania honorowego tytułu „Wiarusa Podkarpacia”. 
Otrzymały go osoby współpracujące z wojskiem, które w spo-
sób szczególny wspomagają Siły Zbrojne i umacniają więzi ze 
społeczeństwem. Tytuł ten nadaje Szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego.

Po części oficjalnej w programie artystycznym zaprezen-
towała się Orkiestra Garnizonowa z Rzeszowa i zespół wokalny 
„Jedna chwila” z Klubu Garnizonowego w Rzeszowie, których 
popisowy występ nagrodzony został gromkimi brawami. 

Odznaczeni rodzice z powiatu brzozowskiego

Orkiestra Garnizonowa z Rzeszowa

Goście uroczystości

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.  

Anna Rzepka

fot. BDK w Lesku - Zenon Martinger

fot. BDK w Lesku - Zenon Martinger
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W piątek, 23 stycznia w Zajeździe nad Sanem w Nozdrzcu gościli-
śmy przedstawicieli gmin z województwa lubelskiego, którzy przyjechali 
do nas celem wizyty studyjnej jak i odbycia konferencji podsumowującej.

Wszystkich obecnych przywitała Sekretarz Gminy Nozdrzec Ma-
ria Potoczna. Przedstawiła zgromadzonym kilka ciekawych informacji 
związanych z gminą, jej położeniem i charakterystyką. Wyraziła też ra-
dość z powodu przybycia gości: przedstawicieli realizatorów Programu 
Integracji Społecznej z województwa lubelskiego, Grzegorza Grządziela 
- konsultanta regionalnego Programu Integracji Społecznej w wojewódz-
twie lubelskim, przedstawicieli gmin 
ościennych z Dydni i Dynowa, Ma-
riolę Zajdel-Ostrowską – Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Rzeszowie oraz Natalię 
Skipietrow, specjalistę ds. komuni-
kacji społecznej w Biurze Poakce-
syjnego Programu Wsparcia Obsza-
rów Wiejskich. 

Następnie głos zabrała Ag-
nieszka Baran koordynator Progra-
mu Integracji Społecznej w Gminie 
Nozdrzec. Przedstawiła ona ogólnie 
projekty, które realizowane są w ra-
mach programu w Gminie Nozdrzec. 
Zwróciła uwagę zwłaszcza na pracę 
i zaangażowanie miejscowych lide-
rów, którym następnie oddała głos. 

Pierwsza swój projekt przed-
stawiła Przewodnicząca SKW  
w Hłudnie Krystyna Toczek, któ-
ra opowiedziała zgromadzonym  
o realizacji wniosku w sprawie 
stworzenia Klubu Seniora oraz przy-
gotowania wielopokoleniowej wigi-
lii dla mieszkańców wsi. W imieniu 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich  
z Rudawca o swoim projekcie skie-
rowanym do osób starszych powie-
działa Przewodnicząca koła Danuta 
Czaja.

O wskrzeszeniu amatorskiego ruchu teatralnego w Warze opowie-
działa młoda druhna, przedstawicielka miejscowej OSP Marta Bobola. 
Ogromne zainteresowanie słuchaczy wzbudziło wystąpienie st. aspiran-
ta Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie Kazimierza Barańskiego. 
Zwrócił on uwagę na najważniejsze aspekty projektu realizowanego przez 
Zespół Szkół w Nozdrzcu, a którego on był 
głównym pomysłodawcą i podwykonawcą. 

Kolejno swoimi doświadczeniami 
podzielili się z gośćmi z województwa lu-
belskiego: Sekretarz Gminy Dydnia Alina 
Maślak, przedstawicielki organizacji poza-
rządowych z terenu gminy Dynów oraz To-
masz Bober z Domaradza.                           

Kończąc pierwszą część Barbara 
Ciurko - konsultantka regionalna Programu 
podkreśliła, że z jej własnych doświadczeń 
przy koordynacji związanej z Programem In-

tegracji Społecznej wynika, że najważniejsi są w nim 
ludzie, miejscowi liderzy i ich zaangażowanie w inte-
grację lokalnych ośrodków społecznych.

Druga część dyskusji prowadzona była przez 
Grzegorza Grządziela. Swoje projekty omówili ko-
lejno: Sekretarz Gminy Potok Górny Alina Deryło 
(„Spotkanie z muzyką”), przedstawicielka Gminy 
Chodel w Powiecie Opole Lubelskie Elżbieta Zabor-
ska („Klub Przedszkolaka”), koordynator projektu  
z Józefowa („Asystent osoby niepełnosprawnej i star-
szej”), Kierownik MOPS-u w Gminie Biłgoraj Ma-
rzena Mroczkowska („Moja Mała Ojczyzna”). Po 
zakończeniu prezentacji przyszła pora na dyskusję, 
dotyczącą problemów i dalszych pomysłów w reali-
zacji Programu Integracji Społecznej. 

Uczestnicy dyskusji wy-
snuli z niej najważniejsze tezy. 
Po pierwsze, należy szukać ko-
niecznych rozwiązań dla gmin. 
Po drugie, trzeba podtrzymać 
prace miejscowych liderów  
i organizacji. Po trzecie, wyko-
rzystać zainteresowanie ludzi, 
którzy lgną do tzw. demokracji 
obywatelskiej uczestniczącej. 
Po czwarte, trzeba szukać ko-
lejnych liderów, potrzebnych 
do pisania i realizacji kolej-
nych wniosków. Po piąte, nale-
ży umiejętnie wykorzystywać 
środki z Programu Integracji 
Społecznej do większej współ-
pracy gmin oraz wykorzysty-
wać swoje atuty turystyczne do 
promocji lokalnych ośrodków.

Kończąc spotkanie głos 
zabrali Marek Klara - Wójt 
Gminy Miejsce Piastowe  
i Janina Gołąbek - Prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Wsi 
Rogi. Tematem wystąpienia 
Wójta była rola samorządu we 
wspieraniu organizacji poza-
rządowych. Janina Gołąbek 

opowiedziała na czym bazują 
głównie projekty realizowane 

przez prowadzone przez nią Stowarzyszenie, które 
oparte są na lokalnej specyfice bowiem wydobywają  
i podkreślają lokalną tożsamość i kulturę. 

Wizyta studyjna 
w Nozdrzcu

W trakcie konferencji zabrała głos m.in. Mariola Zajdel-Ostrowska

Przewodnicząca SKW w Hłudnie Krystyna Toczek przedstawia swój projekt

Adresy najbliższych placówek udzielających wsparcia 
osobom bezdomnym 

Schroniska i noclegownie: 
Schronisko dla mężczyzn „Łaźnia” w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 26, tel. 013 44 

802 40 
Schronisko dla mężczyzn w Sanoku, ul. Przemyska 24, tel. 013 46 428 95 
Jadłodajnia MOPS w Brzozowie, ul. Kazimierzowska 2, tel. 013 43 401 75

INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH 
Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

0 800 105 410

Michał Zięzio

fot. UG Nozdrzec

fot. UG Nozdrzec
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Pod hasłem: „Przyjdź dziadku ja 
Cię uczyć będę” otwarto 22 lutego 2009 
roku w Domaradzu „Wioskę Interneto-
wą”. Wioska będzie służyć wszystkim 
mieszkańcom gminy - będzie można  
w niej skorzystać ze szkoleń e-learningo-
wych oraz dostępu do Internetu.

Uroczystość rozpoczęła się od prze-
mówienia Wójta Gminy Domaradz, Jana 
Pilcha, który między innymi powiedział: 
- „Ma to być główny ośrodek działalno-
ści oświatowej w naszej miejscowości.  
W ramach projektu otrzymaliśmy komplet-
nie wyposażoną pracownię z serwerem, 
10 stanowiskami komputerowymi, projek-
torem i dostępem do Internetu.” 

Następnie została przeprowadzona 
multimedialna prezentacja projektu, pod-
czas której zostały omówione kursy, z któ-
rych można skorzystać w Wiosce. 

Podczas imprezy odbyły się tak-
że koncerty zespołów GOK: Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej, zespołu ludowego 
Stobniczanie oraz młodzieżowych zespo-
łów tanecznych: Applause i Crazy Girls. 
Wszystkim obecnym paniom z okazji zbli-
żającego się Dnia Kobiet kwiaty wręczy-
li Wójt Gminy oraz Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury.

W imprezie wzięli również udział:
Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek (PiS), 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż oraz 
ks. Wiesław Przepadło, który uroczyście 
poświęcił pracownię. Podczas imprezy od-
czytano też specjalnie na tę okazję napisa-
ne wiersze Józefa Tomonia. Jeden z nich 
przedstawiam poniżej:

Otwarcie „Wioski Internetowej” w Domaradzu

Nowoczesna izba edukacji 

Na terenie wiejskim 
Wioska niczym świeca 
Bajty informacji 
Internet rozświeca 

 W otwartej oświacie 

Uroczystość rozpoczął Wójt Jan Pilch

Poświęcenie pracowni „Wioski Internetowej”

Tomasz Bober

Wielkie dziś otwarcie 
W Gminnej Bibliotece 
Sprzęt najwyższej klasy 

W staraniach i troskach 
Naszego Urzędu 
Cała Gminna Wioska 
Nabiera rozpędu 

W poszerzaniu wiedzy 
Sprzężonych w uścisku 
W wyciągniętej dłoni 
Dostępności bliskość 
 
Bezpłatność placówki 
Wjeżdża wiedzy drogą 
Na szczyt edukacji 
Ścieżkami ogrodów 

Do których owocnie 
W nieznane rozkwity 
W Gminnej Bibliotece 
     Klucz otwiera świty

Na zakończenie dzien-
nikarz Nowin Przemysław 
Markocki dokonał w nowo ot-
wartej „Wiosce Internetowej” 
prezentacji regionalnego porta-
lu Regiopedia. 

Zapraszamy do Wioski 
Internetowej w następujących godzinach: 
Poniedziałek  (7:45 - 15:45), Wtorek (8:00 
- 16:00), Środa (9:00 - 17:00), Czwartek 
(9:00 - 17:00), Piątek (8:30 - 19:00), So-
bota (13:00 - 19:00).

Marta Pigoń

Dzień Seniora w Woli Jasienickiej
Co roku w styczniu w naszej 

szkole odbywa się piękna uroczy-
stość poświęcona najstarszym człon-
kom naszych rodzin, czyli babciom  
i dziadkom. W bieżącym roku ucz-
niowie i nauczyciele we współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiejskich zapro-
sili nie tylko babcie i dziadków ucz-
niów szkoły, ale wszystkich, którzy 
czują się seniorami w swoich rodzi-
nach. Impreza odbyła się 25 stycznia 
w niedzielę. 

Wszystkich zebranych powi-
tał Dyrektor Szkoły Marek Chęć, 
jako pierwszy w tym dniu złożył naj-
szczersze życzenia wszystkim zebranym 
i zaprosił do zabawy.  Następnie swoje 
życzenia w formie wierszy i piosenek 
przedstawiły przedszkolaki. Po nich wy-
stąpiły dzieci z klas I-III i starsze. Zapre-
zentowały dziadziom i babciom „Jasełka” 

z dużą ilością kolęd i pastorałek. Zatań-
czyły również tańce polskie: poloneza, 
trojaka i zbójnickiego. Nie był to może 
„Taniec z gwiazdami”, ale wszystkim się 
podobało. Po występach dzieci głos zabrał 
sołtys wsi Henryk Krzysik. Życzył także 

seniorom wszystkiego, co najlepsze. Po 
zakończeniu części artystycznej nasi go-
ście częstowani byli przez przedstawicieli 
rodziców oraz przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich.

Imprezę uświetnił występ 
kapeli z Gminnego Ośrodka 
Kultury. Wielu z naszych gości 
nuciło i śpiewało piosenki śpie-
wane przez kapelę. Przy ludo-
wych piosenkach i przyśpiew-
kach szybko upłynął czas. 

Za pomoc w zorganizo-
waniu Dnia Seniora składam 
serdeczne podziękowania: soł-
tysowi Henrykowi Krzysikowi  
i radzie sołeckiej za sponsoro-
wanie imprezy, paniom z KGW 
z Woli Jasienickiej, rodzicom, 
Dyrektorowi Szkoły Markowi 

Chęciowi, nauczycielkom: Elżbiecie Ma-
słyk, Reginie Kwolek i Liliannie Majcher 
za  pomoc w przygotowaniu części arty-
stycznej, dekoracji i wystroju sali.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka 
przekazały najmłodsze dzieci

fot. UG Domaradz

fot. UG Domaradz
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Wyjątkowy jubileusz, 50-lecia istnienia świętował Polski 
Związek Niewidomych Koło w Brzozowie. Tak niecodzienna 
rocznica była okazją do spotkania integracyjnego, które odbyło 

się 4 lutego br. w I Liceum Ogól-
nokształcącym w Brzozowie. 

Uroczystości rozpoczęła 
msza św. w brzozowskiej kole-
giacie, którą odprawił ks. Infułat 
Julian Pudło. Dalsza część obcho-
dów odbyła się w sali gimnastycz-
nej I LO w Brzozowie. Tam zebra-
nych powitała Prezes PZN Koło 
w Brzozowie Zofia Brodzicka. 
Przedstawiła ona krótki rys histo-
ryczny związku i podkreśliła rolę 
członków związku, którzy budo-
wali brzozowskie koło, a których 
nie ma już wśród nas. 

Następnie głos zabrał Pre-
zes Okręgu Podkarpackiego PZN w Rzeszowie Ryszard Cebu-
la, który pogratulował pięknego jubileuszu i dotychczasowych 
działań. Słowa gratulacji na ręce jubilatów złożyła również Dy-
rektor Okręgu Podkarpackiego PZN w Rzeszowie Małgorzata 
Musiałek. Odczytała też list gratulacyjny: „Jubileusz 50-lecia 
działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych w Brzozo-
wie to znakomita okazja do złożenia szczególnych podzięko-
wań za pracę społeczną, będącą dowodem przyjaźni i oddania  
w stosunku do osób niepełnosprawnych. Niech rocznica ta bę-
dzie powodem do dumy i satysfakcji z dotychczasowych dzia-
łań. Za wszystkie Państwa wysiłki serdecznie dziękujemy. Ufa-
my, że nadal będą Państwo nieść pomoc tym, którzy szczególnie 
zasługują na wsparcie w trudzie życia codziennego. Wszystkim 
członkom Polskiego Związku Niewidomych w Brzozowie składa-
my gorące życzenia pomyślności i satysfakcji w życiu osobistym  
i zawodowym.”

Na wniosek zarządu koła w Brzozowie oraz prezydium 
zarządu okręgowego, zarząd główny Polskiego Związku Niewi-
domych przyznał odznaczenia PZN. Zostały też wręczone dy-

plomy za długoletnią przynależność do związku oraz dyplomy 
za pomoc. Ten ostatni otrzymał między innymi Starosta Brzo-
zowski, który w jego imieniu odebrał Przewodniczący Rady Po-
wiatu Brzozowskiego Henryk Kozik. 

Głos zabrał też Prezes Polskiego Związku Diabetyków 
Koło w Brzozowie, który podziękował Zofii Brodzickiej za 
owocną współpracę pomiędzy związkami. Uroczystości zakoń-
czyła wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki.

Złoty Jubileusz PZN w Brzozowie
50-lecie istnienia Polskiego Związku 

Niewidomych Koło w Brzozowie

Dyplom za pomoc dla Starosty Brzozowskiego odebrał  
Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik

Zofia Brodzicka - Prezes Koła PZN

W bardzo miłej atmosferze świętowaliśmy Dzień Babci i Dziad-
ka w naszej pięknej szkole na Rudawcu. Obecni na spotkaniu byli: 
Kierownik – Monika Szczepek, Anna Gazdowicz, Agata Szarek, ks. 
katecheta Roman Kocaj, kochane Babcie i Dziadkowie oraz dzieci. 

Podczas tego pięknego spotkania dzieci najpierw przedstawiły 
jasełka pt. „Mała pastorałka”, aby raz jeszcze pochylić się nad tajem-
nicą Bożego Narodzenia. Jednocześnie mogły one pochwalić się zdol-
nościami aktorskimi, pięknym śpiewem kolęd oraz umiejętnościami 
recytatorskimi. 

Nie mogło również zabraknąć życzeń zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego skierowanych wyłącznie do obchodzących swoje święto Senio-
rów. Dziadkowie nie kryli wzruszenia wywołanego serdecznościami. 
Uroczystość zakończyliśmy śpiewaniem kolęd i poczęstunkiem.  

ks. Roman Kocaj

Dzień Babci i Dziadka w SP Izdebki - Rudawiec
Anna Rzepka

fot. ks. Roman Kocaj

Jasełka pt. „Mała pastorałka”

Goście jubileuszu
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FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA
IM. DR NAUK MED. STANISŁAWA LANGA

NA RZECZ
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
W BRZOZOWIE

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000299004

Nasze konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie

56 8642 1113 2011 9317 9715 0001

1% BEZ PRZESZKÓD!
1% PODATKU PRZEKAZUJE ZA CIEBIE URZĄD SKARBOWY!

wystarczy
składając w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, 

PIT-37, lub PIT-38 za rok 2008, wskazać na Fundację Promocji Zdrowia jako 
biorcy 1% podatku z podaniem nazwy fundacji i numeru KRS.  

Ten numer to 0000299004

Wspólna troska o ludzi chorych, a tym samym rozwój szpitala, doposażenie 
go w nowoczesną aparaturę to nasze zadanie. Każdy z nas może pomóc!
Dążąc do osiągnięcia tego celu zwracamy się do ludzi dobrej woli  o przekazanie 
1% podatku na naszą fundację gdyż „Pomagając innym pomagasz sobie.”
Aktualnie, naszym priorytetowym zadaniem będzie współfinansowanie budowy

INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO
I ODDZIAŁU HEMATOLOGII ONKOLOGICZNEJ

(dostosowanym  do przeszczepiania szpiku)
oraz zakupu wyposażenia i aparatury medycznej

Dzięki nowoczesnej aparaturze i  wygodnym salom dla chorych, powrót do 
zdrowia odbywać się będzie w komfortowych warunkach.

Działania fundacji można śledzić na stronie internetowej:
www.szpital-brzozow.pl/fundacja

Do ulotki dołączamy nazwę Fundacji, w formie naklejki, którą wystarczy wkleić 
we właściwe miejsce na druku PIT i wpisać nr KRS.

Pomagając innym
pomagasz sobie!

INFORMACJE  Z  POWIATU

Michał Zięzio

20 lutego br. w Zespole Szkół w Nozdrzcu odbył 
Mleczny Bal Karnawałowy - Gala Finałowa Konkursu  
„Szklanka mleka w szkole na wesoło”. 
„Dodaje nam odporności i wzmacnia nasze kości.
Zawiera cenne witaminy, te dla chło-
paka i te dla dziewczyny…”

Mleko należy do najpopular-
niejszych pokarmów spożywanych 
przez człowieka. Towarzyszy nam 
już od pierwszych dni życia. Jest 
jednym z najbardziej odżywczych  
i ważnych produktów w diecie. 

Wszystkie rodzaje mleka  
i produktów mlecznych zawierają 
składniki odżywcze zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie orga-
nizmu i zachowanie dobrego stanu 
zdrowia. Już od 2004 roku Agencja 
Rynku Rolnego realizuje program 
pod hasłem „szklanka mleka”. Pod-
stawowym założeniem jest popula-
ryzowanie wśród dzieci i młodzieży, pobierających na-
ukę w przedszkolach i szkołach, produktów mlecznych 
takich jak jogurty, sery dojrzewające i topione oraz twa-
rogi i twarożki. ARR poprzez dopłaty wspiera program 
rozpowszechniania wśród uczniów nawyku codzienne-
go spożywania mleka i jego przetworów. Wysokość tych 
dopłat uzależniona jest od źródeł finansowania, którymi 
są: środki Unii Europejskiej, budżet krajowy oraz Fun-
dusz Promocji Mleczarstwa. Warto też podkreślić, że 
sprzyja promocji zdrowego trybu życia, zwłaszcza od-
powiedniego i zdrowego odżywiania.

Program został skierowany do młodych ludzi po-
nieważ połowa masy wapnia w organizmie człowieka 
gromadzona jest do 10 roku życia, kolejne 20 procent 
do ukończenia 20 lat. Dlatego też każdy uczeń uczest-
niczący w programie uprawniony jest do otrzymywania 
każdego dnia zajęć lekcyjnych 0,25 l mleka lub innych 
produktów mlecznych zupełnie za darmo. W programie 
uczestniczy obecnie 1254 placówki w tym 226 tysięcy 
dzieci w całej Polsce. W naszym województwie jest to 
ponad 10 milionów litrów mleka, które dzieci mogą wy-
pić w ciągu jednego roku szkolnego.

Na Podkarpaciu w programie „szklanka mleka” 
uczestniczy ponad 1200 przedszkoli, podstawówek  
i gimnazjów. 220 tysięcy uczniów dostaje codziennie 
mleko zwykłe, smakowe lub jego przetwory. Akcja 
„szklanka mleka” na Podkarpaciu organizowana jest od 
czterech lat. Z roku na rok przybywa mlekowych smako-
szy - organizator - Agencja Rynku Rolnego postanowiła 
podsumować jej wyniki. Rozpisano konkurs na komiks. 
Pomysł bardzo się spodobał. Według młodych rysowni-
ków - mleko to magiczny napój, napój na wagę złota, lub 
biały skarb, na poszukiwanie którego warto się wybrać. 
W konkursie wystartowali uczniowie 128 szkół. Najlep-
si dostali w nagrodę sprzęt elektroniczny. 

Nozdrzec jest jedną z niewielu gmin Podkarpacia, 
która z własnego budżetu dopłacają do zakupu jogurtów. 
Dzięki temu z mlecznego dożywiania korzysta oko-
ło tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów 
otrzymując tu nie tylko mleko, ale i owocowe jogurty.  

W ciągu roku Gmina Nozdrzec dopłaca do przetworów mlecznych około 
5 tysięcy złotych. Dlatego też 20 lutego podczas Mlecznego Balu Kar-
nawałowego zorganizowanego w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry  
w Nozdrzcu ARR podsumowała konkurs. Podczas uroczystości wręczo-

no zwycięzcom nagrody oraz 
wyróżnienia.

Galę, podczas której 
oprócz rozstrzygnięć konkur-
su, organizatorzy ARR prze-
widzieli część artystyczną 
zaszczycił Wojewoda Podkar-
packi dr Mirosław Karapyta. 
W sali Zespołu Szkół w Noz-
drzcu swoje stoiska prezento-
wali również wystawcy. Byli 
wśród nich przedstawiciele 
regionalnych mleczarni, hur-
towni specjalizujących się 
w artykułach nabiałowych 
oraz cukierni, producenci tra-
dycyjnej krówki mlecznej. 

Dzieci zgromadzone wraz z nauczycielami podczas gali korzystały  
z bogatej oferty prezentowanych produktów chętnie je degustując.

Mleczny Bal Karnawałowy w Nozdrzcu

Wręczenie nagród

fot. UG Domaradz
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Uprzejmie informuję czy-
telników Brzozowskiej Gazety 
Powiatowej, że z dniem 22 stycz-
nia 2009 r. Starosta Brzozowski 
rozwiązał ze mną umowę o pracę 
w związku z przejściem na emery-
turę. Po 45 latach pracy zawodo-
wej przyszedł czas na zasłużony 
odpoczynek.  

Działalność zawodową  
w geodezji rozpocząłem w roku 1964 podejmując pracę  
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym w Rzeszowie,  
a następnie w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych  
w Rzeszowie, wykonując terenowe prace geodezyjne związane 
z ustaleniem i pomiarem granic lasów państwowych oraz no-
wym pomiarem granic działek i użytków dla celów założenia 
ewidencji gruntów. 

Od roku 1965 związałem się z Brzozowem podejmując 
pracę w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Terenów 
Rolnych, gdzie pracując przez 10 lat w wykonawstwie geode-
zyjnym brałem udział w pracach pomiarowych i opracowaniach 
kartograficznych w wielu asortymentach prac geodezyjnych. 
Podczas reformy administracyjnej w 1975 roku Powiatowe Biu-
ro Geodezji i UTR w Brzozowie zostaje włączone w struktu-
rę nowopowstałego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych w Krośnie jako jego Oddział Terenowy. Pracując nadal 
w tej jednostce wykonuję m.in. pierwszą w nowoutworzonym 
województwie krośnieńskim wymianę gruntów, a także inne 
prace geodyzyjno-urządzeniowo-rolne. Szeroki asortyment wy-
konywanych prac geodezyjnych pozwolił mi zdobyć niezwykle 
cenne doświadczenie zawodowe przydatne w późniejszych la-
tach pracy w administracji geodezyjnej. 

Po 20 latach pracy w wykonawstwie geodezyjnym  
w 1985 roku otrzymałem propozycję pracy w administracji na 
stanowisku geodety miejskiego usytuowanym w strukturze Wy-
działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Brzozowie. Pracując na tym stanowisku prowadziłem 
ewidencję gruntów i budynków miasta Brzozowa, nazewnictwo 
ulic i numerację nieruchomości, a także uczestniczyłem w pra-
cach obejmujących przygotowanie terenów przeznaczonych pod 
budownictwo jednorodzinne. 

Kolejna reforma administracyjna sprawia, że w roku 1990 
zostajemy włączeni w strukturę nowoutworzonego Urzędy Re-
jonowego w Krośnie. Z upoważnienia Kierownika tego Urzędu 
przez okres 8 lat pełnię funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału 

Geodezji i gospodarki Gruntami odpowiadając równocześnie 
za sprawy organizacyjne Biura w Brzozowie, w skład którego 
wchodziły oddziały budownictwa, komunikacji i geodezji. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym reaktywuje powiat jako jednostkę samorządową. Uczest-
niczę aktywnie w organizacji powiatu brzozowskiego jako peł-
nomocnik Wojewody Krośnieńskiego. W powołanej do życia  
z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostce wykonawczej nowoutwo-
rzonego powiatu – Starostwie Powiatowym w Brzozowie kie-
ruję z upoważnienia Starosty Wydziałem Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Nieruchomości jako pełniący obowiązki Naczelnika, 
a następnie Naczelnik tego Wydziału, równocześnie Geodeta 
Powiatowy. 

W początkowym okresie nasz Wydział, podobnie jak cała 
jednostka borykał się z problemami lokalowymi, sprzętowymi, 
wyposażeniem w odpowiednie meble biurowe, urządzenia tech-
niczne do prowadzenia i obsługi zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego. Dzięki dużej determinacji, zaangażowaniu, wspar-
ciu Starosty i Głównego Geodety Kraju udało się zorganizować 
pracę Wydziału, a w szczególności pracę Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na odpowiednim 
poziomie gwarantującym pełną realizację nałożonych na Wy-
dział zadań z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami. 

Z całego okresu 45-letniej pracy zawodowej, której za-
rys przedstawiłem powyżej, szczególnie cenię sobie i będę mile 
wspominał ostatnie 10 lat poświęcone organizacji i umacnianiu 
struktur geodezji powiatowej. Praca w geodezji – trudna i odpo-
wiedzialna, pozostająca może w cieniu innych zadań Powiatu, 
nie bez powodu nazywana „służbą geodezyjną i kartograficzną” 
może dawać powody do satysfakcji zarówno wykonującym ją 
pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nie-
ruchomości jak i Staroście Brzozowskiemu, w imieniu którego 
ją wykonują, a także pozostałym członkom kierownictwa staro-
stwa z pożytkiem dla korzystających z jej owoców mieszkańców 
powiatu brzozowskiego.                

Praca ta nie byłaby możliwa bez zaangażowania ze strony 
pracowników Wydziału, ale również bez życzliwego wsparcia, 
zrozumienia ze strony Starosty, kierownictwa Starostwa, Na-
czelników i pracowników innych Wydziałów. Za tą opartą na 
wzajemnym szacunku współpracę chcę tą drogą podziękować 
wszystkim, którzy w wymienionym wyżej okresie zetknęli się 
ze sprawami geodezji, życząc równocześnie jak najwięcej suk-
cesów w pracy na rzecz mieszkańców powiatu brzozowskiego 
oraz dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.    

Józef Krzysztof Fiejdasz

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

Józef Krzysztof Fiejdasz

45 lat owocnej pracy
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Gabriela Szuba: Spotykamy się kolejny raz na 17 już warsztatach. Pełni Pan 
rolę dyrektora artystycznego. Jak postrzega Pan poziom tegorocznych war-
sztatów?
Wojciech Groborz: Muszę powiedzieć, że jest zróżnicowany. Są giganci grający 

jazz, ale są też ludzie, którzy 
grają metal. Chcą dowiedzieć 
się czegoś nowego, poszerzyć 
swoje horyzonty. Tradycyjnie 
mamy dwie grupy, zaawanso-
waną i trochę mniej zaawanso-
waną. To bolączka wszystkich 
warsztatów - nie da się tego 
zrobić tak, żeby wszyscy byli 
na jednym poziomie. Naszym 
problemem jest, jak to podzie-
lić, żeby każdemu przekazać 
wystarczająco dużo wiedzy. Ale 
są tu talenty rokujące nadzieje.

G.Sz.: Czy wśród warsztato-
wiczów znajdują się osoby godne wyróżnienia? 
W.G.: Zdecydowanie te „kosy” z Tarnowa są godne wyróżnienia. Choć widzę  
u niektórych, którzy wcześniej bywali na Warsztatach i startowali z poziomu zero-
wego, że już to rozumieją. Jeżeli będą pracować dalej, to mogą wiele osiągnąć.
G.Sz.: Jak z perspektywy lat ocenia Pan ogólny poziom warsztatowiczów?
W.G.: To była zawsze bardzo różna sprawa. Ja pamiętam pierwsze Warsztaty – te 
założycielskie. To było niezwykle ciekawe, bo przyjechało tu wtedy wielu ludzi  
z regionu, którzy grali muzykę weselną. Gatunek muzyków niezwykle cenny w tej 
chwili, w wielu rejonach Polski niestety zanikający, wyparty przez tzw. plastiko-
wych, tych, którzy stawiają dwa parapety na scenie, włożą dyskietkę, zatrudnią 
wokalistkę i myślą, że grają wesele. Tu byli ludzie, którzy grali na żywych instru-
mentach i chłonęli tę muzykę. Żałuję, że już ich teraz nie ma w takich ilościach jak 
kiedyś. Natomiast Brzozów z perspektywy lat, to jest także wiele odkryć. Teraz są 
to już muzycy zawodowi np. Paweł Dobrowolski – perkusista, który grał do nie-
dawna z Nigelem Kennedym, a teraz gra z Anną Marią Jopek. Samo to zaświadcza 
o poziomie tych Warsztatów. 
G.Sz.: Czy młodzi ludzie nadal chętnie interesują się jazzem? 
W.G.: Są tacy na szczęście, którzy się interesują prawdziwą muzyką. Jazz 
jest muzyką prawdy. W jazzie nie da się skłamać, nie da się oszukać. Jest ta-
kie powiedzenie JAZZ NIE ZNA LITOŚCI (chodzi tu o muzyków). Za wyjąt-
kiem układowiczów i pewnej grupy awangardowej, która bazuje na oszustwie  
i hochsztaplerstwie, człowiek, który gra normalnie jazz nie oszukuje. On gra 

prawdę. W tej muzyce się 
nie da oszukać. 
G.Sz.: Jak Pan sądzi, co należałoby 
zrobić, aby wspomóc poziom świado-
mości o jazzie wśród młodego poko-
lenia muzyków?
W.G.: Uważam, że skoro rewolucja 
francuska odebrała władzę królom  
i nastały rządy innego typu, niż monar-
chia, więc niech ludzie dają ten szmal, 
który wcześniej książęta i królowie ło-
żyli na kulturę. Tu chodzi o promocję 
normalnej muzyki, a z tym jest teraz 
najtrudniej. Panuje totalny „plastik”, 
nawet w reklamie. Wiadomo, człowiek 

który robi reklamę, nie zatrudni zespo-

Jazz jest muzyką prawdy
Wywiad z Wojciechem Groborzem - dyrektorem 

artystycznym XVII Brzozowskich Warsztatów Jazzowych 

Wojciech Groborz

Dyrektorem artystycznym  
XVII Warsztatów Jazzowych był W. Groborz 
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łu, tylko weźmie sobie próbkę, kawałek nagrania 
jakiegoś zespołu i to jest akompaniament do re-
klamy. Niestety rzeczywiście nie da się, bo takie są 
realia. Ja bym sobie życzył, aby wspomagać żywą 
muzykę, gdzie grają muzycy i nie ma automatu per-
kusyjnego, gdzie nie ma taśmy, czy nagrania, tylko 
prawdziwa muzyka. Tak jak w orkiestrach symfo-
nicznych, musi istnieć ta baza, piramida. Najlepsza 
orkiestra musi mieć podstawę, szeroką piramidę,  
o łagodnych kątach. Jeżeli stworzymy orkiestrę, któ-
ra się utrzyma w sposób komercyjny, to ze sztuką tak 
się nie da, niestety.  Tak można zrobić z produktem 
popkulturowym, bo on się nam spłaci. Sponsorzy 
idą najchętniej do popkultury, pieniądze ciągną do Rozmawiała: Gabriela Szuba

Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Jednym z najstarszych świąt maryj-
nych w Kościele jest Święto Ofiarowania 
Pańskiego, znane w Polsce jako święto 
Matki Boskiej Gromnicznej. Już w IV 
wieku obchodzono je podobno bardzo 
uroczyście w Rzymie, za papieża Gele-
zjusza I, a z całą pewnością w wieku X, 
kiedy odnotowano, że w święto to odby-
wały się procesje ze światłem.

Treścią tego święta jest scena opi-
sana w Ewangelii św. Łukasza: przed-
stawienie Jezusa w świątyni, spotkanie 
z Symeonem i prorokinią Anną. Tu po 
raz pierwszy rozbrzmiewa dalekie echo 
zbawczej misji Chrystusa obleczonego  
w cierpienie krzyża.  Padają też słowa 
zapowiadające współudział Maryi w cier-
pieniu Syna.

Mimo, że jest to święto Pańskie, 
odnajdujemy w nim wiele maryjnych 
akcentów, bo przecież Maryja ma wielki 
wkład w dzieło Odkupicie-
la. Ona jest Tą, która przy-
nosi Dziecko,  ofiarowuje 
je Ojcu Niebieskiemu, słu-
cha słów proroczych.

Głównym motywem 
tego święta jest światło, 
które wierni w postaci 
świec – gromnic przyno-
szą do świątyni, by po-
święcone zanieść do domu 
i od niego rozpalić domo-
we ognisko, zwiastujące 
zgodę i miłość w rodzinie. 
Procesja odbywająca się 
tego dnia ze światłem przypomina dro-
gę Maryi niosącej Zbawiciela, który jest 
najdoskonalszym światłem, a sam o tym 
mówił: „Ja jestem światłością świata. Kto 
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciem-
ności, lecz będzie miał światło życia”.

W wiejskich domach na począt-
ku XX wieku bardzo często wśród licz-

nych obrazów o treści religijnej wisiał 
oleodruk ukazujący znany temat Piotra 
Stachiewicza – Matkę Bo-
ską Gromniczną ze świecą  
w dłoni, idącą opłotkami 
zasypanej śniegiem wsi 
i odganiającą złe wilki. 
Takie wtedy były wsie 
polskie. Skromne domy 
drewniane, wielka cisza  
w powietrzu, spokój i zi-
mowa martwota nie zakłó-
cona niczym, tylko noc-
nym wyciem wilków lub 
dzwoneczkami przejeżdża-
jących sań.
Gromniczna   

Gdy przeszły radosne 
święta Bożego Narodzenia, gdy kolęd-
nicy zakończyli swe chodzenie po wsi, 
przychodził srogi miesiąc luty, z mroza-

mi i wielkimi śniegami, które nie 
pozwalały często wyjść z domu, 
gdy nie miało się ciepłego ubrania  
i solidnych butów. Małe okienka 
chałup zamarzały grubą warstwą 
lodu, tworząc wspaniałe wzory 
na szybach.

W taki czas przychodził 
dzień Matki Boskiej Gromnicz-
nej. Gospodynie z szacunkiem 
wyciągały ze starych skrzyń na 
ubrania świecę woskową, przy-
ozdabiając ją mirtem i wstążecz-

ką. Gdy wróciły z nią z kościoła 
obchodziły całe obejście, klękając 

na każdym progu, aby złe moce nie mia-
ły dostępu do domu. Czynności te wyko-
nywał także gospodarz. On też wypalał 
gromnicą  krzyż na belce sufitowej – tra-
garzu, co pięknie przedstawił na swym 
obrazie Wojciech Grabowski.

W dzień Matki Bożej Grom-
nicznej                                   

Bywało i tak, że gospodarz kop-
cącą gromnicą znaczył tylko znak krzy-
ża na tragarzu, wierząc w przemożną 
opiekę Maryi nad domem, zwłaszcza  
w czasie letnich burz, gdy zapalona grom-
nica świeciła się w oknie domu.

W niektórych rejonach Polski go-
spodarze błogosławili gromnicą swój do-
bytek w stajni, w oborze i chlewie, a ka-
wałek gromnicy odciętej od spodu dawali 

do budy psu, aby dobrze pilno-
wał obejścia.

Gdy za oknami domu sza-
lały burze śnieżne, a stary dom 
trzeszczał od podmuchów wiatru 
matki i babki opowiadały przy 
nikłym świetle lampy naftowej, 
jak to Matka Boska chodzi po 
wsiach i odgania wilki od ludz-
kich zagród. Bano się wilków 
okrutnie, bo ich żałosne wycie 
niosło się zimową porą m.in. 
nad Pogórzem Dynowskim, Be-

skidem Niskim, Bieszczadami,  
u podnóża Tatr i Sudetów, na War-
mii i Mazurach – wszędzie tam, 

gdzie były duże kompleksy leśne i wsie do 
nich przylegające. 

Z gromnicą wychodzili gospodarze 
przed dom, gdy nocami słychać było wy-
cie zgłodniałych wilków, które podkrada-
ły się pod ludzkie zagrody, podkopywały 
pod obory, owczarnie lub chlewy, starając 
się zdobyć coś do zjedzenia.
Gdy mowa o wilkach, warto przedstawić 
fragment wiersza nieznanego autora, któ-
ry pisał:
„… A na Gromniczną, gdy się z kniei zwłó-
czą
i jak rabusie po polach rozłażą,
za łupem węszą, a złowrogo mruczą
i między sobą na śniegu się swarzą, 
i głodnym zębem kłapią,
i dokoła robią wyprawy na uśpione sioła
Panienka Święta staje im na drodze  
z gromnica w ręku, 
Wśród tumanów śniegu, i wilcze stada zatrzy-
muje w biegu…”

Często zdejmowany był ze ściany 
obraz Matki Boskiej Gromnicznej i cało-
wany przez kobiety, jakby to była najwięk-
sza relikwia. Jedni gospodarze trzymali 

Gromniczna pani

Grominiczna 
(mal. Piotr Stachiewicz)

W dzień Matki Bożej 
Gromnicznej 

mal. Wojciech Grabowski

pieniędzy. A tu chodzi o wspomożenie sztuki, a nie muzyki produkcyjnej. 
Dawniej istniał mecenat nad sztuką, sztuka musi być dotowana, sama się 
nie utrzyma. 
G.Sz.: Czym dla młodego, początkującego muzyka mogą być te war-
sztaty?
W.G.: To są bardzo krótkie Warsztaty, trwają trzy dni. Mogą być momen-
tem, w którym my – wykładowcy możemy dać wskazówki co należy robić 
w najbliższym czasie. Co do niektórych, bardziej zaawansowanych, to jest 
korekta. Można skorygować np. nawyk, który się pojawia. A tak naprawdę, 
to przez te trzy dni można nawkładać do głowy tyle, że wystarczyłoby na pół 
roku ćwiczenia.
G.Sz.: Dziękuję serdecznie za udzielenie wywiadu.
W.G.: Dziękuję również.
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Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu w Koś-
ciele rozpoczyna Środa Popielcowa. W dniu tym 

towarzyszy nam refleksja o śmierci i przemijaniu,  
a zwłaszcza, gdy przyjmujemy na swoją głowę popiół 
ze słowami „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”.  
Popiół  jest znakiem i symbolem znikomości tego świa-
ta i marności wszystkiego, co przemija. Często jesteśmy 
przerażeni wizją śmierci, pełni lęku i niepewności, lecz 
przez lęk ten przebija się światło nadziei i słowa tak zna-
ne: „Kto w Chrystusie umiera, w Nim też i zmartwych-
wstanie do życia wiecznego”.

Popularna dawniej pieśń, śpiewana 
tego dnia, mówiła:
„Posypmy głowy popiołem,
Uderzmy przed Panem czołem
Zapustne uciechy na stronę!
Wijmy cierniową koronę!
Posypmy głowy popiołem,
Głos woła z nieba surowy.
Na stronę teraz uciechy!
Pokuta, pokuta za grzechy.”
Popielec        

W Starym Testamencie symbol po-
piołu pojawia się wielokrotnie. Do niego 
przyrównywane jest serce grzesznika. 
Bałwochwalca nazywany jest zjadaczem 
popiołu, a grzesznicy zostaną obróceni 
z powrotem  w popiół i podeptani przez 
sprawiedliwych.

Obrzęd posypywania głów popio-
łem Kościół przejął od ludów starożyt-
nych, nadał mu nową i tak wymowną 
dla każdego symbolikę. W obecnej formie 
obrzęd znany jest od IX wieku, kiedy to 
posypywano głowy popiołem odprawiającym pokutę 
publiczną. Owi grzesznicy i gorszyciele czekali u drzwi 
świątyni, ubrani we włosiennice. Biskup prowadził ich 
przed ołtarz, gdzie wobec zgromadzonych wyznawali 
swe winy i posypywano im popiołem głowy. Następ-
nie ks. biskup wypędzał ich symbolicznie z kościoła, 
przypominając tym gestem wypędzenie pierwszego 
człowieka z raju. Brał jednego za rękę i wyprowadzał  
trzymających się za ręce pokutników na zewnątrz. To 
wypędzenie trwało aż do Wielkiego Czwartku, kiedy 
byli wprowadzani do świątyni, żałując za swe grzechy 

gromnice w skrzyni, inni umieszczali ją 
obok obrazów na czołowej ścianie izby, 
by zawsze mieć ją pod ręką.

Wiara polskiego ludu oplotła tę 
świecę niezliczoną liczbą podań, wierszy, 
legend, w których przejawia się wielka 
miłość do Niebieskiej Opiekunki. Szcze-
gólnie rzewny i chwytający za serce jest 
motyw podań ludowych o Matce Bożej 
Gromnicznej, która pod płaszcz swej 
opieki bierze wszystkie sieroty, a zwłasz-
cza te, których matki umarły, trzymając  
w stygnącej ręce zapaloną gromnicę. 

Gromnica! Już sama nazwa mówi, 
że świeca ta chroni od gromów. Gdy czar-
ne chmury latem nadchodzą ze wszystkich 
stron, gdy błyskawice rozdzierają niebo, 
gdy groźne pomruki burzy przeszywają 
człowieka trwogą, ręka chrześcijanina za-
pala gromnicę i stawia ją przed obrazem  
Matki Boskiej, a z ust wydobywają się 

błagalne słowa: „Pod Twoją obronę ucie-
kamy się święta Boża Rodzicielko…”.
Na Gromniczną                                       

Gdy umierał czło-
wiek (w domu!) i koń-
czyła się jego ziemska 
wędrówka, przy jego łożu 
gromadziła się jego ro-
dzina. W stygnącą dłoń 
wkładali mu gromni-
cę, a wtedy umierający  
z otuchą wpatrując się  
w płonący ogień grom-
nicy, jakby widział przy 
swym łóżku Panią Grom-
niczną, która przeprowa-
dzi go z tego świata do 
domu Ojca w niebie. Pa-
nowała powszechna wiara, że z tym świat-
łem lżej umierać. Znane są powszechne 
liczne przysłowia związane z dniem Matki 

Boskiej Gromnicznej, określające pogo-
dę i urodzaje na najbliższe lato. „Grom-

nica zimy połowica”, „Gdy na 
gromnicę z dachu ciecze, zima 
jeszcze się powlecze”, „Gdy na 
Gromniczą mróz, chowaj chłopie 
sanie, szykuj wóz”.

I dziś zachowajmy szacu-
nek dla gromnicznej świecy, nie 
uważajmy jej za jakiś domowy 
rekwizyt i zapalajmy ją przy róż-
nych świętach maryjnych, gdy 
zło rozszaleje się nad światem. 
Prośmy też gorąco Boga przez 
wstawiennictwo Maryi, o tę ła-
skę,  byśmy kiedyś mogli spokoj-

nie odejść z tego świata, trzymając  
w ręce tę niezwykłą świecę, której 

płomień ma oświetlić nam najtrudniej-
szą drogę z ziemi do wieczności.

Na Gromniczną 
mal. Teodor Axentowicz

Halina Kościńska 

i wtedy mogli przystąpić do Stołu Pańskiego wraz ze wszystkimi wier-
nymi.

W Środę Popielcową                                           
Pokuta w tej formie zaczęła zanikać już w XI wieku, choć do dziś 

pozostał obrzęd posypywania głów popiołem, jako wyraz skruchy i uzna-
nia swej niegodziwości. Popielec dawnymi czasy gro-
madził wszystkich bez wyjątku Polaków w kościele. 
Dla tych, którzy nie mogli przyjąć tego obrządku we 
wstępną środę, powtarzano go drugi raz w pierwszą 
niedzielę postu. Chorzy prosili zdrowych, by przynieśli 
im z kościoła garstkę popiołu. Od tego też dnia zaczy-
nał w domach królować nieomaszczony żur, który był 
podstawą postnego pożywienia.

Środa Popielcowa, mimo swej powagi, wyzwa-
lała też u niektórych swawolnych chłopców czy parob-
ków ochotę do różnych żartów.  Zza rogów domów,  
z dachów lub drzew sypano na przechodniów popiół  

z worków, w niektórych regionach kraju z dzwon-
nic zrzucano gliniane garnki z popiołem, które ro-
biły huk przy rozbiciu i pokrywały popiołem ludzi 
idących z kościoła. Na Mazowszu i w zachodniej 
Polsce rozpowszechnione było tzw. zabijanie graj-
ka. Parobcy wywozili z karczmy na taczkach kukłę 
ze słomy, a następnie palili ją lub wieszali na znak, 
że skończyło się wszelkie granie, aż do Wielkano-
cy.

Praktykowany też był gdzieniegdzie zwyczaj 
przypinania osobom niezamężnym i nie za bardzo 
chcącym wstępować w związek małżeński, klocków 

drewnianych lub innych „śmieszności”.
I na koniec fragment wiersza pełnego refleksji i pouczeń:
„Pamiętaj, że wszystko na ziemi przeminie,
W proch wszystko się kiedyś i w gruzy rozrzuci
I ciało to twoje w przeznaczeń godzinie,
Jak z prochu powstało, tak w proch się obróci.

Odejdzie z tej ziemi i zniknie ze świata,
Na świecie bo wszystko znikome i marne, 
A ty masz wszak duszę, co w niebo ulata,
Bo szczęście w nim czeka ją wieczne, wspaniałe…”.                                                                                        

Środa Popielcowa

Popielec - akwarela Juliana Fałata

W środę popielcową - rys. Andriolli

Halina Kościńska 
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WARTO  WIEDZIEĆ

Historia nie dostarczyła nam wie-
lu danych o pochodzeniu i dzieciństwie 
św. Jana z Dukli. Nie znamy również do-
kładnej daty jego urodzin, powszechnie 
przyjmuje się 1414 rok jako moment jego 
narodzin. 

Jako dziecko uczęszczał do szko-
ły w Dukli a dalsza naukę kontynuował  
w Krakowie. Po powrocie w rodzinne 
strony prowadził żywot pustelnika na 
wzgórzu Zaśpit, w pobliżu Dukli. Tu-
taj zrozumiał, że jego powołaniem jest 
zostać zakonnikiem. Około roku 1440 
wstapił do zakonu Franciszkanów Kon-
wentualnych, których klasztor znajdował 
się w oddalonym o 19 kilometrów Kroś-
nie. Młodego chłopca z Dukli prowincjał 
osobiście przyjął do zakonu. Upewniw-
szy się o szczerości jego pragnień polecił 
mu zapewne rozdać majątek ubogim, tak 
jak życzył sobie św. Franciszek z Asyżu. 
W zamian otrzymał dwa habity, spodnie  
i sandały na nogi. Następnie został skiero-
wany na studia do Krakowa. Po odbyciu 
formacji zakonnej i teologicznej, przyjął 
święcenia kapłańskie. Musiał być wybit-
nym mówcą i wyróżniającym się zakon-
nikiem, skoro od razu powierzono mu 
obowiązki kaznodziei. Jan pełnił także 
funkcję gwardiana w klasztorach 
w Krośnie i we Lwowie. 

Podczas pobytu we Lwowie, 
Jan spotykał się z bernardynami,  
a zachęcony ich sposobem życia,  
w 1463 roku stał się jednym z nich. 
Przez krótki okres pracował w Po-
znaniu, a następnie aż do śmierci 
we Lwowie, gdzie pełnił obowiąz-
ki spowiednika i kaznodziei, był 
także duszpasterzem Niemców. 

Św. Jan z Dukli cieszył się 
zawsze opinią pobożnego i gor-
liwego zakonnika. Modlił się we 
dnie i w nocy. Wspomniany kro-
nikarz o. Jan z Komorowa pisze: 
„Przebywając w chórze okazywał wiel-
ką gorliwość w modlitwie i kilkakrotnie  
w ciągu dnia odmawiał Oficjum o Bło-
gosławionej Dziewicy Maryi”. W innym 
miejscu pisze: „że niekiedy znajdowa-
no go w nocy na modlitwie zalanego 
łzami. Zdarzało się to najczęściej wte-
dy, gdy wszyscy bracia pogrążeni byli  
w głębokim śnie”. Pod koniec życia, gdy 
był już człowiekiem starszym, schorowa-
nym nigdy nie zwalniał się ze wspólnych 
modlitw, a gdy czasem dokuczała mu 

na skutek dolegliwości wieku senność 
przechadzał się w chórze zakonnym, nie 
przerywając modlitwy. Urządził też sobie 
w ogrodzie klasztornym małą pustelnię 
gdzie często przebywał 
samotnie na modlitwie. 
Na jakiś czas przed 
śmiercią stracił wzrok, 
co nie przeszkodziło mu 
w wykonywaniu zakon-
nych obowiązków. Nie 
mogąc czytać prosił kle-
ryków by odczytywali 
mu gotowe kazania, 
które potem wygłaszał 
na ambonie. 

O. Jan z Komo-
rowa pisze: „U schyłku 
życia osiągnął pełnię 
cnót, będąc dobrym 
przykładem dla braci. 
Odszedł do Królestwa 
Niebieskiego odmawiając z braćmi sie-
dem psalmów pokutnych. Duszę swoją od-
dał Panu w dniu św. Michała RP 1484 r.  
(29 września). Pochowany we Lwowie 
słynie z niezliczonych cudów i to nie tylko 
wśród prawowiernego ludu chrześcijań-
skiego, lecz także wśród schizmatyków.”

Czasy jakie nastąpiły po śmierci 
św. Jana wpłynęły korzystnie na szybki 
rozwój kultu. Wojny domowe, napady ta-
tarskie, wojny z Turcją i Moskwą niosły 
zawsze z sobą dużo nieszczęść dla miej-
scowej ludności. Przy słabej obronie oręż-
nej, pozostawała nierzadko jedynie wiara 
w opiekę Bożą. W tych warunkach nęka-
ni wojnami ludzie chętnie oddawali się  
w opiekę świętemu zakonnikowi-cu-
dotwórcy. Wspomniane nieszczęścia 
przyczyniające się z jednej strony do 

wzrostu kultu, z drugiej spowodowały 
wiele negatywnych skutków, min. zu-
bożyły bernardyńską prowincję i odło-
żyły sprawę beatyfikacji na kolejne lata. 

W ten sposób beatyfika-
cja Jana z Dukli mająca  
w połowie XVI w. wszelkie 
widoki szybkiego ukoń-
czenia,  doszła do skutku  
dopiero w 1733 roku.

Dnia 21 I 1733 r. 
papież Klemens XII zali-
czył o. Jana z Dukli w po-
czet błogosławionych. Tak 
więc pragnienia i wysiłki 
kilku pokoleń Bernardy-
nów wreszcie się spełniły. 
Beatyfikacja Jana z Dukli 
wywołała nową falę kultu 
i zapału religijnego. Odbi-
ła się ona głośnym echem  
w całej Polsce. Kilka lat po 

tym doniosłym wydarzeniu ogłoszono 
bł. Jana patronem Korony i Litwy. Roz-
szerzanie się i pogłębianie kultu bł. Jana,  
a także otrzymywane za jego przyczyną 
łaski, które uznawane były za cuda, pod-
sunęły myśl rozpoczęcia starań o jego ka-
nonizację. Starania o kanonizację zostały 

zakończone w czasie pontyfikatu 
Jana Pawła II, który aktu kano-
nizacji dokonał w Krośnie 10 
czerwca 1997 r.

Będąc w okolicach Dukli 
warto zwiedzić miejsca związane 
ze Świętym Janem. Są to: Koś-
ciółek przy Pustelni postawiony  
w 1908 roku w miejscu pustelni 
na górze Zaśpit, jak również znaj-
dujące się obok źródełko, które-
go wodzie przypisywana jest cu-
downa moc, a przede wszystkim 
kościół i klasztor Bernardynów  
w Dukli gdzie znajdują się re-

likwie świętego Patrona Polski  
i Litwy. 

Warto też wspomnieć, że 18 paź-
dziernika ub.r. w Dukli odbyła się uro-
czystość poświęcenia Sztandaru Sto-
warzyszenia Sołtysów Województwa 
Podkarpackiego, które za patrona obrało 
Świętego Jana. Wzięli w niej udział także 
sołtysi – członkowie Stowarzyszenia Soł-
tysów Powiatu Brzozowskiego z Preze-
sem Tadeuszem Wójcikiem na czele.

Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w Dukli

Św. Jan z Dukli

Jacek Cetnarowicz

Święty Jan Patron Korony Litwy i Lwowa
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W dniach 28-30 stycznia br. na 
basenie Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Brzozowie odbyły się mi-
strzostwa powiatu brzozowskiego dzieci  
i młodzieży w pływaniu indywidualnym  
i sztafetowym. Zawody zorganizowa-
ne zostały przez Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w Brzozowie, 
podczas trzydniowych zmagań 
zgromadziły na starcie blisko 150 
uczestników z kilkunastu szkół 
naszego powiatu. 

W pierwszym dniu rywa-
lizowali uczniowie gimnazjów.  
W konkurencji drużyn na dystan-
sie 6 x 50 m stylem dowolnym,  
zarówno w kategorii dziewcząt 
jak i chłopców bezkonkurencyjne 
okazały się sztafety z Gimnazjum  
Nr 1 w Brzozowie. Drugie miej-
sca zajęły sztafety z Gimnazjum  
w Bliznem, a trzecie odpowiednio ze  
szkół w Starej Wsi i Grabownicy.

W dalszej części odbyły się 
wyścigi indywidualne na dystansie 
50 m. O tytuł najlepszego rywalizo-
wano w stylu dowolnym, klasycz-
nym, grzbietowym i motylkowym. 
Większość miejsc na podium wy-
walczyli uczniowie z Brzozowa (12 
medali, w tym 6 złotych) i Bliznego 
(9 medali, w tym 2 złote). Najbar-
dziej wartościowy wynik uzyskał 
Piotr Kruczek (Gimnazjum Nr 1 
w Brzozowie), który wygrywając 
„kraula” osiągnął czas 28,66 s.

Dzień później w ramach Po-
wiatowej Licealiady o tytuły i me-
dale walczyli uczniowie szkół śred-
nich. Niestety w zawodach udział 
wzięła tylko młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego. W wyścigu 
sztefetowym, w samotnej walce  
z czasem na dystansie 5+5 x 50 m 
stylem dowolnym licealiści uzyska-
li wynik 6.47.30. Multimedalista-
mi imprezy okazali się Paulina Fu-
dali, która zdobyła 2 złote medale  
i 1 srebrny oraz Grzegorz Pilawski 
– najlepszy w „kraulu”, „grzbie-
cie” i „delfinie”.

Podczas ostatniego dnia pływa-
ckich zmagań w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej wystąpili uczniowie szkół pod-
stawowych. W konkurencji sztafet, na 
tych samych dystansach co w kategorii 
gimnazjów, zwyciężyły drużyny z SP  
Nr 1 w Brzozowie, wyprzedzając druży-

ny ze SP w Bliznem. Wśród dziewcząt 
trzecie miejsce zajęła SP w Starej Wsi, 
natomiast wśród chłopców na najniższym 
stopniu podium stanęła SP w Dydni.

W dalszej kolejności rozegrano 
konkurencje indywidualne. I tak w kate-
gorii klas I-III rywalizowano na dystansie 

25 m stylem dowolnym. Wśród chłopców 
wygrał Artur Hołówka (SP Niebocko) 
z czasem 21,64 s, natomiast najszybszą 
dziewczynką okazała się Natalia Ruchle-
wicz (SP Stara Wieś) uzyskując 27,51 s.

W kategorii klas IV-VI ucznio-
wie ścigali się już we wszystkich sty-

lach. Poza zasięgiem innych okazali się 
uczniowie „podstawówki” z Brzozo-
wa, którzy na 8 możliwych kompletów 
medali zdobyli aż 7 złotych, 4 srebrne 
i 5 brązowych krążków. Na uwagę za-
sługuje przede wszystkim wynik Mi-
chała Misteckiego (SP Nr 1 Brzozów)  

w stylu dowolnym, który zdecy-
dowanie wyprzedził swoich rywali  
i wygrał z czasem 32,49 s.

Na zakończenie rywalizacji 
najlepszym sztafetom zostały wrę-
czone okazałe puchary, a triumfa-
torzy w konkurencjach indywidual-
nych otrzymali medale i dyplomy.

Oto zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji:
a) Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej – SP Nr 1 Brzozów - sztafety 
dziewcząt i chłopców 6 x 50 m sty-
lem dowolnym; dziewczęta kl. I-III 
Natalia Ruchlewicz (SP Stara Wieś), 
chłopcy kl. I-III Artur Hołówka (SP 
Niebocko). W poszczególnych sty-
lach triumfowali: Izabela Iwanow-
ska, Michał Mistecki (dowolny), 
Katarzyna Morajko, Mateusz Nie-
miec (grzbietowy), Marzena Baran, 
Krzysztof Bieńkowski (motylko-
wy), Aleksandra Lasek (klasyczny) 
– wszyscy SP Nr 1 Brzozów i Jakub 
Jagielski (klasyczny) – SP Blizne.
b) Gimnazjada – Gimnazjum  
Nr 1 Brzozów - sztafety dziewcząt 
i chłopców 6 x 50 m stylem dowol-
nym; Kamila Piotrowska, Piotr Kru-
czek (dowolny), Joanna Cesarz, Mi-
chał Piróg (klasyczny), Aleksandra 
Iwanowska (grzbietowy), Paweł Zi-
moń (motylkowy) – wszyscy Gim-
nazjum Nr 1 Brzozów. Ponadto na 
najwyższym stopniu podium stanęli 
Paulina Jarosz w „motylku” i Mar-
cin Dąbrowski w „grzbiecie” – oby-
dwoje Gimnazjum Blizne.
c)  Licealiada – I Liceum Ogólno-
kształcące – sztafeta 5+5 x 50 m 
stylem dowolnym; Paulina Fuda-
li (grzbietowy i motylkowy), Ewa 
Bieńkowska (dowolny), Katarzyna 
Iwanowska (klasyczny), Grzegorz 

Pilawski („kraul”, „grzbiet” i „motyl”)  
i Wiktor Kozak („żabka”).

Szczegółowe wyniki zawodów 
zamieszczone są na stronie internetowej 
www.szs.powiatbrzozow.pl.  

Mistrzostwa SZS w Brzozowie w pływaniu

Drużyna I LO w Brzozowie

Laureaci Licealiady

Sztafeta chłopców

Marek Szerszeń

fot. J. Pempuś
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4 i 9 lutego br. w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie odbyła 
się Powiatowa Liga Szachowa, zorganizowana przez Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Brzozowie. W rozgrywkach zmierzyło się ze sobą 40 uczniów, reprezentujących 
pięć szkół podstawowych.

Powiatowa Liga Szachowa Zawodnicy rozegrali turniej syste-
mem szwajcarskim (15 minut na zawodni-
ka). Łącznie rozegrano 14 rund. Pierwsze 
miejsce wywalczyła sobie drużyna z SP Nr 
1 w Golcowej. Na drugiej lokacie znaleźli 
się zawodnicy SP Nr 1 w Brzozowie. Kolej-
ne miejsca zajęły: SP Nr 2 w Golcowej, SP  
w Starej Wsi oraz SP we Wzdowie.

Pamiątkowe dyplomy i puchary wrę-
czył zawodnikom Przewodniczący PZ LZS 
Bronisław Przyczynek w asyście opiekunów 
drużyn. Najlepszych siedmiu zawodników 
zostało nagrodzonych zestawem szacho-
wym, zaś wszyscy szachiści otrzymali drob-
ne upominki ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie.

Pamiątkowa fotografia z Powiatowej Ligi Szachowej Anna Rzepka

Restauracja ALTA poleca

Życzymy smacznego!

Sałatka Santori
Skład:
- sałata lodowa
- pomidor
- ogórek
- oliwki
- jajko
- ser feta
- sos sałatkowy francuski
- tuńczyk

Sałatę umyć, porwać, dodać ogórek pokrojony w kostkę, oliw-
ki oraz sos sałatkowy. Wszystkie składniki wymieszać wyło-
żyć na talerz udekorować jajkiem gotowanym pokrojonym  
w ósemki, tuńczykiem oraz serem feta. 

19 lutego br. w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 w Humniskach odbyły 
się Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w mini koszykówce dziew-
cząt. 

W zawodach wzięły udział dru-
żyny z pięciu z „podstawówek” po-
wiatu: Haczowa, Wesołej Nr 1, Golco-
wej Nr 1, Woli Jasienickiej i Humnisk  
Nr 2 – gospodarza turnieju. Ze wzglę-
du na liczbę startujących drużyn gra-
no systemem „każdy z każdym”. W meczu otwarcia zmierzyły 
się drużyny z Humnisk i Woli Jasienickiej. Po wyrównanym 
początku gospodynie wyraźnie odskoczyły i wygrały 14 - 7.  
W kolejnych meczach obyło się bez większych niespodzianek, 
wygrywały drużyny faworyzowane przed zawodami. 

W decydującym – jak się później okazało – meczu  
o pierwsze miejsce spotkały się drużyny Haczowa i Wesołej. 

Lepszą okazała się ta pierwsza i wygrywając pozostałe swoje 
mecze, z kompletem zwycięstw, zajęła pierwsze miejsce w ca-
łym turnieju. Drugie miejsce przypadło Wesołej a trzecie Hum-

niskom. Na czwartym miejscu 
uplasowała się drużyna z Golco-
wej a piąte miejsce zajęła Wola 
Jasienicka.

Wszystkie drużyny zo-
stały uhonorowane dyplomami  
a najlepsza otrzymała okazały 
puchar. Ponadto zwycięska szko-
ła uzyskała awans do zawodów 
rejonowych, gdzie jako mistrz 
naszego powiatu zmierzy się  
z najlepszymi drużynami z po-
wiatów bieszczadzkiego, leskie-

go i sanockiego. Turniej organizo-
wał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie oraz 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Humniskach.

Najlepsza drużyna wystąpiła w składzie: Katarzyna Rapa, 
Maria Karwat, Żaneta Musiał, Kinga Czapor, Klaudia Pelc, 
Sylwia Sochacka, Wiktoria Szyndlar, Karolina Gefert, Pamela 
Różnicka, Ewelina Janocha, Ewelina Orłowska, Joanna Ekiert. 
Opiekun – Marta Sobota.

Mini koszykówka 
dziewcząt

Marek Szerszeń

Gospodarze turnieju z SP Nr 2 w Humniskach



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

„Brzozowska Gazeta Powiatowa” - miesięcznik samorządu powiatowego (ISSN 1642-8420). Wydawca: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzo-
zów, tel./fax (013) 43-426-45. Adres Redakcji: ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (013) 43-431-65, e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl  
Skład redakcji: red. nacz.: Magdalena Pilawska, opr. tech.: Anna Kałamucka, opr. graficzne: Dariusz Supel  
oraz Anna Stemulak, Anna Rzepka, Halina Kościńska, Jacek Cetnarowicz.
BGP w Internecie: www.powiatbrzozow.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

ROZRYWKA

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. 
Od 1962 r. gruntował swoją wiedzę z zakresu 
rysunku, malarstwa i grafiki w kółkach pla-
stycznych przy boku znanych gliwickich ar-
tystów, plastyków. Fascynuje się twórczością 
hiszpańskiego surrealisty Salwadore Dali. Od 
1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem i gra-
fiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wy-
konywał ilustracje do książek. Od października 

2008 do stycznia 2009 r. rysunek T. Krotosa prezentowany był na XII 
Hungarian Cartoon Festivalu „Europejskim Roku Dialogu Miedzykul-
turowego-2008” na Wegrzech. Na wystawie swoje prace prezentowali 
artyści z 24 krajów.

Tadeusz Krotos
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HOROSKOP
ROZRYWKA

TERMINARZ KINA „SOKÓŁ” 

Kasa czynna pół godziny przed seansem. Terminarz może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od kina. 
Tel. (0...13) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl

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

- Marzec 2009

1, 2, 3      NIERUCHOMY  PORUSZYCIEL 
                 prod. POLSKA  od lat 18                 godz. 19:00
                 Thriller, erotyczny                  Czas: 92 min

AUSTRALIA          6, 7, 9, 10    godz. 18:30 
prod. Australia, USA, od lat 15   8 III            godz. 17:00
Dramat                                                    Czas: 165 min

KOCHAJ I TAŃCZ                NASZA  PREMIERA!
prod. Polska, USA, od lat 15          8 III           godz. 21:15 
Muzyczny, komedia                                Czas: 99 min   
9, 10, 11, 12,   MADAGASKAR 2                  godz. 16:30 
13, 14, 15,      prod. USA      od lat B/O       
Animacja, familijny, komedia, przygodowy     Czas: 89 min. (polski dubbing)                               
13, 14, 15,  IDEALNY  FACET  DLA            godz. 19:00 
16, 17         MOJEJ  DZIEWCZYNY 
prod. POLSKA. od lat 12     Komedia    Czas: 128 min

20, 21, 22,   ZAMIANA                                   godz. 18:00
23, 24          prod. Polska  od lat 15               
Komedia                                                   Czas: 110 min

27, 28, 29   WŁADCY MÓCH.                     godz. 17:00
30,31          ĆMOKI,  CZOPKI  I  MONDZIOŁY
prod. POLSKA  od lat 12                               
Animacja, komedia                           Czas: 97 min 

27, 28, 29      OPÓR                                               godz. 19:00
30, 31      prod. USA od lat 15   Dramat wojenny  Czas: 137 min

BARAN (21 III – 20 IV) 
W najbliższym czasie spojrzysz na życie z większym optymizmem. 
Teraz rozpocznie się dla Ciebie dobra passa. Odzyskasz spokój i po-
godę ducha. W ciągu najbliższych tygodni możesz odczuwać lekką 

niedyspozycję, która jednak tylko nieznacznie wpłynie na to, co w tym czasie 
będziesz robić.

BYK (21 IV – 21 V)
To dla Ciebie wspaniały miesiąc. Wielkimi krokami zbliża się do Cie-
bie sukces. Doceń go bez względu na wielkość. Masz szansę spełnić 
swoje marzenie. Pamiętaj, że marzenia naprawdę się spełniają. Ob-

serwuj uważnie swoje otoczenie. Może się bowiem pojawić osoba, która będzie 
próbowała Tobą manipulować.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Twoje zaangażowanie w pracę zostanie zauważone i docenione przez 
przełożonych. Najbliższe dni będą sprzyjały zakupom. Będziesz 
emanował pozytywną energią i z sympatią patrzył na świat. Twoje 

nie najlepsze samopoczucie jest wynikiem przepracowania, ale już niedługo  
z pewnością odczujesz poprawę formy. 

RAK (22 VI – 23 VII)
Będziesz gotów do podjęcia istotnej dla Ciebie decyzji. Przed Tobą 
widać szeroki wachlarz możliwości. Będziesz miał zatem wiele ko-
rzystnych dla Ciebie okazji. Nie odkładaj na później żadnych spraw. 

Postaraj się realizować swoje zamierzenia zgodnie z planem. Idź za głosem 
swojej intuicji. Korzystaj ze swoich zdolności.

LEW (24 VII – 23 VIII)
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.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Gwiazdy będą sprzyjały osobom, które zdecydują się na odważne, 
nieco ryzykowne kroki. Jeśli więc planujesz otwarcie własnej firmy, 
postaraj się w najbliższych dniach załatwić związane z tym formal-
ności. Mimo, że z kalendarza wynika, iż na wiosnę trzeba jeszcze 

poczekać, w życiu uczuciowym nastąpi korzystne ożywienie.

WAGA (24 IX – 23 X)
Wreszcie nadarzy się okazja wykorzystania Twoich licznych talen-
tów. Będziesz mógł rozwinąć skrzydła i pokazać bliskim, na co Cię 
stać. Możesz liczyć na poparcie przyjaciela. Dzięki niemu poczujesz 

się dowartościowany i potrzebny. Wiosna tuż, tuż. Warto więc przygotować 
się do niej od stóp do głów.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W pracy rozpocznie się korzystny okres na zawieranie umów i pod-
pisywanie kontraktów. Choć sukcesy finansowe okupisz dużym wy-
siłkiem i licznymi wyrzeczeniami, to jednak zdołasz osiągnąć swój 

cel. Twój dobry nastrój udzieli się otoczeniu. Będziesz w dobrej kondycji, 
możesz więc sobie pozwolić na długie spacery.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Nie należysz do osób, które lubią bezczynność. W ciągu następnych 
dwóch tygodni nie ulegnie to zmianie. Mimo, że w pracy rozpocznie 
się spokojny okres, nie będziesz mógł usiedzieć na miejscu. W tym 

okresie nie grożą Ci żadne poważniejsze dolegliwości. Od czasu do czasu mo-
żesz tylko narzekać na bóle głowy. Zrelaksuj się wtedy.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Niewykluczone, że już niedługo otrzymasz ciekawą propozycję 
zmiany miejsca pracy. Początkowo będziesz nią bardzo podekscy-
towany. Stwierdzisz, że już najwyższy czas na zmiany w Twoim ży-

ciu. Później możesz jednak zmienić zdanie. Pieniędzy wystarczy Ci do końca 
miesiąca.

WODNIK (21 I – 19 II)
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. 
RYBY (20 II – 20 III) 
Ostatnio spędzasz całe dnie w pracy, zaniedbując swoich bliskich. 
Nie dziw się więc, że mają do Ciebie pretensje i zarzucają Ci brak 
zainteresowania domem. Jednak nie możesz sobie teraz pozwolić na 

mniejsze zaangażowanie w sferze zawodowej. Twoje życie nabierze tempa,  
a Ty przestaniesz przejmować się błahostkami.
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REKLAMA

WYSPA 
Salon Odnowy Biologicznej

Brzozów, ul. Bielawskiego 3A

SOLARIUM Ergoline 500
- nowe lampy Heraus (opalacze ciała, twarzy, ramion).
- Profesjonalne kosmetyki do opalania.

OPALANIE NATRYSKOWE SunFX
- Perfekcyjna opalenizna w 5 min.
- Równomierny kolor, naturalny brąz.

ŻELAZKO ANTYCELLULITOWE VacuElek-
troColor
- Redukcja cellulitu, ujędrnianie i lifting ud, brzu-

cha, ramion.
- Ujędrnianie i lifting piersi, modelowanie poślad-

ków.

FOTEL MASUJĄCY Senior Casada 
GERMANY
- Masaż powietrzny.
- Masaż wibracyjny.

JOGA
- Wysmukla sylwetkę i delikatnie formuje mięśnie.
- Najlepszy sposób na wyciszenie. ZAPRASZAMY !!!
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