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Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy, 
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel!

Aby brzask zorzy Zmartwychwstania

zawsze rozjaśniał mroki dnia codziennego.

Niechaj te wyjątkowe święta napełnią 

Czytelników Brzozowskiej Gazety Powiatowej

spokojem, wiarą i optymizmem

życzy 

„Jam jest zmartwychwstanie i życie”
J 11,25

W radosny czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego 
aby nadzieja płynąca z tajemnicy Wielkiej Nocy

na stałe zagościła w naszych sercach.
Pogodnych Świąt Wielkanocnych

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze

życzą

Redakcja BGP

Przewodniczący Rady  
Powiatu Brzozowskiego

Henryk Kozik

Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Nadchodzą święta Zmartwychwstania Pańskiego. 
Z tej okazji w imieniu własnym oraz współpracowników życzymy 

wszystkim Czytelnikom „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” 
zdrowych, rodzinnych świąt 

przeżytych w klimacie domowego ciepła.
 

Wesołego Alleluja!

Na silnej skale już spoczywa Chrystus - wiary ustawa, 
gdy chrześcijan się dzień zaćmiewa, nowe im światło nastawa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie
Stanisław Pilszak

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl �

POWIAT  BRZOZOWSKI

XXVIII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Magdalena Pilawska

Nad sprawnym przebiegiem sesji czuwał
Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik  

6 marca br. Radni Rady Powiatu Brzozowskiego zebra-
li się na XXVIII sesji, której najistotniejszym punktem było 
uchwalenie budżetu powiatu na 2009 rok. 

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Brzozowskiego Henryka Kozika oraz sprawozdaniu z wykona-
nia uchwał, wniosków i z działalności Zarządu w okresie mie-
dzysesyjnym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozo-
wie Józef Kołodziej przedstawił informację na temat poziomu 
bezrobocia w powiecie. Radni wysłuchali również sprawozdań 
z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2008 rok. Za-
prezentowali je przewodniczący poszczególnych komisji: Mie-
czysław Barć – Komisji Rewizyjnej, Mieczysław Pająk – Ko-
misji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Grażyna 
Gładysz – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Urszula Brzu-
szek – Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania 
Bezrobociu. 

W następnej kolejności Przewodniczą-
cy stałych komisji Rady Powiatu i Przewod-
niczący Rady Powiatu Brzozowskiego przed-
stawili plany pracy swoich komisji i plan 
pracy Rady Powiatu na 2009 r. Plany zostały 
zatwierdzone jednogłośnie.

Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny nieruchomości,
- określenia zadań i wielkości środków finan-

sowych Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczo-
nych na ich realizację w 2009 r.,

- zawarcia porozumienia z powiatem sanockim w przedmiocie 
wspólnej realizacji projektu „Podkarpacki program stypendial-
ny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich 
w 2009 r.” – wspierającego rozwój edukacyjny uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, 
priorytet II, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz budżetu państwa,

- utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcego dla 
Dorosłych w Brzozowie,

- zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Sta-
rostwa Powiatowego w Brzozowie,

-  przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rzą-
dowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojsko-
wej w 2009 r.,

- zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistyczne-
go w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego  
im. Ks. B. Markiewicza,

-  uchwalenia budżetu powiatu brzozowskiego na 2009 r.
 Tegoroczny budżet przewiduje realizację wielu zadań in-

westycyjnych, na które przeznaczona zostanie kwota ok. 8 mln zł.  
Na pierwszy plan wysuwa się realizacja dwóch największych 
w 10-leciu powiatu inwestycji drogowych, a mianowicie mo-

dernizacja drogi powiatowej Barycz-Nozdrzec o długości 14 km 
i drogi powiatowej Krzemienna-Witryłów-Jurowce o długości 

11,4 km. Łączny koszt tych zadań to 12,5 mln zł. Na rea-
lizację tych inwestycji powiat otrzymał dofinansowanie  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w dzie-
dzinie infrastruktury komunikacyjnej w wysokości 70% 
kosztów całej inwestycji, których zakończenie zaplano-
wano na 2010 r.  

W trakcie sesji nastąpiło również odwołanie do-
tychczasowego Skarbnika Powiatu Pani Barbary Wi-
lusz, która po 40 latach pracy zawodowej przeszła 
na emeryturę i powołanie na jej miejsce Pani Mar-
ty Częczek. Nowy Skarbnik Powiatu Pani M. Czę-
czek od 1999r. pracuje w Starostwie Powiatowym  

w Brzozowie, w tym 6 lat w Wydziale Finansowym. Posiada 
wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie.

Sesję zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz 
podziękowania i serdeczne życzenia, które na ręce  Pani Barbary 
Wilusz złożyli: Starosta Brzozowski, Radni Rady Powiatu Brzo-
zowskiego, Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
Naczelnicy wydziałów i Pracownicy Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie.

Marta Częczek 
Skarbnik Powiatu

Głosowanie nad uchwaleniem budżetu na 2009 r.
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         Na XXIV zwyczajnej sesji odbytej w dniu 6 lutego 2009 r. Rada 
Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2009. Projekt budżetu został szcze-
gółowo omówiony na posiedzeniach komisji.
          Podjęcie uchwały budżetowej zostało poprzedzone przedstawieniem 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu 
budżetu Gminy Haczów na rok 2009, opinią Komisji Samorządu i Budże-
tu oraz pozostałych Komisji Rady Gminy.
Budżet został przyjęty 13 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się”. Do-
chody budżetu zaplanowano na kwotę 19 690 467,75 zł, a wydatki na 20 
195 467,75 zł. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi deficyt 
w wysokości 505 000 zł, który zamierza się pokryć kredytem bankowym. 
W zaplanowanych wydatkach główne zadania, to: oświata i wychowanie 
9 584 337,75 zł, transport i łączność (w tym bieżące utrzymanie dróg)  
1 964 295 zł, gospodarka komunalna 993 398 zł, (w tym dotacja z budżetu 
państwa 3 352 990 zł).
           W pozostałej części Rada podjęła uchwały w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych i Narkomanii na 2009 rok,
b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok,
c) upoważnienia Wójta Gminy do przyjęcia dotacji ze środków finanso-

wych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych,

d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli.

Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie ze swojej 
działalności w 2008 roku.

       Kolejna XXV sesja Rady Gminy odbyła się  
w dniu 9 marca 2009 roku, na której podjęto uchwały 
w sprawach:
a) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy za bezzasad-

ną skargę w sprawie przeprowadzonego przetargu 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  
w Jabłonicy Polskiej,

b) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Podkarpackiego, dotyczy pomocy rzeczowej w posta-
ci wykonywania i przekazania projektu technicznego 
chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 
Brzozów – Rymanów – Daliowa w miejscowościach: 
Jasionów, Buków i Trześniów.

c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli,

d) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
na lata 2009 – 2011,

e) zmian w budżecie Gminy Haczów na 2009 rok.

Sesje Rady Gminy Haczów

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

Sesja Rady Gminy 
Jasienica Rosielna

12 lutego 2009 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy, na której podjęte 
zostały następujące uchwały:
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicie-

li nieruchomości z terenu gminy Jasienica Rosielna za usługi wykonywane                
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek (w Orzechówce)
-  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki (w Bliznem)
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki (w Jasienicy Ros.)
- w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 r. 

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasienica 
Rosielna na rok 2009 

Teksty uchwał zamieszczone są na stronie 
http://jasienica.bip.krosoft.pl pod linkiem „Uchwa-
ły”. Marek Ćwiąkała

Wójt Gminy Jasienica Rosielna

10 marca br. odbyło się posiedzenie Brzozowskiego Konwentu Samo-
rządowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu powiatowego: 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Sekretarz 
Powiatu Ewa Tabisz, samo-
rządów gminnych: Burmistrz 
Brzozowa Józef Rzepka, Wój-
towie Gmin – z Domaradza Jan 
Pilch, z Dydni Jerzy F. Adam-
ski, z Haczowa Stanisław 
Jakiel, z Jasienicy Rosielnej 
Marek Ćwiąkała, a także Dy-
rektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Józef Kołodziej.

Obrady Konwentu doty-
czyły dokonania ostatecznych 
ustaleń w sprawie organizacji 
robót publicznych w poszczególnych gminach. Dyrektor J. Kołodziej poin-
formował obecnych, że w 2009 r. na organizację robót publicznych przezna-
czono kwotę 1,1 mln zł. Dzięki tym środkom do pracy zostanie skierowanych 
ok.120 osób z gmin powiatu brzozowskiego. Ponadto w trakcie spotkania 

ustalono, że tegoroczne Powiatowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze odbędą się w Jasienicy Rosiel-
nej. 

W następnej kolejności 
Sekretarz Powiatu Brzozowskie-
go Ewa Tabisz zaprezentowała 
zasady ogólne funkcjonowania 
systemu elektronicznego naboru 
uczniów do szkół ponadgimna-
zjalnych i poprosiła wójtów o za-
chęcenie dyrektorów gimnazjów 
do uczestnictwa i skorzystania  
z tego systemu. W związku z tym 
zostały podpisane porozumienia 
pomiędzy powiatem a poszcze-

gólnymi gminami, czyli pomiędzy 
organem prowadzącym szkół ponadgimnazjalnych 
a organami prowadzącymi poszczególnych gimna-
zjów.

Brzozowski Konwent Samorządowy

Posiedzenie Brzozowskiego Konwentu Samorządowego

Magdalena Pilawska

POWIAT  BRZOZOWSKI/GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO
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Sesja Rady Gminy Nozdrzec

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

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony 
corocznie 7 kwietnia i zwraca uwagę na ważne, ale  
i zaniedbane problemy zdrowia publicznego. Jest to 
data upamiętniająca powstanie Światowej Organiza-
cji Zdrowia  (WHO) w dniu 7 kwietnia 1948 r. 

W tym roku obchody Światowego Dnia Zdro-
wia będą koncentrować się na problemie bezpieczeń-
stwa jednostek ochrony zdrowia w sytuacjach kryzy-
sowych oraz przygotowaniu pracowników ochrony 
zdrowia do niesienia pomocy podczas katastrof. 

Jednostki ochrony zdrowia – szpitale, przy-
chodnie oraz ich personel medyczny są pierwszą 
kluczową linią ratowniczą dla osób poszkodowanych  
w wyniku katastrof, takich jak: powodzie, pożary, 
trzęsienia ziemi, huragany czy konflikty i wojny. 
Ośrodki zdrowia pełnią wiele podstawowych zadań w społecznościach lo-
kalnych – służąc opieką zdrowotną, na co dzień. Są miejscem udzielania 
porad, opieki nad matką i dzieckiem, punktem szczepień czy specjalistycz-
nego leczenia szpitalnego. Zadania te muszą być kontynuowane w czasie 
sytuacji wyjątkowych. Bardzo często kruche systemy ochrony zdrowia nie 
są w stanie dalej funkcjonować w momencie pojawienia się sytuacji kryzy-

sowej. Powoduje to zarówno natychmiastowe, 
jak i odległe konsekwencje dla zdrowia pub-
licznego. 

Światowy Dzień Zdrowia 2009 jest 
szansą zwrócenia uwagi na znaczenie inwesto-
wania w infrastrukturę zdrowotną, która będzie 
zdolna wytrzymać katastrofy i nieść ludziom 
pomoc w nagłej potrzebie. 

Tegoroczne obchody Światowego Dnia 
Zdrowia 2009 będą koncentrowały się na 
wskazywaniu osiągnięć, promowaniu projek-
towania i budowania bezpiecznych budynków 
ochrony zdrowia, tak aby były w stanie prze-
trwać katastrofy i kontynuować niesienie po-
mocy potrzebującym. 
Ryzyko wystąpienia nagłych wypadków, po-

jawiających się w czasie sytuacji kryzysowych lub 
stanowiących ich następstwa, dotyczy zakładów 
opieki zdrowotnej, personelu oraz pacjentów. Wiele 
placówek może nie być w stanie zapewnić właściwej 
opieki zdrowotnej w czasie sytuacji kryzysowych, 

Światowy Dzień Zdrowia 2009  

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO/SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

19 marca br. w sali narad urzędu gminy odbyła się 19. sesja Rady, 
której tematem głównym było uchwalenie budżetu Gminy Nozdrzec na rok 
2009. Obrady prowadził Przewodniczący – Pan Roman Wojtarowicz

W sesji uczestniczyli  Radni Rady Powiatu  Pani Grażyna Gładysz  
i Pan Mieczysław Barć, sołtysi wsi, kierownicy gminnych jednostek or-
ganizacyjnych oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Nozdrzcu Pan 
Marek Sowa.

Radni, obecni byli wszyscy (15), najpierw rozpatrzyli a następnie 
podjęli uchwały: 
Nr XIX/182/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoma-
nii na rok 2009,
Nr XIX/183/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i odprowadzania ścieków
Nr XIX/184/09 w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadza-
nie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Nozdrzcu.
Nr XIX/185/09 w sprawie określenia szczegółowego trybu rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy 
Nozdrzec.

Następnie, po wysłuchaniu Opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Rzeszowie oraz Opinii Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
Rady Gminy, jednomyślnie podjęli uchwałę Nr XIX/186/09 w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2009. W dalszej kolejności 
radni wysłuchali sprawozdań z rocznej działalności stałych komisji rady, 
zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 oraz uchwałą  
Nr XIX/187/09 uchwalili plan pracy Rady na rok bieżący. 

Przyjęto również uchwały: Nr XIX/188/09 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej  
w Siedliskach polegającego na likwidacji Szkoły Fi-
lialnej w Hucie Poręby, 
Nr XIX/189/09 w sprawie tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli.
Nr XIX/190/09 w sprawie określenia wysokości sta-
wek i szczegółowych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegóło-
we warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania na-
gród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiąg-
nięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.

Uchwałami Nr XIX/191/09  i Nr XIX/192/09 
radni zatwierdzili plany rozwoju miejscowości Iz-
debki i Wesoła  oraz przyjęli osiem uchwał dotyczą-
cych obrotu nieruchomościami.

(JS)

Sesja Rady Gminy Nozdrzec
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

BOLERIOZA  Z  LYME
Jest to przewlekła choroba bakteryjna przenoszona 

przesz kleszcze, która przebiega z różnymi objawami narzą-
dowymi w kolejnych okresach choroby. Objawem charakte-
rystycznym choroby są zmiany skórne pod postacią rumienia 

wędrującego. Chorobę wywołują 
krętki z grupy Borrelia, wśród 
których jest znanych kilka podga-
tunków. Do zakażenia dochodzi 
poprzez ssanie krwi człowieka 
przez zakażonego krętkami klesz-
cza. Objawy kliniczne są różne  
w zależności od czasu trwania 
choroby. 

Charakterystycznym obja-
wem pierwszego okresu są zmiany 
skórne, które występują w ciągu 
miesiąca w miejscu ukłucia przez 

zakażonego kleszcza i objawiają się rumieniem wędrującym. 
W drugim okresie choroby występują objawy narzą-

dowe, do których dochodzi w kilka tygodni lub miesięcy  
w skutek rozprzestrzeniania krętków drogą krwionośną. Ob-
jawom ogólnego złego samopoczucia towarzyszą napadowe 
bóle stawowo-mięśniowe, porażenia nerwów rdzeniowych, 
czaszkowych (często nerwu twarzowego), objawy oponowo-
mózgowe. Mogą występować także objawy zaburzeń  rytmu 
serca oraz bóle stawowe. W trzecim okresie, który występuje 
w kilkanaście miesięcy lub później, objawy choroby przybie-
rają formę zmian przewlekłych. 

Choroba występuje w USA, Kanadzie, Chinach, Japo-
nii, a także w wielu krajach europejskich. W Polsce w ciągu 
kilku lat zapadalność zwiększyła się kilkukrotnie. Na terenie 
powiatu, zachorowania  rejestrowane są od 7 przypadków 
rocznie do 46. Zachorowania występują zwykle w miesiącach 
letnich – od kwietnia do października. Na zachorowanie nara-
żeni są mieszkańcy, turyści, pracownicy leśni na terenach gdzie 
stwierdzono zakażone kleszcze. Dotychczas nie uzyskano 
szczepionki dla ludzi mimo intensywnych prac prowadzonych  
w wielu krajach. 

Jedynym środkiem zapobiegania zakażeniom jest sto-
sowanie ochrony osobistej tj.:
- noszenie odpowiedniego ubrania w lesie (koszule z długim 

rękawem, długie spodnie, kapelusz)
- wczesne i ostrożne usuwanie kleszczy oraz dezynfekcja 

miejsc ukłucia
- stosowanie środków odstraszających kleszcze (repelenty)
- unikanie pobytu w rejonach zakażonych.

UWAGA !
Każdy chory z rumieniem wędrującym powinien zasięgnąć 
porady lekarza.

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozo-
wie informuje: jeszcze kilkanaście lat temu, choroby przenoszone 
przez kleszcze prawie nie występowały. Owady przenoszą na świe-
cie 70 chorób, z tego większość śmiertelnych. W Polsce występuje 
5 chorób, a najgroźniejszymi są borelioza i kleszczowe zapalenie 
opon mózgowych.

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU
- Co to jest za choroba?
- Kiedy nam zagraża?
- Jak jej zapobiegać?

Któż z nas nie wyjeżdża na wakacje! Wielu kocha las, jezio-
ra. Lubi pływać, żeglować, zbierać grzyby, polować, wędrować, 
aktywnie odpoczywać wraz z całą rodziną. Chcielibyśmy oczy-
wiście, powrócić z wakacji bezpiecznie, zachowując w pamięci 
niezapomniane przeżycia i wspomnienia. Rozsądek każe unikać 
niebezpieczeństw. 

A jednym z takich zagrożeń, występujących powszech-
nie w całej Polsce i u wszystkich naszych sąsiadów (od Litwy 
po Czechy i Niemcy), oraz w krajach nieco dalszych, a będą-
cych celem masowej turystyki (jak: Austria, Węgry, Słowenia, 
Chorwacja, Szwajcaria, Włochy czy Szwecja) - są kleszcze  
i choroby przez nie roznoszone. Najgroźniejszą z nich jest wiru-
sowe kleszczowe zapalenie mózgu (KlM). Każde ukąszenie przez 
kleszcza na terenie Polski i wspomnianych krajów, grozi zachoro-
waniem na KlM. Uniknąć kleszczy jest bardzo trudno, a wręcz nie 
sposób, jeśli chcemy w pełni 
korzystać z darów natury. 
Żerują one przez większość 
roku, ale najbardziej ataku-
ją wiosną i jesienią - porą 
grzybobrań. Kłując żywią 
się krwią człowieka, ale co 
gorsza, zakażają go wiru-
sem KlM. KlM jest chorobą 
ciężką, atakującą głównie 
centralny układ nerwowy człowieka - mózg, i pozostawiającą czę-
sto trwałe następstwa neurologiczne (porażenia, niedowłady, np. 
splotu barkowego, głuchota, zaburzenia psychiczne, padaczka).  
1-2 % chorych umiera. Po okresie wylęgania, trwającym 2-28 dni, 
choroba zaczyna się nagle, gorączką, bólami głowy, gałek ocznych 
i mięśni. Chory jest „rozbity” może mieć nudności, kaszel, biegun-
kę. Po kilku dniach następuje pozorna poprawa, gorączka spada, 
jednak wkrótce przychodzi nawrót, jeszcze cięższy, w czasie które-
go pojawiają się objawy zapalenia mózgu i opisane wyżej objawy 
neurologiczne. Rozwinięta choroba nie poddaje się leczeniu przy-
czynowemu, możemy tylko łagodzić cierpienia chorego. 

Najważniejsze jest zapobieganie. Jak najwcześniejsze usu-
nięcie kleszcza, bez rozgniecenia go, jest ważne, ale nigdy nie daje 
gwarancji, że choroba nie wystąpi. Na szczęście dostępne są bar-
dzo skuteczne i bezpieczne szczepionki. W Polsce są one rekomen-
dowane do stosowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego.  
O skuteczności tych szczepień świadczy przykład Austrii, która 
liczy nieco ponad 8 mln ludności. Do roku 1990 - uodporniono 
65% Austriaków uzyskując spadek zachorowań na KlM z 612  
w 1982 roku do 89 w roku 1990 (obecnie jeszcze mniej). W Pol-

np. dużych powodzi czy też trąb powietrznych, które dość czę-
sto zdarzają  się w Polsce. Bezpieczne zakłady opieki zdrowotnej 
pozwolą na uratowanie życia i zaoszczędzenie środków finanso-
wych.

sce w roku 1989 wystąpiła epidemia KlM, z 30-krotnym 
wzrostem zachorowań. Z roku na rok jest w naszym kraju 
coraz więcej szczepionych, zarówno w grupach narażenia za-
wodowego (leśnicy, strażacy, Straż Graniczna, wojsko), jak  
i wśród tysięcy ludzi kochających wakacje na „łonie natury”, 
a świadomych niebezpieczeństwa KlM oraz jego następstw. 

Bądź jednym z nich!

******
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2 marca br. Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. 
insp. Marek Kochanik  pożegnał odchodzących na emeryturę asp. 
szt. Romana Drożdżala i asp. szt. Krzysztofa Bogusza.

 Komendant Kochanik podziękował policjantom za ich dłu-
goletnią 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.

Asp. szt. Roman Drożdżal służbę w Policji pełnił od 26 
lat. Przez ostatnie cztery lata pracował jako specjalista Sekcji 

Prewencji i Ruchu Drogowego. Asp. szt. Krzysztof Bogusz  
w Policji od 27 lat. Od 2000 roku pracował na stanowisku asy-
stenta Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Sekcji Kryminal-
nej KPP Brzozów.

 Z okazji zakończenia służby w Policji życzenia dobre-
go zdrowia, szczęścia, dalszych sukcesów w życiu osobistym 
oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia składają  ko-
leżanki i koledzy z KPP Brzozów.

Pożegnanie policjantów 
odchodzących na emeryturę 

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

Pamiątkowa fotografia z pożegnania policjantów odchodzących na emeryturę

W lutym do policjantów z Brzozowa trafiły trzy nowe 
radiowozy.  Dwa samochody osobowe marki kia cee’d  
i fiat ducato. Brzozowscy policjanci już przesiedli się do nich  
i  pełnią służbę w nowych srebrno-niebieskich radiowozach.  

Kluczyki do nowych radiowozów przekazał Zastępca 
Podkarpackiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rze-
szowie inspektor Jan Zając. 

 Nowe srebrno-niebieskie kia c’eed mają zamontowaną 
radiostację, opony zimowe i klimatyzację. Pod maską  znajdu-
je się nowoczesny 140-konny silnik diesla. Największą uwa-
gę przyciągają elementy wyposażenia auta. Nowe radiowozy 
wyposażone są w kontrolę trakcji, system ABS oraz poduszki 
bezpieczeństwa i kurtyny powietrzne. Wartość jednego radio-
wozu m-ki kia c’eed to ponad 57,5 tys. zł. 

Nowe radiowozy 
w brzozowskiej Policji

Z kolei fiat ducato napędzany jest 3-litrowym silnikiem dies-
la. Zastąpi on wyeksploatowanego już forda transita. Radiowozem 
tym policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego będą patro-
lować ulice miasta. Nowe radiowozy prezentują się pięknie. Ich 
służba na drogach powiatu brzozowskiego to większe bezpieczeń-
stwo policjantów i przewożonych osób, ale także większa ekono-
miczność, są to bowiem auta wyposażone w silniki diesla. 

Samochody zostały zakupione ze środków Programu Mo-
dernizacji Policji.

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

27 lutego  brzozowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, 
który zapłacił za paliwo fałszywymi banknotami 10 - złotowy-
mi. W jego domu funkcjonariusze znaleźli jeszcze 14 - fałszywek 
oraz zabezpieczyli sprzęt, na którym podrabiane były pieniądze. 
35-letni mieszkaniec Izdebek usły-
szał zarzuty podrabiania pieniędzy  
i wprowadzania fałszywych bank-
notów do obiegu.

 W  piątek 27 lutego  na stacji 
paliw w Brzozowie 35-letni miesz-
kaniec Izdebek tankował paliwo. 
Za paliwo zapłacił 50 złotych i od-
jechał. Trzy banknoty 10-złotowe 
wzbudziły podejrzenia pracownicy 
stacji. Kobieta zaczęła podejrze-
wać, że ma do czynienia z fałszywy-
mi pieniędzmi. Natychmiast powiadomiła policjantów. Podczas, 
gdy policjanci wykonywali czynności na stację wrócił mężczyzna, 
który wcześniej zapłacił za paliwo podejrzanymi banknotami.

Podrabiał banknoty

Nowe radiowozy 

Podrobione banknoty
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Mężczyznę przewieziono do komendy. Podczas prze-

szukania jego domu policjanci znaleźli jeszcze 14 fałszywek 
w tym banknoty 10 i 20 - złotowe oraz zabezpieczyli sprzęt, 
na którym mężczyzna wytwarzał fałszywe banknoty.

 35-letniemu mieszkańcowi Izdebek przedstawiono 
zarzuty. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czy-
nów i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że ma trudną sytua-
cję finansową i do końca nie zdawał sobie sprawy z konse-
kwencji swoich czynów. 2 marca  został przesłuchany przez 
prokuratora, który zastosował wobec 35-letniego mężczy-
zny dozór policji i zakaz opuszczania kraju. 

Za wprowadzanie do obiegu fałszywych środków 
płatniczych grozi do 10 lat pozbawienia wolności, nato-
miast podrabianie pieniędzy jest zbrodnią, grozi za to kara 
nawet do 25 lat więzienia.

 Policjanci sprawdzają, czy mężczyzna nie wprowa-
dził do obiegu jeszcze innych fałszywych banknotów.

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

tel. (0-13) 43-411-41, fax. (0-13) 43-440-00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

http://www.straz.brzozow.pl
https;//binp.info/kppspbrzozow/

Komendant Powiatowy Policji
 w Brzozowie 

mł. insp. mgr Marek Kochanik               

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

5 marca br. w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej PSP w Brzozowie 
odbyły się eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pt. „Młodzież zapobiega po-
żarom”. W konkursie ogółem wzięło 
udział 14 uczestników w dwóch gru-
pach wiekowych: I - szkoły podsta-
wowe i II - gimnazja.

W grupie młodszej (8 uczest-
ników) najlepszy okazał się Przemy-
sław Sabik z SP Nr 1 Przysietnica,  
a kolejne miejsca zajęli: II - Kinga 
Ruchlewicz (SP Turze Pole) oraz III - Przemysław Florek (SP Górki). Wśród gim-
nazjalistów (6 uczestników) zwyciężył Daniel Kosztyła (Gimnazjum Nr 1 Brzo-
zów), drugie miejsce zajął Karol Wojtowicz (ZS Turze Pole), a trzecie miejsce St. kpt. Krzysztof Folta       

„Młodzież zapobiega pożarom”

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  11. 03. 2009 r.

Z okazji zbliżających  się 
Świąt  Wielkiej Nocy

 zespołowi redakcyjnemu i wszystkim czytelnikom
„Brzozowskiej Gazety Powiatowej”
pragniemy złożyć serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności,życzliwości i dobroci.
Niech świąteczny czas

Zmartwychwstania Pańskiego
będzie okresem radości i pokoju.

– Mateusz Szczepek (ZS Przy-
sietnica). 

Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc w każdej z grup, 
otrzymali dyplomy oraz bony 
pieniężne (wartości od 100 do 
200 zł) na zakup wybranego 
sprzętu sportowego. Pozostali 
uczestnicy otrzymali okolicz-
nościowe dyplomy za udział  
w turnieju. Zwycięzcy otrzy-
mali również pamiątkowe sta-
tuetki, tradycyjnie już ufundo-

wane przez Komendanta Gminnego Ochrony 
Przeciwpożarowej dh Mariana Dydka.

Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

W okresie od 1 stycznia do 11 marca br. Komenda Powia-
towa Państwowej Staży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 81 
zdarzeń, w tym 11 pożarów. W działaniach związanych z ich ga-
szeniem wzięły udział 22 zastępy straży pożarnej w składzie 81 
ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie miało również 
miejsce 68 miejscowych zagrożeń, w likwidacji których brało 
udział  84 zastępy w składzie 236  ratowników. Odnotowano 2 
fałszywe alarmy.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:

13 lutego br. miał miejsce pożar sadzy w drewnianym 
budynku mieszkalnym w Jasionowie. Po otrzymaniu 
informacji dyżurny w Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Brzozowie zadysponował na miejsce 
zdarzenia 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

czej  PSP w Brzozowie. Po przybyciu na miejsce pożaru zastęp 
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5 marca br. miał miejsce wypadek drogowy w Brzo-
zowie. Dyżurny w Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego w Brzozowie na miejsce zdarzenia zadyspo-
nował 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. Przybyli strażacy zastali 
przewrócony na bok samochód ciężarowy, który przewoził drewnia-

ne słupy energetyczne. Ładunek 
pojazdu blokował częściowo jezd-
nię. Strażacy nie odnotowali osób 
poszkodowanych. Zastęp z JRG 
Brzozów zabezpieczył miejsce zda-
rzenia, następnie wraz z pracowni-
kami firmy energetycznej rozłado-
wał słupy i wyciągnął samochód na 
jezdnię. 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE/JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

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

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

Jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszuku-
jących pracy są szkolenia, które finansowane są z Funduszu Pracy.

Ich głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 
zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej.

SZKOLENIA SKIEROWANE SĄ DO:
1) osób bezrobotnych,
2) osób poszukujących pracy:
- będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbo-

wego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
- zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub jest 

w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
- otrzymujących świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 

lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach,
- uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indy-

widualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy 
społecznej,

- będących żołnierzem rezerwy,
- pobierających rentę szkoleniową,
- pobierających świadczenie szkoleniowe,
- podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie 

na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako do-
mownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną 
pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

 
FORMY ORGANIZACYJNE SZKOLEŃ: 
SZKOLENIA GRUPOWE
Na szkolenie grupowe kieruje się osobę, która:
- jest zarejestrowana w PUP i spełnienia warunki określone w ustawie, 
- spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w planie organizowanych szko-

leń  

SZKOLENIA INDYWIDUALNE  
Na szkolenie indywidualne kieruje się osobę, która:
- jest zarejestrowana w PUP i spełnienia warunki 

określone w ustawie,
- uzasadni celowość tego szkolenia.  
- koszt tego szkolenia w części finansowanej z Fun-

duszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wy-
nagrodzenia. 

UPRAWNIENIA OSOBY SKIEROWANEJ 
NA  SZKOLENIE 

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkole-
nia, na które został skierowany przez starostę przy-
sługuje stypendium finansowane ze środków Fundu-
szu Pracy.

Stypendium wynosi 120% zasiłku, pod wa-
runkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej 
niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość 
stypendium ustala się proporcjonalnie.

W 2009 r. stypendium wynosi 100% zasiłku,  

Szkolenia szansą na nowy zawód

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

JRG Brzozów zabezpieczył miejsce zdarzenia i ugasił po-
żar. Właściciela budynku poinformowano o konieczności 
dokonania przeglądu instalacji kominowej.

23 lutego br. doszło do wypadku dro-
gowego w Przysietnicy. Na miejsce za-
dysponowany został za-

stęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. 
W chwili przybycia na miejsce wypad-
ku zastęp zastał przewrócony na dach sa-
mochód osobowy, który znajdował się  
w przydrożnym rowie. Kierowca oraz pasa-
żerowie pojazdu nie odnieśli żadnych obra-
żeń. Na miejsce przybył patrol policji. Brzo-
zowscy strażacy odłączyli prąd w pojeździe 
oraz wyciągnęli samochód z rowu.
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1. Specjalista ds. kadr
2. Sprzedawca serwisant
3. Mechanik samochodowy
4. Pomocnik geodety (staż)

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 25. 03. 2009 r.

5. Kamieniarz
6. Cieśla - dekarz
7. Doradca ds. finansowych 
    i księgowych

8. Sprzedawca artykułów 
    ogrodniczych
9. Operator koparko-ładowarki
10. Blacharz samochodowy

a dla bezrobotnych:
1) posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe lub
2) bez kwalifikacji zawodowych lub
3) powyżej 50 roku życia lub
4) z prawem do zasiłku - 120% zasiłku.    

Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za dni nieobecności na 
szkoleniu. 

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył szkolenia, jest obo-
wiązany do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia 
szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Bezro-
botny, który z własnej winy przerwał szkolenie zostaje pozbawiony statu-

Elżbieta Jatczyszyn
Specjalista ds. rozwoju zawodowego

w PUP w Brzozowie

su bezrobotnego na okres 120 dni. 
Odmowa przyjęcia propozycji szkolenia przez 

osobę bezrobotną bez uzasadnionej przyczyny skutku-
je pozbawieniem statusu bezrobotnego na okres 120 
dni.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji 
szkoleń uzyskać można w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Brzozowie, ul. Kościuszki 2, pok. nr 4.

Już po raz czwarty została zorganizowana ogólnopolska 
Olimpiada Przedsiębiorczości. Hasło przewodnie IV edycji 
Olimpiady brzmiało; „Współczesne zarządzanie - koncepcje  
i metody”.

W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębior-
czości łączy w sobie różnorodne cele, mające uświadomić mło-
dzieży konieczność zachowywania się w sposób przedsiębior-
czy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym 
i zawodowym. Olimpiada ma 
rozbudzić i wzmocnić wśród 
młodzieży postawy i zachowania 
przedsiębiorcze, doskonalić umie-
jętności myślenia analitycznego  
i syntetycznego, planowania oraz 
realizacji przedsięwzięć, rozwią-
zywania twórczego problemów, 
uczyć skutecznego komunikowa-
nia się, współdziałania w zespole 
i negocjacji.

Tak różnorodne cele olim-
piady powodują, że uczestnicy 
nie tylko są oceniani pod kątem 
posiadanej wiedzy i umiejętności 
jej przełożenia na praktyczne umiejętności, ale także badane 
są reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsię-
biorcze. Z tego powodu formy zadań na Olimpiadzie są zróżni-
cowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez testy postawy, a za-
chowania przedsiębiorcze są badane poprzez przygotowywane 
przez uczestników projekty i prezentacje na zadany temat.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą 
programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponad-
gimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związa-
ne ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim. Niemniej 
jednak organizatorzy zakładają, że uczestnicy olimpiady wy-
każą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy 
wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział 

w Olimpiadzie powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu 
psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa.

Uczniowie ZSE biorą udział w Olimpiadzie Przedsiębior-
czości już od pierwszej edycji i corocznie z sukcesem kwalifikują 
się do eliminacji szczebla okręgowego. W obecnym roku szkol-
nym do testu etapu szkolnego, który odbył się 4 grudnia ub. r. przy-
stąpiło 18 osób i aż 11 z nich osiągnęło próg punktowy kwalifiku-
jący na szczebel okręgowy. Eliminacje okręgowe miały miejsce  

w Krakowie na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w dniu 5 marca. Etap ten 
składa się z dwóch części: rozwiąza-
nia testu wiedzy o stopniu trudności 
wyższym niż w eliminacjach szkol-
nych oraz zespołowego rozwiązania 
zadania diagnostycznego lub pro-
jektowego. Zwycięzcami eliminacji 
okręgowych olimpiady zostaje po 
10 zawodników z każdego Okręgu, 
którzy zdobyli największą liczbę 
punktów łącznie z testu i prac zespo-
łowych. Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie technikum ekonomiczne-
go: Monika Gaździk, Kamila Pisula 

(klasa IV), Beata Szczepek, Sylwia Szczepek, Mariusz Zajdel, 
Rafał Rzepka, Anna Wrona, Paulina Zając, Grzegorz Rogoz (kla-
sa III).

Olimpiada cieszy się corocznie coraz większą popular-
nością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze wzglę-
du na atrakcyjne nagrody rzeczowe, ale przede wszystkim ze 
względu na nagrody w formie indeksów na wyższe uczelnie.  
W obecnej edycji wzięła udział rekordowa ilość ucz-
niów z całej Polski - ponad 19 000. W etapie okręgowym  
w Krakowie spotkało się około ponad 300 uczniów, spośród któ-
rych tylko 10 zostało zakwalifikowanych na szczebel centralny 
organizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Uczniowie ZSE na Olimpiadzie Przedsiębiorczości

Dorota Więch-Zięba

Uczniowie ZSE biorący udział w Olimpiadze Przedsiębiorczości
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19 listopada br. w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie 
odbyły się szkolne eliminacje do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży 
zainteresowania budownictwem oraz pogłębiania wiedzy i umie-
jętności budowlanych. Od uczestników wymaga się pogłębionej 
wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności budowlanych  
z zakresu przedmiotów ogólnozawodowych oraz ogólnokształcą-
cych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości projektowania 
konstrukcji, nowoczesnych materiałów budowlanych, technologii  
i organizacji robót oraz podstawowych przepisów prawa budowlane-
go i polskich norm.

Do etapu szkolnego przystąpiło 17 uczniów klas III i IV Tech-
nikum Budowlanego. Olimpiada składała się z dwóch dziesięcioza-
daniowych części, na rozwiązanie których uczniowie mieli w sumie  
2 razy po120 minut. Pięciu uczniów z najwyższą liczbą punktów zostało zgłoszo-
nych do zawodów okręgowych w Rzeszowie. Byli to: Marcin Dobek, Krzysztof 
Bieda, Piotr Dmitrzak, Witold Dereń, Łukasz Bogacki. Uczniowie ci, zgodnie z 
regulaminem Olimpiady stanowią nie więcej niż 10% ogółu ostatnich klas bu-
dowlanych. Zawody okręgowe odbyły się 7 marca 2009 r. w Rzeszowie. Ci któ-
rzy zostaną zakwalifikowani do zawodów centralnych i zdobędą tam minimum 

wymaganych punktów, zostaną zwolnieni  
z egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe oraz otrzymają najwyższe oceny  
z przedmiotów zawodowych. Ponadto uczest-
nicy zawodów centralnych zostaną w całości 
lub w części zwolnieni z egzaminów na wyższe 

uczelnie. Dla uczniów naszej szkoły była to ko-
lejna okazja do zaprezentowania się w naszym 
okręgu. Wyjazd uczniów na Olimpiadę poprze-
dzi cykl dodatkowych zajęć z nauczycielami 
przedmiotów budowlanych.

Eliminacje do Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych

Uczeń z ZSB udziela wywiadu dla TVP Rzeszów

Mariusz Dydek

Konkurs historyczny w Toruniu
4 marca 2009 roku w Toruniu odbył się II etap ogól-

nopolskiego konkursu wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego 
czasach. Nasz powiat reprezentowali uczniowie z Zespołu 

Szkół Ekonomicznych im. KEN oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla Kazimierza Wielkiego, którzy najlepiej 
wypadli w eliminacjach szkolnych. Aby pochwalić się swo-

ją wiedzą, Honorata Żak, Sylwia Mróz, Kamil Ostaszewski (ZSE) 
i Wioleta Szeligowska, Joanna Pełdiak i Robert Tkacz (LO) odbyli 
bardzo długą podróż. Towarzyszył im nauczyciel historii Tomasz 
Skubisz. Noc wszyscy spędzili, jak na wycieczkę historyczną przy-
stało, w forcie pruskim z XIX wieku, o nazwie Twierdza Toruń.  

Mieli tam możliwość zwiedzenia obiektu przy zapalonych 
pochodniach oraz posmakowania życia żołnierskiego przez noco-
wanie na twardych pryczach wojskowych. Po wielkich emocjach, 
towarzyszących części konkursowej, uczniowie i opiekun odprężali 
się przy degustowaniu toruńskich pierników, w przepięknej atmo-
sferze architektury nadwiślańskiego Torunia. 

Szczególne podziękowania należą się Starostwu Powiatowe-
mu w Brzozowie oraz Radom Rodziców z ZSE i LO, za udzielanie 
pomocy finansowej, dzięki której młodzież miała okazję reprezen-
tować nasz powiat oraz zobaczyć piękne miasto Toruń. 

Dziękujemy również Dyrekcji naszych obu szkół, Dorocie 
Kamińskiej (LO) oraz Jerzemu Olearczykowi (ZSE) oraz wszyst-
kim nie wymienionym tutaj z nazwiska, za umożliwienie nam prze-
życia tak wspaniałej przygody! 

Młodzież korzystając z okazji zwiedziła Toruń

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

Tomasz Skubisz
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Starając się sprostać wyzwaniom współczesności, 
Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie sukcesywnie 
rozwija swoją bazę informatyczną. W bieżącym roku 

szkolnym uczniowie mogą korzystać z kolejnej pracow-
ni informatycznej, którą szkoła otrzymała w czerwcu 
2008 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego nr pro-

jektu WZP.322-AW/08D/07. W zestawie znajduje się 15 kompu-
terów uczniowskich i 4 komputery do centrum multimedialnego  
z 21 – calowymi panoramicznymi monitorami LCD, rzutnik multime-
dialny, 2 skanery, laptop, 2 drukarki laserowe oraz serwer obsługują-
cy całą pracownię. Komputery są wyposażone w najnowszy system 
operacyjny Windows Vista Business oraz pakiet biurowy Microsoft 
Office 2007.

Pracownia jest wykorzystywana na różnych lekcjach, ale przede 
wszystkim służy przyszłym technikom budownictwa i drogownictwa 
w czasie realizacji przedmiotów zawodowych: budownictwa z tech-
nologią, konstrukcji budowlanych, projektowania, kosztorysowania 
i specjalizacji. Na zajęciach korzystamy z następujących programów 
komputerowych: AutoCAD 2009, IntelliCAD (programy do projek-
townia), Norma Pro (program do kosztorysowania), pakiet SPECBUD 
– (zestaw 20 programów do projektowania konstrukcji stalowych, 
żelbetowych, drewnianych i fundamentów oraz obliczeń statycznych  
i zestawień obciążeń), Integram 2.0 (zestaw kilkuset Polskich Norm  
z zakresu budownictwa). 

Poza tym komputery w pracowniach komputerowych stosuje-
my do wyszukiwania potrzebnych informacji z zakresu najnowszych 
materiałów, technologii i konstrukcji budowlanych. Dodatkowo na-
sza szkoła wzbogaciła się w tym roku w wielkoformatowy ploter HP 
Designjet T610, który będzie przydatny w wykonywaniu rysunków 
konstrukcyjnych, rzutów, przekrojów budynków oraz wykonywania 
rysunków projektowanych dróg. 

Ku przyszłości
Rozwój bazy informatycznej w ZSB

Marian Soczek

Nowa pracownia informatyczna w ZSB

Jedną z form przygotowania 
zawodowego uczniów w Zespole 
Szkół Budowlanych w Brzozowie 
są coroczne wyjazdy na wycieczki 
fakultatywne. I tak 13 marca 2009 r. 
dwie klasy Technikum Budowlane-
go (III TB1 i III TB2) uczestniczyły 
w wiosennej edycji Podkarpackich 
Targów Budownictwa, Wyposaże-
nia Wnętrz i Ogrodów, które odbyły 
się w dniach 13-15 marca 2009 r.  
w Hali Widowiskowo-Sportowej 
„PODPROMIE” w Rzeszowie. 

Podstawowym celem udziału  
w targach budowlanych było zapo-
znanie uczniów z: 
- najnowszymi materiałami i techno-

logiami budowlanymi,
- nowoczesnym oprogramowaniem 

stosowanym w budownictwie do 
wspomagania prac projektowych,

- nowymi sposobami ochrony i hi-
gieny pracy na placu budowy,

- nowoczesnymi narzędziami i sprzę-
tem budowlanym,

Uczniowie mogli posze-
rzyć swoją wiedzę na temat nowo-
czesnych technologii i rozwiązań  
w budownictwie, jak również mogli 
zapoznać się z kompleksową ofertą 

dla klientów indywidualnych, 
obejmującą cały proces inwe-
stycyjny od projektu poprzez 
budowę, wykończenie, aranża-
cje wnętrza i ogrodu. 

Na targach zapoznać się 
można było również z wieloma 
ofertami adresowanymi do osób 
profesjonalnie zajmujących się 
branżą budownictwa. 

W targach udział wzięło 
ponad 300 firm, m.in. producenci  
i dystrybutorzy materiałów bu-
dowlanych, wykończeniowych 

i instalacyjnych, mebli oraz ele-
mentów wyposażenia wnętrz  
i ogrodów, w tym większość wio-
dących przedsiębiorstw z Pod-
karpacia oraz wiele firm znanych  
w Polsce i zagranicą. 

Wyjazd na targi to rów-
nież doskonała okazja na lepsze 
poznanie wychowanków, wyro-
bienie relacji interpersonalnych 
między uczniami oraz niezapo-
mniane przeżycia, które towa-
rzyszą tego typu imprezom. 

Podkarpackie Targi Budowlane w Rzeszowie

Mariusz Dydek

Podkarpackie Targi Budowlane w Rzeszowie

Makiety domów

fot. M. Dydek

fot. M. Dydek
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AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

Szanowni Państwo !

Dopłaty bezpośrednie są najbardziej powszechną i najdogodniejszą 
formą wsparcia rolników w Unii Europejskiej. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ponad 8,43 mld zł z ty-

tułu płatności obszarowych i dopłat ONW 
za 2008 r. Blisko 1,26 mln rolników, czyli 
ponad 90% uprawnionych otrzymało płat-
ności bezpośrednie za 2008 r. Na ich konta 
bankowe Agencja przekazała blisko 6,87 
mld zł, w powiecie brzozowskim wypłaco-
no w ramach płatności obszarowych i do-
płat ONW 8 098 881,26 zł. ARiMR powin-
na zakończyć realizację płatności, zgodnie 
z krajowymi i unijnymi przepisami, do 30 
czerwca 2009 r. 

W 2009 r., podobnie jak w latach 
poprzednich Wnioski o przyznanie płat-
ności na rok 2009 przyjmowane będą 

od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2009 r.  
w biurach powiatowych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek 

należy złożyć w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. W związku z tym, że w tym 
roku 15 marca wypada w niedzielę, wnioski o przyznanie płatności bez-
pośrednich będzie można składać od 16 marca. Dopuszczalne jest także 
złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, czyli 
do dnia 9 czerwca 2009 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia 
należna producentowi rolnemu kwota płatności będzie obniżana o 1% 
(podobnie jak w latach 2004 - 2008). 

Jeżeli dane zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności  
uległy zmianom od czasu złożenia wniosku (np. zmiana uprawy), rolnik 
powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować kierownika,  skła-
dając zmianę do wniosku. Zmiany do wniosku można składać do dnia 
31 maja 2009 r. Formularz zmiany do wniosku można także złożyć  
w terminie do 9 czerwca 2009r. Jednakże zmiana ta spowoduje zmniej-
szenie płatności o 1%, za każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od  
1 czerwca 2009 r. włącznie) kwoty płatności odnoszącej się do powierzch-
ni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni dzia-
łek rolnych, które zostały dodane. Należy jednak pamiętać, że nie ma 
możliwości złożenia zmiany danych w przypadku, gdy ARiMR poin-
formowała już rolnika o nieprawidłowościach we wniosku lub, jeśli po-
wiadomiła go o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta 
kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą zatwier-
dzone w odniesieniu do działek rolnych w przypadku, których wykryto 
nieprawidłowości.

Pod koniec stycznia br. ARiMR rozpoczęła wysyłanie do rolników 
tzw. wniosków spersonalizowanych o przyznanie płatności obszarowych 
na 2009 r. wraz z instrukcją ich wypełniania oraz materiałem graficznym  
i kartą informacyjną. Nowe formularze wniosków są łatwiejsze do wypeł-
niania, w porównaniu z tymi, które obowiązywały w latach ubiegłych, min., 
dlatego, że są już w dużej mierze uzupełnione przez ARiMR. Dostarczone 
rolnikom formularze wniosków zawierają, poza danymi podmiotowymi 
rolnika oraz danymi dotyczącymi działek ewidencyjnych, także dane do-
tyczące działek rolnych. Informacje te wpisane do wniosków pochodziły  

z dokumentów, które rolnik składał w 2008 r., zatem 
jeżeli w gospodarstwie nie było żadnych zmian w spo-
sobie użytkowania działek rolnych, rolnik musi jedy-
nie podpisać wniosek i wypełnić załączniki graficzne.

Natomiast Producenci rolni, którzy po raz 
pierwszy pragną ubiegać się o przyznanie płatności 
bezpośrednich, mogą otrzymać formularze wniosków  
w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych 
ARiMR, Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego, oraz gminnych punktach doradczo-konsultacyj-
nych w Urzędach Gmin. Formularz wniosku dostępny 
jest również na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,  
z której można go pobrać. Producenci rolni zamierza-
jący po raz pierwszy złożyć Wniosek o przyznanie 
płatności na rok 2009, powinni wcześniej, jeśli nie po-
siadają numeru identyfikacyjnego producenta, wystą-
pić do ARiMR o nadanie im takiego numeru. 

W 2009 roku na jednym formularzu wniosku  
o przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegać się  
o przyznanie następujących rodzajów płatności:
1. jednolitą płatność obszarową (JPO) 
2. krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), 

w tym: 
· płatność do grupy upraw podstawowych 
· płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklaro-

wanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatno-
ści do gruntów rolnych na dany rok 

· płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której 
rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do po-
wierzchni uprawy chmielu za 2006 rok 

· płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na 
paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych 
(płatności zwierzęce) 

3. płatność do upraw roślin energetycznych 
4. oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płat-

ność do pomidorów) 
5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 
6. płatność cukrową 
7. pomoc do rzepaku 
8. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowa-

nia na obszarach górskich i innych obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW). 

W tym roku rolnicy, którzy ubiegają się o pomoc 
do rzepaku muszą jedynie na pierwszej stronie formu-

Dopłaty bezpośrednie

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

Regionalnego ARiMR

Gminne Punkty 
Doradczo - Konsultacyjne

czynne:

od poniedziałku do piątku 

Urząd Miejski Brzozów
w godz.: od 7:30 do 15:30

I piętro sala nr 118

Urząd Gminy Domaradz
 w godz.: od 7:45 do 15:45

Urząd Gminy Haczów
w godz.: od 7:30 do 15:30

Urząd Gminy Jasienica Rosielna
w godz.: od 7:15 do 15:15

Urząd Gminy Nozdrzec
w godz.: od 7:30 do 15:30

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków 
o przyznanie płatności na 2009 r.

larza wniosku o płatności bezpośrednie zaznaczyć odpowiednie „okienko”  
i wypełnić odpowiednie rubryki tego wniosku. 

Zmieniły się również zasady przyznawania płatności zwierzęcej.  
W obowiązujących od tego roku przepisach określone zostały nowe warunki:
- dla rolnika, który nie kwalifikował się do przyznania płatności zwierzęcej 

może ją otrzymać, jeżeli np. kupi wszystkie grunty rolne od rolnika, któremu 
co najmniej raz przyznano taką płatność. W takiej sytuacji nowemu nabywcy 
przysługuje płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych 
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej 
na dany rok. W tym przypadku wielkość powierzchni, do której przysługu-
ją płatności zwierzęce nie może być większa niż maksymalna powierzchnia 
ustalona dla rolnika sprzedającego grunty rol-
ne;

- przepisy zezwalają również na zwiększenie 
powierzchni, do której przysługują płatności 
zwierzęce. Zgodnie z tymi zapisami, gdy rol-
nik spełnia warunki do przyznania płatności 
zwierzęcej i dodatkowo nabył na własność 
wszystkie grunty rolne wchodzące w skład 
gospodarstwa innego rolnika, któremu co naj-
mniej raz przyznano płatność zwierzęcą, to 
wówczas przysługuje mu płatność zwierzęca 
do powierzchni trwałych użytków zielonych 
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej 
na dany rok. Powierzchnia, do której przysługuje w tym przypadku płatność 
zwierzęca nie może być większa niż suma powierzchni maksymalnej ustalona 
dla rolnika zbywającego i rolnika nabywającego grunty rolne.

- w sytuacji, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności zwierzęcych,  
a właścicielem zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) w wymaganym przepisa-
mi okresie był jego obecny małżonek. W takim przypadku, wystarczy, że rol-
nik ubiegający się o przyznanie płatności zwierzęcych wypełni odpowiednią 
część formularza wniosku o przyznanie płatności obszarowych. 

Należy pamiętać:
We wniosku o przyznanie płatności rolnik zobowiązany jest zadeklaro-

wać wszystkie grunty rolne będące w jego posiadaniu, niezależnie od tego, 
czy ubiega się o przyznanie płatności do tych gruntów. Grunty rolne, na które 
rolnik ubiega się o przyznanie płatności (lub będące w jego posiadaniu) muszą 
być utrzymane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska (zgodnie z normami).

W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoist-
nego (np. właściciel) i posiadania zależnego (np. dzierżawca), płatności przy-
sługują posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy). Jeżeli działka rolna jest przed-
miotem współposiadania, płatności przysługują temu współposiadaczowi, na 
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, którą należy dołą-
czyć do wniosku o przyznanie płatności.

Wraz z wnioskiem rolnik zobowiązany jest złożyć wypełnione i pod-
pisane załączniki graficzne oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od 
rodzaju płatności, o jakie rolnik się ubiega w danym roku. 

W przypadku, gdy rolnik składa wniosek po raz pierwszy lub nie otrzy-
mał załącznika graficznego dla działki ewidencyjnej, na której prowadzona jest 
w danym roku uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, zobowiązany jest 
dołączyć do wniosku o przyznanie płatności na rok 2009 oświadczenie zawie-
rające wykaz działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest uprawa tych 
zbóż. 

Rolnicy podobnie jak w latach ubiegłych będą mogli grupować uprawy, 
do których przysługuje ten sam rodzaj płatności. Podstawową grupę upraw sta-
nowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). 
Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik bę-
dzie mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha,  
np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe. 

Następnie na działce rolnej zadeklarowanej do jednolitej płatności ob-
szarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifikują się do 
przyznania uzupełniającej płatności lub płatności do upraw roślin energetycz-

nych, lub przejściowych płatności do owoców 
miękkich.  Jako oddzielne działki rolne muszą 
być oznaczone we wniosku grunty, na których 
realizowane jest przedsięwzięcie rolno-środowi-
skowe i poprawy dobrostanu zwierząt oraz grunty 
stanowiące trwałe użytki zielone.

Odrębną działką rolną deklarowaną we 
wniosku o przyznanie płatności za 2009 r., będzie 
powierzchnia trwałych łąk i pastwisk (trwałe użyt-
ki zielone). Powierzchnia ta musi być zadeklaro-
wana jako działka JPO, TUZ. Rolnik ubiegający 

się o płatności zwierzęce nie de-
klaruje odrębnie powierzchni do 
płatności zwierzęcych. Płatność 
ta będzie ustalana na podstawie 
działek rolnych zadeklarowanych 
jako JPO,TUZ.

We wniosku o przyznanie 
płatności do owoców miękkich, 
rolnik deklarując działki rolne, na 
których prowadzona jest uprawa 
owoców miękkich przeznaczo-

nych do przetworzenia, zobowiązany jest do po-
dania uprawianego gatunku owoców (maliny lub 
truskawki) oraz w terminie do dnia 31 lipca (roku  
w którym został złożony wniosek) dostarczyć do 
ARiMR umowę na przetworzenie tych owoców, 
zawartą z zatwierdzonym przez Agencję zakła-
dem przetwórczym lub zobowiązanie do dostar-
czenia owoców miękkich.

Wszelkie informacje dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków przyznawania płatno-
ści oraz formularze wniosków na rok 2009 r. są 
dostępne w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl.
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Harmonogram uruchamiania w 2009 r. działań PROW 2007-2013
Poniżej przedstawiamy terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych działań z PROW 2007 – 2013.

Nr 
działania

  
Nazwa 

działania
Miejsce 

składania 
wniosku

Planowana 
data ogłoszenia 

naboru

  
Planowany 

termin 
rozpoczęcia 

naboru

Planowany termin 
zakończenia naboru

Planowana data ogłosze-
nia następnego naboru 

w przypadku niewyczer-
pania puli finansowej  

w województwach

211, 212  Wspieranie gospoda-
rowania na obszarach 
górskich i innych 
obszarach o nieko-
rzystnych warunkach 
gospodarowania 
(ONW)  

Biuro
Powiatowe

termin określony 
w przepisach 
wykonawczych

16.03.2009

15 05.2009 maksymalnie 
do 09.06.2009 (od 16.05 
za każdy dzień  minus 
1% płatności)

 
 

nie dotyczy

  214   Program rolnośrodo-
wiskowy Biuro

Powiatowe
termin określony 
w przepisach 
wykonawczych

  

16.03.2009

15 05.2009 maksymalnie 
do 09.06.2009 (od 16.05 
za każdy dzień  minus 
1% płatności)

 
 nie dotyczy

   112    Ułatwianie startu 
młodym rolnikom Oddział

Regionalny

   

10.03.2009

  

 25.03.2009

nabór ciągły, maksymal-
nie do �1 grudnia lub 
do momentu osiągnię-
cia120% puli środków 
dostępnych w danym 
roku

  
nie dotyczy

  123   Zwiększanie wartości 
dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i 
leśnej

Oddział
Regionalny

  
31.03.2009

  
15.04.2009

nabór ciągły, do wyczer-
pania puli środków do-
stępnych w danym roku

 
 nie dotyczy

  �11   Różnicowanie w 
kierunku działalności 
nierolniczej

Oddział
Regionalny

  
31.03.2009

  
15.04.2009

nabór ciągły, do wyczer-
pania puli środków do-
stępnych w danym roku

 
 nie dotyczy

   114    Korzystanie z usług 
doradczych przez 
rolników i posiadaczy 
lasów

Biuro
Powiatowe

   

31.03.2009

   

15.04.2009

nabór ciągły, maksymal-
nie do �1 grudnia lub 
do momentu osiągnię-
cia120% puli środków 
dostępnych w danym 
roku

  
 nie dotyczy

  132   Uczestnictwo rol-
ników w systemach 
jakości żywności

Oddział
Regionalny

  

31.03.2009 

  

15.04.2009

nabór ciągły, do momentu 
osiągnięcia110% puli 
środków dostępnych w 
PROW 2007-2013

 
 nie dotyczy

  121   Modernizacja gospo-
darstw rolnych

Oddział
Regional-
ny/poczta

 
 31.03.2009

  
21.04.2009

  28.04.2009 po upływie 30-40 dni  
od daty zakończenia 
poprzedniego naboru

312 Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw

Oddział
Regional-
ny/poczta

31.03.2009
05.05.2009 Nabór przez 10 dni kalen-

darzowych
po upływie 30-40 dni  
od daty zakończenia 
poprzedniego naboru

221, 223 Zalesianie gruntów 
rolnych oraz zalesianie 
gruntów innych niż 
rolne

Biuro
Powiatowe

termin określony 
w przepisach 
wykonawczych

01.06.2009 
(nabór pierw-
szoroczny)

31.07.2009
nie dotyczy

226 Odtwarzanie poten-
cjału produkcji leśnej 
zniszczonego przez 
katastrofy i wprowa-
dzanie instrumentów 
zapobiegawczych

 
Oddział
Regionalny

  

30.06.2009

  

15.07.2009

nabór ciągły, do wyczer-
pania puli środków do-
stępnych w danym roku

  
nie dotyczy
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Justyna Kopera 
Kierownik Biura Stowarzyszenia

10 marca br. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska” odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. W trakcie posie-
dzenia podjęto uchwały w sprawach zlecenia prowadzenia obsługi księgowej 
LGD „Ziemia Brzozowska” oraz przyjęcia sprawozdania finansowego LGD za 
rok 2008. Obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie przez członków Zarzą-

Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Brzozowska”

du. Sprawozdanie finansowe LGD za rok 2008 
przedstawiła Skarbnik Stowarzyszenia – Pani 
Alina Malinowska, która omówiła poszczegól-
ne części dokumentu, w tym: bilans, rachunek 
wyników oraz informację dodatkową. 

Przyjęte przez Zarząd sprawozdanie fi-
nansowe zostanie zaprezentowane wszystkim 
członkom Stowarzyszenia na najbliższym Wal-
nym Zebraniu Członków, zaplanowanym na 
dzień 6 kwietnia br.

9 marca br. w Zespole Szkół Nr 2 w Humniskach odbył się 
VII Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny, którego tema-
tem były „Rośliny chronione w Polsce”. 

Organizatorami konkursu byli: I Galicyjskie Koło Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” i Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Humniskach. Konkurs powiatowy zorganizowany  był 
dla zainteresowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  
z terenu powiatu brzozowskiego, jak też zaprzyjaźnionych placówek 
oświatowych z Jarosławia, Węglówki, Pakoszówki i Strachociny. 

Do etapu powiatowego, poprzedzonego eliminacjami szkol-
nymi zakwalifikowała się rekordowa liczba 119 uczniów z 41 szkół. 
Po etapie pisemnym do półfinału zakwalifikowało się 10 najlep-
szych uczniów. Przed rozpoczęciem półfinału Dyrektor ZS Nr 2  
w Humniskach  Małgorzata Woźniak serdecznie powitała przyby-
łych na konkurs gości, wśród których znaleźli się: Sekretarz Powia-
tu Ewa Tabisz, Dyrektor ZEAS-u w Brzozowie Józef Baran, To-
masz Masłowski Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów, 
Andrzej Bieńczak Eleo Budmax, Sabina Szałajko Polikat Brzo-
zów i Iwona Borkowska Przewodnicząca Rady Rodziców ZS Nr 2  
w Humniskach. Regulamin i zasady rozgrywki finałowej przedsta-
wiła Małgorzata Krzysztyńska - Prezes I Galicyjskiego Koła Pol-
skiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, a nad pra-
widłowym przebiegiem czuwała komisja w składzie: Anna Kostka, 
Beata Dżoń i Ryszard Piecuch.

W konkursie uczniowie musieli wykazać się nie tylko ogólną 
wiedzą botaniczną, ale również znajomością taksonomii, fizjologii 
roślin i umiejętności właściwego ich rozpoznawania. 

Po zaciętej rywalizacji i dogrywce o 2 miejsce laureatami VII 
Powiatowego Konkursu Przyrodniczego zostali:  I miejsce – Justy-
na Naleśnik z Gimnazjum w Końskiem – opiekun Anna Piegdoń,  

II miejsce – Dominika Świątek z Gimnazjum w Dydni 
- opiekun Danuta Zaremba, III miejsce – Jakub Haduch  
z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie - opiekun Marta Wasylewicz,  
IV miejsce – Piotr Dobrek z Gimnazjum w Węglówce – opie-
kun Ewa Rygiel, V miejsce – Magdalena Sokołowska z SP 
Nr 1 w Brzozowie – opiekun Adam Kopczyk.

Zwycięzcy otrzymali cenne albumy o tematyce przy-
rodniczej i upominki rzeczowe, które wręczali: Ewa Tabisz 
– Sekretarz Powiatu Brzozowskiego, Józef Baran Dyrek-
tor ZEAS w Brzozowie oraz Małgorzta Woźniak Dyrektor 

Szkoły w Humniskach.
Sponsorami nagród byli: Starosta 

Brzozowski, Burmistrz Brzozowa, Wójto-
wie Gmin: Nozdrzec, Dydnia, Domaradz, 
Haczów, Jasienica Rosielna, Nadleśnictwo 
Brzozów, PBS o/Brzozów, PPNiG Sanok, 
firma Polikat oraz Andrzej Bieńczak Eleo- 
Budmax. 

Konkursowi towarzyszyła wysta-
wa fotografii przyrodniczych FOTO-EKO 
2008, której organizatorami było również 
I Galicyjskie Koło Polskiego Towarzystwa 
Ochrony Przyrody „Salamandra” i Zespół 
Szkół Nr 2 w Humniskach.

Podsumowując wszystkie dotychcza-
sowe edycje tego konkursu warto powiedzieć, 

że cieszy się on ogromną popularnością wśród uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Do tej pory wzięło w nich 
udział blisko 600 uczniów. Od pierwszej edycji w konkur-
sie startują uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
z Jasienicy Rosielnej i gimnazjów z Dydni oraz Domaradza.

VII Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

Pamiątkowa fotografia z VII Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

Etap pisemny konkursu

Jacek Cetnarowicz
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50 kobiet z terenu gminy Haczów uczestniczy w projekcie „Wy-
korzystanie walorów i tradycji regionu w rozwoju przedsiębiorczości 
kobiet w gminie Haczów”

Główne cele projektu realizowanego przez  Podkarpacki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – Zespół Doradców w Brzo-
zowie to aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez pracy, głów-
nie zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich, zdobycie umiejętności 
między innymi w zakresie obsługi komputera i zastosowania Internetu 
w promowaniu działalności gospodarczej, przeprowadzenie szkoleń  
z zakresu przedsiębiorczości, podstaw prawnych tworzenia i funkcjo-
nowania stowarzyszenia, czy też zdobycie praktycznych umiejętności 
w zakresie tworzenia kompozycji roślinnych i aranżacji wnętrz.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie uczest-
niczki projektu, pod okiem specjalistów, wykonywały koszyczki i stroi-
ki wielkanocne oraz małe kompozycje na stół. Prowadzono też zajęcia  
z aranżacji i wystroju wnętrz oraz kolorowych dekoracji w mieszkaniu, 
podstaw rachunkowości i sposobu rozliczeń podatkowych, podstaw 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz wymogów dotyczących 
produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych. Z kolei w pracowni 

komputerowej Szkoły Podstawowej w Haczowie odby-
wały się zajęcia z podstaw obsługi komputera. 

W planach, w ramach projektu, jest też fachowe 
doradztwo z zakresu prawa, ekonomii i przedsiębior-
czości oraz udział Koła Gospodyń Wiejskich z Haczowa  
w dorocznych Dniach Otwartych Drzwi w Boguchwale.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu  
VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3 „Inicjatywy lokal-
ne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
na obszarach wiejskich”.

Szkolenie dla kobiet 
z gminy Haczów

Agnieszka Józefczyk
PODR w Boguchwale – Zespół 

Doradców w Brzozowie

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem

19 marca br. w Brzozowie odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji po-
wiatowych IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci  
i młodzieży gimnazjalnej pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż 
pożarna ci pomaga”. Celem edukacyjnym przeprowadzanego corocznie kon-
kursu jest kształtowanie właści-
wych postaw dzieci i młodzieży, 
poprawa świadomości zaistnie-
nia niebezpiecznych zdarzeń 
wynikających z wszelkiego typu 
zagrożeń.  

Organizatorem konkur-
su jest Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej przy 
współudziale Wydziałów Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Urzędów Wojewódz-
kich. Organizatorem eliminacji 
na szczeblu powiatowym był 
Wydział Porządku Publicznego, 
Bezpieczeństwa, Obronności  
i Spraw Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie.

Jury w składzie: st. kpt. 
Marek Ziobro, Marzena Komska-
Ciesielska i Barbara Gazdowicz, 
dokonało oceny 46 nadesłanych 
prac i zakwalifikowało do elimi-
nacji wojewódzkich następujące 
prace:
I grupa  - grupa młodsza 6-8 lat - szkoła podstawowa
1. Kamil Szmyd – SP w Zmiennicy
2. Izabela Hnat – SP Nr1 w Domaradzu

3. Dominika Krupa – SP Nr 1 w Domaradzu
4. Karol Myka – SP w Jabłonce
5. Natalia Łukaszewska – ZS w Górkach
II grupa - grupa średnia 9-12 lat - szkoła pod-
stawowa
1. Kinga Filak – SP w Zmiennicy
2. Patryk Bieda – SP w Dydni
3. Małgorzata Wójcik – SP w Wydrnej
4. Wiktoria Florek – SP w Brzozowie
5. Anna Wilk – SP w Brzozowie. 
III grupa - grupa starsza 13-16 lat - gimnazjum
1. Miłosz Filak – SP w Zmiennicy
2. Dominika Dudek – Gimnazjum w Domaradzu
3. Magdalena Bocek – Gimnazjum w Domaradzu
4. Oliwia Kij – ZS w Humniskach
5. Michał Turoń – ZS w w Baryczy 
IV grupa - uczniowie niepełnosprawni
1. Angelika Śnieżek – SOSW w Brzozowie
2. Łukasz Wypasek – SOSW w Brzozowie
3. Daniel Obara –SOSW w Brzozowie
4. Mateusz Bryś – SP Nr 1 w Domaradzu
5. Wojciech Kułak – SP w Zmiennicy.

„Klęska – powódź czy huragan 
– straż pożarna ci pomaga”

Jacek Cetnarowicz

W II grupie wiekowej najlepszą okazała się praca 
Kingi Filak z SP w Zmiennicy 

Laureatem w III grupie wiekowej został Miłosz Filak
z SP w Zmiennicy

I miejsce w najmłodszej grupie wiekowej zdobył Kamil Szmyd 
z SP w Zmiennicy 
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Dzień Kobiet przypadał w tym 
roku w okresie postu. W kościołach roz-
poczęły się rekolekcje zarówno dla mło-
dzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. 
Ostatnio praktykowane są zaproszenia 
do częściowego prowadzenia rekolekcji 
ludzi świeckich, znanych, szanowanych 
liderów zespołów. Kiedyś, lata wstecz 
nie miałabym nawet odwagi pomyśleć, 
że będę świadkiem takich zmian, które 
zachodzą również w człowieku, jego 
osobowości, toku myślenia, sądzę że po-
zytywnego.

Kobiety z SKW Rudawiec, idąc za 
przykładem roku ubiegłego postanowiły 
w Dniu Kobiet odwiedzić uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach.

Przebywając z ludźmi chorymi, niepełnosprawny-
mi, czy z innymi dysfunkcjami biologicznymi, stajemy się 
uczestnikami „żywej lekcji”, która uczy bezpośredniego 
przebywania z drugim człowiekiem, jego problemami, spoj-
rzeniem, które niejednokrotnie jest wymowniejsze niż język. 
Nie da się ukryć faktu, że nasza wizyta w ŚDS im. Anny była 
radością dla wszystkich, którzy nas oczekiwali, z kolei kobie-

ty z SKW nie kryły swojego wzruszenia widząc jak ciepło zostały 
przyjęte zarówno przez kierownictwo, pracowników tej placówki, 
jak i osoby dziennego tam pobytu. 

Upieczone przez kobiety ciasto i słodycze były dodatkiem 
do pięknie nakrytych stołów. Oprócz serdecznych rozmów jakie 
trwały podczas spotkania, kobiety z SKW Rudawiec przygotowa-
ły również scenki humorystyczne „z życia wzięte” i tak w rolę 
Kacpra wcieliła się Maria Ogrodnik, a jego żonę Anna Łukaszyk. 
Wiersze o różnej tematyce recytowała Danuta Czaja oraz Wan-
da Gładysz, dedykując jeden z nich wszystkim kobietom, które 
uczestniczyły w tym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet.

Dzień Kobiet
Pod ciężarem śniegu białego
Ugięły się w pokorze, gałęzie drzewa młodego
Ptaki – zwiastuny dni coraz cieplejszych
W radosnych trelach dobywają tonów śmielszych

Wszystko wokół zmierza, chwaląc dni już dłuższe
Do wiosennych roztopów – ukrywając w kufrze
Odzienie zimowe, by nie było śmiesznie
Gdy radosny tulipan zakwitnie przedwcześnie

Tak dni marcowe przełomem się staną 
A w nich Beata – będzie nową Panią
Odnajdzie w pamięci ludzi zatwardziałych
I Dzień Kobiet – z doz życzeń wspaniałych
Niech w tym dniu zakwitną oprócz tulipanów 
Przebiśniegi, stokrotki, a wśród zielonych łanów
Chabry, maki i róże pachnące
Niech Dzień Kobiet upłynie jako raj na łące.

Post to nie tylko spuszczona w obłud-
nym geście głowa i zasmucona twarz, aby każ-
dy mógł zwrócić uwagę na umartwienie, ale to 

także przebaczenie i to przebaczenie wciąż trwa. 
Dlatego nie zdziwi nikogo fakt, że w tym dniu 

wspólnie zaśpiewano kilka piosenek. Dla nas kobiet, matek, córek, 
wnuczek przebywanie w gronie ludzi niepełnosprawnych to praw-
dziwe rekolekcyjne chwile, to coś więcej niż naręcze tulipanów, 
żonkili czy innych wiosennych kwiatów tradycyjnie upiększają-
cych dłonie kobiet w dniu ich święta.

Dzień Kobiet w ŚDS im. Anny w Izdebkach

Wiersze z okazji Dnia Kobiet 
recytowała Danuta Czaja

Obchody Dnia Kobiet w ŚDS

Danuta Czaja
Przewodnicząca SKW w Rudawcu

INFORMACJE  Z  POWIATU

 28 marca oraz 25 kwietnia 2009 roku w godzinach 9.00 -13.00 
w Urzędzie Skarbowym w Brzozowie 

odbędą się „Dni Otwarte”, których celem jest przybliżenie podatnikom specyfiki pracy urzędu. 
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie informuje również, 

że w dniach 27.04.2009r. – 30.04.2009 r. zostaną wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Brzozowie. 
W wymienionych dniach urząd będzie czynny w godzinach:

27. 04. 2009 r. - od 8.00 do 18.00
28. 04. 2009 r. - 30. 04. 2009 r. – od 7.15 do 18.00  

„DNI OTWARTE” URZĘDU SKARBOWEGO W BRZOZOWIE

p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Brzozowie

Zdzisław Mamak



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 19

15 marca 2009 r. odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 
Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 
„Brzana” w Nozdrzcu.

Na zebranie przybyli licz-
nie, członkowie koła oraz gość 
specjalny - Prezes Okręgu PZW 
w Krośnie Pan Józef Jędrzej-
czyk. Po długiej dyskusji udzie-
lono jednogłośnie, absolutorium 
ustępującemu zarządowi, jedno-
cześnie wysoko oceniając pracę 
i osiągnięte cele. Zaznaczono 
szczególnie wzrost liczby człon-
ków Kola, które liczy obecnie 
103 osoby i wielkość ta przez 
ostatnią kadencję wzrosła o 33 
nowych członków. 

Na prezesa Koła ponownie 
wybrano, kolegę Marka Owsianego. Na-
leży zaznaczyć, że M. Owsiany pełnił tę 
funkcję przez ostatnie dwie kadencje. 

Na zebraniu został przyjęty plan 

działalności na rok 2009, gdzie ważne 
miejsce znalazł problem ochrony śro-
dowiska, a szczególnie sprawa śmie-

ci. Wybrano również delegata na Zjazd 
Okręgowy. Koło w Nozdrzcu będzie 
reprezentowane przez Pana Marka Ow-
sianego. Ważną częścią zebrania było 

Polski Związek Wędkarski 
w Nozdrzcu ma nowego prezesa

   Sekretarz Koła PZW Nozdrzec

wystąpienie Prezesa Pana Józefa Jędrzej-
czyka, który przedstawił obecną sytuację 
okręgu krośnieńskiego oraz zamierzenia  
i plany na rok 2009. 

Prezes pogratulował Zarządowi 
efektów pracy z dziećmi i młodzieżą, jaka 
była prowadzona przez ostatnie lata, za-
znaczając, iż Koło w Nozdrzcu wiedzie 
prym w tej dziedzinie. Poruszył również 

problemy, jakie pojawiły się w ostat-
nich latach; między innymi wzrost li-
czebności wydry, szkodnika naszych 
wód, gwałtowny wzrost populacji 
kormoranów w ciągu rzeki San i jej 
dopływów. Na zakończenie Prezes 
Jędrzejczyk wspólnie z Prezesem 
Owsianym wręczyli Złotą Odznakę 
„Za zasługi dla Polskiego Związku 
Wędkarskiego” Panu Bronisławowi 
Starzakowi, za wieloletni wkład pra-
cy na rzecz koła, a szczególnie wie-
loletnie pełnienie funkcji skarbnika. 
Na koniec spotkania odbyło się tra-
dycyjne wędkarskie biesiadowanie  
z rybą na stole.

Sezon wędkarski Koła „Brzana”  
w Nozdrzcu na 2009 rok został rozpoczę-
ty!

Zawody Wędkarskie w Siedliskach z okazji Dnia Dziecka (2008 r.)

      „Kochane baby, ach! te baby
       człek by je łyżkami jadł - bul, bul, bul, bul...
      Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby,
      względem baby jest tak, jak dziecko, całkiem słaby”

No tak. Oto cała prawda o kobietach, 
a raczej o mężczyznach w cieniu kobiet. Jed-
nak jakby na to nie spojrzeć w tym jednym 

jedynym dniu w roku staracie się być grzecz-
ni, układni i nawet przynosicie nam kwiaty.  
A już zupełnie wyjątkowo czuły się panie, 
które 8 marca skorzystały z atrakcji przygo-
towanych specjalnie na tę okazję przez kino 
w Brzozowie. 

Każda z pań na powitanie otrzymała kwiatek, a dla wszystkich, którzy ukoń-
czyli osiemnasty rok życia była również lampka szampana. Jedną z atrakcji wie-
czoru był popisowy występ zespołu breakdance „Step Factor” działającego przy 
Brzozowskim Domu Kultury.  

Tuż przed seansem filmu „Kochaj i tańcz” 2008, w reżyserii  Bruc’ea  
Parramore’a, spośród publiczności, która salę kina wypełniła po brzegi – co  
w dzisiejszych, lekko „przewróconych” czasach jest rzadkością – drogą losowania 

wyłoniono dwie kobiety, do których uśmiechnął się los. Okazały się nimi 
Pani Monika Koszela z Humnisk i Pani Ewelina Pisula z Pakoszówki. Sta-
ły się one właścicielkami pięknych bukietów kwiatów, kompletu biżuterii, 
a co więcej – każda z Pań otrzymała zaproszenie na kolację dla dwóch 
osób w restauracji „Alta”. To nie wszystkie niespodzianki przygotowane 
z tejże okazji. Na wspomnianą kolację szczęśliwców zawiozła limuzyna,  
a wszystko po to, by wyjątkowy nastrój poczuć już w drodze dojazdowej.

Zorganizowanie tak 
niecodziennej imprezy było 
możliwe dzięki wsparciu 
sponsorów, wśród których 
znaleźli się: Alina i Tade-
usz Zygarowiczowie – Fir-
ma Handlowa „Alta”, Rafał 
Szuba – Salon Kwiatowy 
w Brzozowie i Dorota Sie-
niawska – „Gracja” w Brzo-
zowie oraz Marcin Sawicki 
– właściciel limuzyny.

Dobry film, odlotowa limuzyna, kolacja przy świecach 
i biżuteria, czyli… Dzień Kobiet w brzozowskim „Sokole”

Do restauracji szczęśliwców zawiozła limuzyna

Kolacja w restauracji „ALTA” Magdalena Pilawska

INFORMACJE  Z  POWIATU

Dzień Kobiet w ŚDS im. Anny w Izdebkach
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Pojęcie „wolny czas” jest szerokie, ale jednocześnie dla 
większości osób aktywnych - dość niezrozumiałe. Trudno do 
tego podchodzić poważnie, bo nawet w tym „wolnym czasie” 
- wolnym od różnych zajęć domo-
wych, obowiązków i prac które trze-
ba i należy wykonać, znajduje się ten 
czas, który można pożytecznie wyko-
rzystać, niekoniecznie dla siebie, ale 
dla innych ludzi.

Kierując się takim myśle-
niem, kobiety ze Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich przystąpiły do zor-
ganizowania przez dwie soboty tj.  
7 i 14 marca – warsztatów - w ramach 
Programu Integracji Społecznej -  na 
które zostały zaproszone dzieci, mło-
dzież oraz wszystkie zainteresowane 
osoby.

W zajęciach warsztatowych 
prowadzonych przez naszą koleżan-
kę Wandę Gładysz, uczestniczyły 
dzieci miejscowej szkoły, gimna-
zjum, młodzież szkół średnich oraz 
babcie, które z przyjemnością przy-
pomniały sobie to – co teraz przeka-
zuje się młodym ludziom.

Na zajęciach p. Wanda uczyła 
techniki robienia kwiatów z bibuły, 
papieru, krepiny. Sztuka dość stara, 
ale obecnie mająca duże „wzięcie” 
nie tylko w okresie postu do przy-
gotowywania palm wielkanocnych, 
które coraz częściej biorą udział w 
konkursach, ale można też zaobser-
wować jak dekorowane są domy we-
selne, remizy strażackie i inne pomieszczenia służące do miłego 
spędzania czasu.

Manualne zdolności jakie posiada nasza koleżanka nie 
tylko w zakresie robienia pięknych kwiatów, kompozycji kwia-

towych ale i haftowania, są przekazywane wszystkim chętnym, 
którzy pragną wgłębić się w te tajniki.

Jako stowarzyszenie organizujące warsztaty, cieszymy się 
z faktu, że dzieci i młodzież ak-
tywnie uczestniczą w zajęciach, 
a nasze zamierzenia nie okazały 
się daremne, że można było część 
swojej pasji przekazać innym.

Pozytywną stroną tych za-
jęć było to, że „wolny czas” okazał 
się być czasem twórczo wykorzy-
stanym. Małe palce dzieci wyko-
nywały precyzyjne ruchy, naci-
nając kolorowe bibuły, formując,  
a następnie układając „krok po 
kroku” bibułki, z których wycho-
dziły różnego rodzaju kwiatki.

Sądzę, że takie działania 
są niezwykle pożyteczne, inte-

grują społeczeństwo, służą dobre-
mu kontaktowi między osobami 
młodymi i starszymi, zachęcają do 
współpracy z innymi organizacja-
mi działającymi w danej miejsco-
wości. 

Na takich spotkaniach  
z dziećmi i młodzieżą można dużo 
opowiedzieć różnych ciekawych 
historii, przekazać wiele życio-
wych mądrości, które kiedyś za-
owocują w dorosłym życiu dzisiej-
szych dzieci. 

Dziękuję naszej koleżance 
p. Wandzie za naukę, a wszystkim 
uczestnikom, którzy wzięli udział 

w warsztatach – za spędzenie z nami miło i pożytecznie czasu. 

Warsztaty w ramach Programu Integracji Społecznej

W zajęciach warsztatowych uczestniczyli dorośli ...

... i dzieci

Danuta Czaja
Przewodnicząca SKW w Rudawcu

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. 

INFORMACJE  Z  POWIATU
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Origami jest starą wschodnią sztuką tworzenia 
figurek z papieru. Reguły nakazują składać papier bez 
nacinania i klejenia. Choć korzenie sztuki sięgają do 
starożytnych Chin, w których narodziła się ona wraz  
z wynalezieniem papieru, to za kolebkę tej sztuki i jej 
rozwój uznawana jest Japonia.

W ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2009” 
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Gra-
bówka uzyskało od Fundacji Wspomagania Wsi dotację 
na realizację projektu „Myślisz, że nie masz zdolności? 
Spróbuj z nami origami”, który zrealizowano w okresie 
ferii zimowych.

Jak się okazało zajęcia warsztatowe cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich 40 
osób – dzieci szkolne, młodzież gimnazjalna i ponad-
gimnazjalna. Wszyscy mogli się przekonać, że origami 
stwarza ogromne możliwości dla każdego, każdemu 
pozwala osiągnąć sukces, a możliwość odniesienia suk-
cesu dla każdego z nas jest bardzo ważna.

Uczestnicy warsztatów przekonali się również, że origami rozwija 
kreatywność, kształci wyobraźnię przestrzenną, uczy prostoty, estetyki  
i dyscypliny. Origami rozwija i wzmacnia więzi społeczne, przyczynia 
się do pogłębiania relacji międzyludzkich, co dało się odczytać z atmo-
sfery panującej na spotkaniach. 

Skupione twarze, precyzja i dokładność w zginaniu papieru, ob-
serwowanie, jak krok po kroku w naszych dłoniach powstają „papierowe 
rzeźby” potwierdzają słuszność powiedzenia, że origami to szkoła cierp-
liwości, która uczy, bawi i daje radość tworzenia czegoś niezwykłego. 
Dlatego nie do wszystkich pasuje stwierdzenie, że dzieciom i młodzie-
ży w dzisiejszym świecie brakuje cierpliwości, zaangażowania w różne 
działania, chęci uczestniczenia w proponowanych przedsięwzięciach.

W wyniku dwutygodniowych zmagań z papierem powstały pięk-
ne kompozycje wykonane techniką origami z koła, kuliste przestrzenne 
bryły, przestrzenne modele modułowe, papierowe kompozycje kwiatowe, 
kolorowe mozaiki, koszyki i wazoniki oraz oryginalne łabędzie o różnej 
wielkości.

Zajęcia odbywały się w budynku szkoły, a prowadziły je: Teresa 
Mazur, Maria Ruszel, Krystyna Podczaszy, Wioletta Mazur, Alina Gro-
mek, Bożena Głubisz. Po zakończeniu spotkań warsztatowych zorgani-
zowano wyjazd do kina.

Podsumowaniem działań był wieczorek połączony z wystawą prac 
wykonanych podczas zajęć warsztatowych, w którym wzięli udział Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, sołtys Grabówki Bogdan Miksiewicz, 
dyrektor GOKBPiW w Dydni Jacek Adamski, członkowie stowarzysze-
nia, Rada Rodziców, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, nauczyciele 
oraz dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie. 

„Ciesząca oczy” wystawa prac w budynku szkoły utwierdza,  
iż podjęte działanie skierowane do dzieci i młodzieży przerosło ocze-
kiwane efekty. Origami dostarczyło nam wielu przeżyć oraz rozwinęło 
artystycznie i uwrażliwiło na piękno otaczającego świata. Wielu zaszcze-
piło w sobie pasję, którą mogą rozwijać w dowolnym tempie i czasie. 
Zwykła kartka papieru, a tyle możliwości.

Origami - sztuka dla każdego

Konkurs „Pożyteczne ferie 2009”

Teresa Mazur

W ramach Zimowej Akcji Harcerskiej w dniach 2-3 lute-
go br. odbyło się kolejne spotkanie harcerzy z Hufca Brzozów. 
Tym razem zlot odbył się w Dydni, w budynku Gimnazjum na 
zaproszenie  Dyrektor Iwony Pocałuń (również instruktor nasze-
go hufca). W spotkaniu tym wzięło udział 44 harcerzy i siedmiu 
instruktorów.

W pierwszy dzień po zbiórce drużyn harcerze udali się na 
krótki spacer-zwiad po centrum Dydni. Szczególnym miejscem 
był Kościół Parafialny, gdzie druh Witold Pocałuń opowiedział 
ciekawą historię kościoła i osób z nim związanych. Po kolacji 
harcerze pracowali w zastępach. Wymyślali zimowe nazwy za-
stępów, okrzyki i piosenki, a także swoje zimowe imiona. Później 
odbyły się zręcznościowo – „samarytańskie” zmagania zastępów 
(wszyscy dzielnie walczyli). Zawodnikom kibicowali okrzykami 
zastępów i piosenką zimową zlotu wszyscy harcerze. Po pysznym 
poczęstunku rozpoczęły się konkursy i popisy taneczne. Przed 
nocnym spoczynkiem znalazł się również czas na śpiew przy gi-
tarze oraz wspomnienia letniego obozu i wspólnych imprez pod-
czas oglądania prezentacji zdjęć.

Rankiem drugiego dnia biwaku harcerze, chociaż trochę 
niewyspani ale chętni do pracy i zabawy, wyruszyli zastępami 
na grę w terenie. Świetnie posługując się mapą, odwiedzali wy-
znaczone miejsca i robili wywiady na ich temat. Z wyprawy tej 
powstały piękne ilustracje i ciekawe notatki. W godzinach połu-
dniowych po ciepłym posiłku harcerze powrócili do swoich do-

II Zimowe Spotkanie Drużyn Hufca ZHP Brzozów

mów. Zastępy otrzymały od druhny komendantki Anny Mazur 
skromne nagrody i upominki.

W trakcie tego spotkania harcerze świetnie się bawili  
i poznawali nowe, ciekawe wiadomości. Odświeżyli oni stare 
przyjaźnie oraz zawarli nowe znajomości.

Do zobaczenia już wkrótce na wiosennym harcerskim 
szlaku. Czuwaj!

Wspólna fotografia ze Spotkania Drużyn Hufca ZHP Brzozów

Warsztaty w ramach Programu Integracji Społecznej

Dh Dorota Kupczakiewicz
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Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tań-
ca „Kalina” działający przy Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum w Niebocku,  
w ramach współpracy międzynarodowej, 
otrzymał zaproszenie od Szkoły Tańca 
Narodowego „Serpanok” ze Lwowa na  
4 – dniowe warsztaty taneczne.

Oczywiście skorzystaliśmy z za-
proszenia i w dniu 25 lutego 2009 r. gru-
pa 22 młodych ludzi, członków zespołu, 
wraz z trzema opiekunami wyruszyła  
w drogę. Powitali nas: Oleg Kuzik – Dy-
rektor Centrum Twórczości Dziecięcej 
oraz Walentyna Wartownik – kierownik, 
choreograf Szkoły Tańca Narodo-
wego „Serpanok”.

Program warsztatów był bar-
dzo bogaty i ciekawy. Już w pierw-
szym dniu pobytu odwiedziliśmy 
Cmentarz Orląt Lwowskich oraz 
Cmentarz Łyczakowski, a na nim 
groby naszych wybitnych poetów, 
pisarzy, historyków, matematyków, 
muzyków m. in: Gabrieli Zapol-
skiej, Marii Konopnickiej, Stefana 
Banacha, Władysława Bełza.

W drugim dniu pobytu  
w godzinach przedpołudniowych 
zwiedzaliśmy Stary Lwów. Zoba-
czyliśmy Katedrę Ormiańską, Katedrę 
Łacińską, stary rynek, a na nim: Kamie-
nicę Królewską „Mały Wawel”, Pałac 
Lubomirskich, Pałac Arcybiskupi oraz 

tzw. „Czarną Kamienicę”. Po po-
łudniu w sali koncertowej Cen-
trum Twórczości Dziecięcej odbył 
się koncert, podczas którego swój 
dorobek artystyczny zaprezento-
wał Młodzieżowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Kalina” w tańcach: Po-
lonez, taniec lubelski, żywiecki 
i przeworski, zaś Szkoła Tańca 
Narodowego „Serpanok” przed-
stawiła inscenizację pt.:„Nowe przygody 
Królowej Śniegu”.

27 lutego z rana zostaliśmy za-
proszeni do lwowskiego aquaparku,  

w którym główną atrakcją dla dzieci były 
zjeżdżalnie. Spędziliśmy tam dwie godzi-
ny. Tego samego dnia dwoje młodych, 
ukraińskich choreografów prowadziło 

„Kalina” we  Lwowie

R.S.

zajęcia z naszym zespołem. Tancerze 
poznali podstawowe kroki oraz układ ta-
neczny tańca ukraińskiego „Kołomyjki”. 
Wieczorem pojechaliśmy do Lwowskie-

go Akademickiego Teatru Opery  
i Baletu im. Salomei Kruszelni-
ckiej. Tam obejrzeliśmy „Esmeral-
dę” – balet w 3 aktach z prologiem  
i epilogiem. Wszyscy z wielką uwa-
gą, w ogromnym skupieniu oglądali 
przedstawienie i długo byli pod jego 
wrażeniem.

W ostatnim dniu pobytu od-
wiedziliśmy wystawę żywych zwie-
rząt egzotycznych, wśród których 
największe zainteresowanie wzbu-
dził ogromnych rozmiarów pyton 
oraz papuga Ara.

Zmęczeni, ale szczęśliwi i peł-
ni wrażeń, 28 lutego wieczorem, wrócili-
śmy do domu.

Plac przed Operą Lwowską 

Zespół „Kalina” przy pomniku Nikifora Krynickiego we Lwowie

Ogłoszenie - ustawa z dnia 7 września 2007 r. 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa 
oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Starosta Brzozowski wykonując zadania z zakre-
su administracji rządowej, zgodnie  z przepisami ustawy  
z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych 
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1365), 
informuje właścicieli nieruchomości Powiatu Brzozowskiego      
o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczy-
wistym stanem prawnym.

W związku z powyższym na podstawie § 1 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbęd-
nych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym 
stanem prawnym  (Dz. U. z 2007 r. nr 241, poz. 1770) poni-
żej przedstawia się informacje niezbędne do sprawdzenia zapi-
sów zawartych w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem 
prawnym. Dokumentami potwierdzającymi stan prawny nieru-

chomości są odpisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne, orze-
czenia sądów i decyzje organów administracji publicznej oraz 

akty własności ziemi.
W przypadku braku wypisu z rejestru 

gruntów, można wystąpić o jego wydanie 
(koszt - pierwsza działka, budynek, lokal - 
12.00 zł, następna działka, budynek, lokal 
- 6.00 zł) lub sprawdzić zapisy osobiście 
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie  

przy ul. 3 - Maja 43 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Nieruchomości.

Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy  
w Brzozowie - Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. 3- Maja 2a, 
tam można sprawdzić zapis w księgach.

Księgi wieczyste są jawne (art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - Dz. U. z  2001 r. nr 
124 poz. 1361 z późn. zmianami).

Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje 
się w sądzie. Księgi nie mogą być wydawane poza budynek sądu 
rejonowego. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obec-
ności pracownika sądu, natomiast akta księgi wieczystej może 
przeglądać w obecności pracownika sądu tylko osoba mająca 
interes prawny oraz notariusz (art. 36 ww. ustawy).

OGŁOSZENIE

INFORMACJE  Z  POWIATU/WARTO  WIEDZIEĆ
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Aby ustalić stan prawny swojej nieruchomości na-

leży:
- sprawdzić w odpisie z księgi wieczystej w dziale I – czy 

prawidłowy jest numer działki, powierzchnia i położenie 
nieruchomości, w dziale II – czy figurujemy jako właściciel 
nieruchomości,

- sprawdzić w wypisie z rejestru gruntów czy jest zgodny  
z zapisami zawartymi w odpisie z księgi 
wieczystej

O wydanie odpisu z ksiąg wieczystych 
należy wystąpić do Wydziału Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Brzozowie. In-
formacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd 
do księgi wieczystej) udostępnia Centralna 
Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej eks-
pozytury w wydziałach ksiąg wieczystych 
sądów rejonowych, w których wdrożono sy-
stem informatyczny.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera nastę-
pujące opłaty od wniosków o wydanie: odpisu zwykłego księ-
gi wieczystej – 30 zł, odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60 
zł, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł.

Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji 
(ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa), opłaty należy 
uiszczać na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujaz-
dowskie 11, 00-950 Warszawa NBP O/O Warszawa 77 1010 
1010 0400 1922 3100 0000

Wyróżnić można dwa typy sytuacji, w których zachodzi 
niezgodność pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujaw-
nionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem praw-
nym nieruchomości :
- niezgodność wynika z zaistniałej zmiany stanu prawnego 

nieruchomości, w związku z czym stan ujawniony w księdze 
wieczystej utracił aktualność. W takim wypadku usunięcie 
niezgodności następuje w zwykłym postępowaniu wieczy-
stoksięgowym o wpis toczącym się przed Sądem Rejono-
wym prowadzącym księgę wieczystą. Osoba uprawniona 

składa wniosek o wpis w księdze wieczystej i jako podstawę 
wpisu przedkłada orzeczenie sądu lub inny dokument, który sta-
nowi podstawę wpisu i z którego wynika, że zaszła zmiana stanu 
prawnego ujawnionego w księdze wieczystej, a Sąd dokonuje 
wpisu.

- niezgodność wynika z wadliwości dokonanego wpisu, polegają-
cej na tym, iż od początku nie odzwierciedlał on rzeczywistego 

stanu prawnego nieruchomości.
W takim przypadku należy wystąpić 

z żądaniem uzgodnienia treści księgi wie-
czystej z rzeczywistym stanem prawnym. 
Niezgodność może być wynikiem tego, że 
określone prawo nie zostało wpisane do 
księgi wieczystej, że zostało wpisane błęd-
nie albo też, że wpisane prawo jest dotknię-
te wpisem nieistniejącego obciążenia lub 
ograniczenia.

Sprawy o usunięcie niezgodności 
rozpatruje sąd właściwy miejscowo dla 

położenia nieruchomości. Z pozwem może wystąpić osoba lub 
następcy prawni takiej osoby, której prawo nie jest wpisane lub 
jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego 
obciążenia lub ograniczenia.

Pozwanym jest osoba, której prawo zostało ujawnione  
w księdze wieczystej w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem 
prawnym.

W pozwie należy wskazać – poza wypełnieniem wymogów 
wynikających z art. 187 w związku z art. 126 kodeksu postępowa-
nia cywilnego- na czym  polegać  ma usunięcie niezgodności. Sta-
rosta Brzozowski zachęca zainteresowane osoby do sprawdzenia  
i regulacji stanów prawnych posiadanych nieruchomości. 

Informuję mieszkańców powiatu  o niniejszym ogłoszeniu 
w drodze obwieszczenia umieszczonego na tablicach ogłoszeń  
w gminach i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/brzo-
zowski/ Zbigniew Błaż

Naczelnik Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

Zgodnie z art,28 aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, roboty bu-
dowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Wyjątki określone są w przepisach art. 29-31. Art. 29 zawiera listę 
obiektów i robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Li-
sta ta ma charakter zamknięty, co oznacza, że tylko i wyłącznie obiekty i roboty 
budowlane w niej wymienione są zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę i 
w żadnym wypadku nie należy jej traktować rozszerzające. Art. 30 określa, które 
z tych obiektów i robót budowlanych wymagają dokonania zgłoszenia, W art. 31 
natomiast, ujęte są sytuacje, w których po dokonaniu zgłoszenia można wykonać 
roboty rozbiórkowe. 

Procedura zgłoszenia jest mniej skomplikowana od pozwolenia na budo-
wę, niemniej jednak  określone są wymagania jakie musi spełnić inwestor, chcąc 
rozpocząć roboty budowlane na które pozwolenie na budowę nie jest wymagane  
a niezbędne jest dokonanie zgłoszenia.

Zgłoszenia, jakie m.in. wymaga budowa:
- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabu-

dowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzeni zabudowy do 35 m2, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m�,
- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przy-

domowych oranżerii (ogrodów zimowych)  
o powierzchni zabudowy do 25 m2,

- indywidualnych przydomowych oczysz-
czalni ścieków o wydajności do 7,50 m� na 
dobę,

- miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych do 10 stanowisk włączne,

- tymczasowych obiektów budowlanych, 
niepołączonych trwale z gruntem i prze-
widzianych do rozbiórki lub przeniesienia  
w inne miejsce w termnie określonym  
w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upły-
wem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
określonego w zgłoszeniu,

Zgłoszenie robót budowlanych
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- przydomowych basenów i oczek wodnych o po-

wierzchni do 30 m2,
- pochylni przeznaczonych dla osób niepełnospraw-

nych,
- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym 

zbiornikiem o pojemności do 7m�, przeznaczo-
nych do zasilania instalacji gazowych w bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

- przyłączy, elektroenergetycznych, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych  
i telekomunikacyjnych,

- obiekty małej architektury w miejscach pub-
licznych,

- remont istniejących obiektów budowlanych,  
z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków,

- dociepienie budynków o wysokości do 12 m,
- utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 

budowlanych,
- ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc 

publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 
2,20 m,

- rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 
8 m, jeżeli jego odległość od granicy działki jest nie 
mniejsza niż połowa wysokości i nie jest wpisany do 
rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatorską.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego w Brzozowie, lub 
można go pobrać w Wydziale Architektury i Budowni-
ctwa tut. Starostwa.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- określenie rodzaju, zakresu i sposobu prowadzenia ro-

bót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane,
- w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub ry-

sunki,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębny-

mi przepisami,
- do zgłoszenia przyłącza, obiektu małej architektury  

w miejscu publicznym lub instalacji zbiornikowej na 
gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 
do 7 m� należy dołączyć projekt zagospodarowania 
działki lub terenu wykonany przez projektanta posia-
dającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem za-
mierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wy-
konywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli  
w termnie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właści-
wy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie 
później niż po upływnie 2 lat od określonego w zgłosze-
niu terminu ich rozpoczęcia. Po upływie 2 lat zgłoszenie 
traci ważność i wówczas należy dokonać nowego zgło-
szenia. Procedura zgłoszenia nie przewiduje wydawania 
przez organ aktu administracyjnego potwierdzającego 
możliwość rozpoczęcia robót. Milczenie organu i brak 
sprzeciwu w drodze decyzji uprawnia inwestora do pod-
jęcia robót. Celem uzyskania potwierdzenia możliwości 
rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie zgłosze-
nia, inwestor może zwrócić się do organu o wydanie od-
powiedniego zaświadczenia.

W przypadku złożenia przez inwestora niekom-
pletnego zgłoszenia, organ nakłada na zgłaszającego 
obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, braku-
jących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia 
- wnosi sprzeciw w drodze decyzji. W przypadku robót 

budowlanych, na które wymagane jest zgłoszenie, nie ma obowiązku 
ustanowienia kierownika budowy, ani prowadzenia dziennika budowy, 
za wyjątkiem budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedyn-
czym zbiornikiem o pojemności do 7 m�. Nie ma również obowiązku 
zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót.

Organ wnosi sprzeciw w sprawie robót 
budowlanych objętych zgłoszeniem jeżeli:
- zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywa-
nia robót budowlanych objętych obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia na budowę,
- budowa lub wykonywanie robót budowla-
nych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub inne przepisy, 
- zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego 
obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki 
obiekt istnieje.

Organ może również nałożyć w drodze 
decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na 

wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obo-
wiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążli-

wości dla terenów sąsiednich.

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!

Anna Furman
Naczelnik Wydziału Architektury i  Budownictwa
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Na pytanie kim, bądź czym jest 
orlik, w chwili obecnej wielu z nas od-

powiedziałoby, że jest to młody piłkarz, 
bądź też boisko o sztucznej nawierzchni 
wybudowane w ramach rządowego pro-
gramu Moje Boisko Orlik 2012. Orlik, 
a ściślej Orlik Krzykliwy (aquila po-
marina), to przede wszyst-
kim nazwa gatunkowa 
bardzo ciekawego ptaka 

 drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych, najliczniej-
szego w naszym kraju orła.

W Polsce żyje około 1800-2000 par - około 
20% światowej populacji, które zasiedlają głównie 
północno-wchodnią i południowo-wschodnią Polskę. 
Na Podkarpaciu bytują głównie w Beskidzie Niskim, 
gdzie jest ich największe zagęszczenie w Europie ok. 
200 par, a także w Bieszczadach oraz na pogórzach 
Przemyskim i Dynowskim. Można go także często 
spotkać na terenie powiatu brzozowskiego.

Jak wygląda orlik? Jest to ptak o brązowym 
upierzeniu bardzo podobny do orła przedniego, lecz 
o wiele mniejszy, zbliżony wielkością do myszo-
łowa. Długość ciała wynosi ok. 70 cm rozpiętość 
skrzydeł sięga 190 cm, a waga dochodzi do 1600 
g. W trakcie lotu można go rozpoznać po charaktery-
stycznym układzie i wyglądzie skrzydeł, 
które są lekko opuszczone, szerokie i pal-
czasto zakończone. Inną cechą gatunko-
wą są jasne promyki na końcach skrzydeł  
i upierzenie aż po palce.

Orlik podobnie jak i bociany jest 
ptakiem wędrownym. Orliki krzykli-
we zimę spędzają na sawannach central-
nej i południowej Afryki. Na zimowisku  
w Afryce przebywają od początku listopada 
do początku marca. Jak mówi Marian Stój 
koordynator Komitetu Ochrony Orłów re-
gionu południowo-wschodniej Polski „Od-
loty tradycyjnie rozpoczynają się w połowie 
września i trwają trzy - cztery dni. Orliki po-
wracają do nas na początku kwietnia. Do 
miejsc zimowania lecą parami, często z po-
tomstwem, które rodzice karmią w trakcie 
wędrówki”.

Środowiskiem, które zamieszkują 
orliki są zwarte i rozległe lasy w pobliżu 
pól uprawnych, łąk czy pastwisk w pobliżu 
terenów podmokłych, rzek, potoków lub je-
zior. Istotnym czynnikiem jest wysoki po-
ziom wód gruntowych, zarówno w miejscu 
gniazdowania, jak i na łowisku. Gniazdo jest 
z reguły zakładane na wysokich drzewach, 
tj. świerkach, jodłach czy bukach przy pniu, 
mniej więcej w połowie wysokości i jest wykorzystywane przez 
wiele lat. Składanie jaj odbywa się na przełomie kwietnia i maja.  
W 75% lęgów samica składa 2 jaja, które przez okres od 33 do 43 

dni najczęściej wysiaduje samica,  
w tym okresie karmiona przez 
samca. Pisklęta wykluwają się  
w odstępach 3 - 4 dniowych i są 
bardzo agresywne względem sie-
bie. U orlika występuje bowiem zjawisko kainizmu: starszy  
i silniejszy pisklak zadziobuje młodszego i słabszego. 

Młode orliki opuszczają gniazdo na przeło-
mie lipca i sierpnia, ale pod opieką rodziców są 
jeszcze przez okres ok. 1,5 miesiąca. Pełną dojrza-
łość uzyskują w 3 - 4 czwartym roku życia. Inną 
ciekawą cechą gatunkową jest monogamia – sa-
miec i samica tworzy wierną parę przez cały okres 
swojego życia. 

Orliki są drapieżnikami terytorialnymi, to 
znaczy, że para nie dopuszcza w swoim rewirze 
do obecności innych orlików walcząc w razie po-
trzeby o swoje terytorium. Polując na swoje ofiary 
orlik potrafi je wypatrywać z wysokości ok. 100 
metrów, czasem czatuje na śródpolnych drzewach, 
słupach. Potrafi także sprawnie polować „na pie-
chotę” dzięki umiejętności sprawnego biegania, 
co umożliwiają mu długie nogi. Orliki żywią się 
głównie gryzoniami, drobnymi ssakami, ptakami, 
płazami, a także żabami i pisklętami innych pta-

ków.
W Polsce Orlik krzykliwy jest ob-

jęty ścisłą ochroną gatunkową. Wokół ich 
gniazd obowiązuje strefa ochronna: przez 
cały rok w promieniu 100 m, a od 1 marca 
do 31 sierpnia w promieniu 500 metrów 
od gniazda.

Ochroną orlika, jak i innych rzad-
kich ptaków drapieżnych zajmuje się  
w Polsce Komitet Ochrony Orłów (KOO), 
który powstał w roku 1981 jako niefor-
malna grupa, skupiająca osoby zajmujące 
się ochroną i badaniami ptaków drapież-
nych w Polsce. W roku 1991 KOO zare-
jestrowany został jako stowarzyszenie 
(organizacja pozarządowa) zajmujące się 
działalnością społeczną. Obecnie zrzesza 
około 400 członków na terenie całego 
kraju. Wśród nich są zarówno specjali-
ści zajmujący się zawodowo ornitologią 
i ochroną przyrody, leśnicy, jak również 
entuzjaści ochrony ptaków drapieżnych  
i przyrody.

Warto wspomnieć, że orlik krzy-
kliwy jest godłem utworzonego na tere-
nie Beskidu Niskiego w dniu 1 stycznia 
1995 roku Magurskiego Parku Narodo-
wego. Orlikowi jest także poświęcona 
ścieżka dydaktyczna na terenie Biesz-

czadzkiego Parku Narodowego, która biegnie z Wołosatego na 
najwyższy szczyt Bieszczadów Tarnicę. 

Orlik krzykliwy (fot. 1)

(fot. 2)

(fot. 3)

Jacek Cetnarowicz

Orlik krzykliwy
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Życie dostarcza nam wielu ulotnych chwil pełnych emocji, które tak 
bardzo chcielibyśmy zatrzymać. Możliwość zapisania tej ulotności daje nam 
fotografia. Coraz częściej sięga się po aparat fotograficzny z pasją. Urządze-
nia te zmieniły nasz sposób widzenia, nauczyły nas oglądać świat dla samej 
przyjemności oglądania. O podzielenie się swoimi doświadczeniami w tej 
dziedzinie poprosiłam miłośnika fotografii i przyrody Sebastiana Stemulaka 
– nauczyciela języka angielskiego w I LO w Brzozowie. 

Mówiąc o sobie twierdzi skromnie, iż nie czuje się autorytetem w tym 
obszarze. Podkreśla też, że sam wciąż się uczy i jeszcze wiele przed nim do 
zrobienia, zanim będzie się mógł 
czymś poszczycić. Niemniej jego 
zamiłowanie do fotografii jest już 
szerzej znane. Sam mówi, iż jest 
ona dla niego najważniejszą od-
skocznią od problemów życia co-
dziennego i jeśli może, poświęca 
jej cały wolny czas. Fotografią 
pasjonuje się od końca szkoły 
podstawowej. - To zainteresowa-
nie zlało się w jedno z zaintereso-
waniem przyrodą, które rozbudzi-
li we mnie mój tato i stryj.  Wtedy 
właśnie wyciągnąłem z szafy 
starego Zenita E i zaczęło się – 
wspomina z uśmiechem fotograf.

Fotografia przez ostatnie lata przeszła ogromne przeobrażenia. Nowe 
technologie w tej dziedzinie niosą wiele zalet. - Fotografia cyfrowa daje duże 
pole do popisu ludziom obeznanym w obsłudze programów graficznych do 
obróbki zdjęć – mówi Sebastian Stemulak. 
- Często udaje się uratować zdawać by się 
mogło stracone ujęcia. Niestety ta sama 
technologia stwarza okazję do nadużyć, ma-
nipulowania rzeczywistością, itp. Ponadto 
możliwość podglądu wykonanego zdjęcia 
zaraz po jego zrobieniu na wyświetlaczu 
aparatu pozwala na dokonanie potrzebnych 
poprawek np. w ekspozycji czy kadrowaniu 
i jeśli to konieczne, powtórzenie ujęcia. To 
ogromna zaleta – nie trzeba wszak czekać na 
zdjęcie z laboratorium, by zobaczyć efekty 
– akcentuje mój rozmówca. 

Zaletą nowych technologii jest też 
kwestia finansowa. - Fotografia cyfrowa jest 
paradoksalnie tańsza od analogowej, gdyż 
inwestujemy jednorazowo w korpus, obiek-
tyw i kartę pamięci. Tę ostatnią możemy 
wykorzystać wielokrotnie, czego nie można 
było zrobić z filmem. Nie trzeba też druko-
wać zdjęć, aby je obejrzeć. Wystarczy PC  
i już można się cieszyć wspomnieniami. To oszczędność nie tylko pieniędzy, 
ale i papieru – wyjaśnia S. Stemulak.

Mówi się, że aby wykonywać dobre fotografie nie wystarczy jedynie 

doskonale opanować warsztat, trzeba posiadać 
szczególny rodzaj wrażliwości i przenikliwości  
w postrzeganiu świata. Jednak tak naprawdę dla 
każdego artysty definicja dobrego zdjęcia jest róż-

na. - Każde zdjęcie dla mnie zwią-
zane jest z jakimś miejscem, jakąś 
sytuacją, niesie także jakiś ważny 
dla mnie ładunek emocjonalny 
– opowiada mój gość. Fotograf 
podkreśla też tytułową ulotność 
chwili. - Ważne w zdjęciu jest też 
uchwycenie momentu - kwiatka 
lub zwierzęcia w jego naturalnym 
otoczeniu, w możliwie jak najpięk-
niejszym świetle, w innej od atla-
sowej pozie czy zaskakującej sytu-
acji. Ogólnie rzecz biorąc cenne 
są te zdjęcia, które dalekie są od 
landshaftowych obrazów znanych 

szerszej publiczności, im mniej ma 
bowiem wspólnego ze zwykłym obrazem, a im bar-
dziej jest zaskakujące, tym lepsze. Doskonałym 
przykładem są tutaj wspaniałe zdjęcia świstaków 

Grzegorza Leśniewskiego, czy zdjęcia żu-
rawi i sów Artura Tabora.

Bardzo często dobre zdjęcie okupio-
ne jest wielogodzinnym oczekiwaniem na 
uchwycenie danej chwili. Mój rozmówca 
również ma w tej kwestii doświadczenie, 
gdyż przyroda jak żadna inna dziedzina 
fotografii wymaga od swoich pasjonatów 
cierpliwości. - Wielokrotnie spędzam po 
kilka godzin na oczekiwaniu na zwierzęta, 
ukryty gdzieś w trawach, zamaskowany  
w nieraz komiczny sposób. Każde spotka-
nie ze zwierzęciem jest inne, dlatego każda 
fotografia jest dla mnie zdobyczą, nie tylko 
w wymiarze samego zdjęcia, ale także do-
świadczenia i przeżycia niepowtarzalnego 
– wyznaje S. Stemulak. Fotograf wyjaśnia 
też co mu daje uchwycenie danej chwili. 
- Do tego dochodzi jeszcze aura, światło  
i umiejętność opanowania emocji, które po-

trafią nieźle zatrząść rękami. Dlatego udane 
zdjęcie to także triumf nad samym sobą – poko-
nanie zmęczenia, zimna, wyrobienie wytrwałości 
i cierpliwości oczekiwania. Udane zdjęcie daje 

Uchwycić ulotność chwil
O fascynacji obiektywem z Sebastianem Stemulakiem

„Fotografując staraj się pokazać to, 
czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył.” 

Robert Bresson

Fotografie Sebastiana Stemulaka (fot. 1)

               (fot. 2)

               (fot. 3)
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mi wiele wspomnień i satysfakcję, tym większą jeśli zobaczę jakiś 
choćby jeden uśmiech zadowolenia na twarzy widza – dodaje po 
chwili. 

Każdy fotograf stara się odnaleźć i wydobyć ze zdjęcia tą 
ulotną chwilę. Stara się tworzyć fotografię z duszą. A czym jest 
taka właśnie fotografia? Dla Sebastiana Stemulaka to „fotografia 
o ponadczasowym przesłaniu, fo-
tografia, która krzyczy, fotografia, 
która dociera do głębi naszego czło-
wieczeństwa, duszy, sumienia, ape-
luje do systemu wartości, każe nam 
zatrzymać się i pomyśleć o wczoraj 
i o tym, co zrobimy jutro”. Fotograf 
wyjawia też, że chciałby umieć ro-
bić takie zdjęcia.  

Amerykańska pisarka Susan 
Sontag pisze o fotografii, iż jest 
to „zdolność dostrzegania piękna  
w tym, co każdy widzi, ale pomija 
jako spowszedniałe”. Poproszony o 
odniesienie się do tego stwierdze-
nia fotograf odpowiada: - To praw-
da, lepiej chyba nie można by tego 
ująć. Stwierdzenie Susan Sontag jest 
szczególnie trafne w odniesieniu do 
makrofotografii, ale też i widzianej 
szerszym kątem obiektywu – fotografii krajobrazu. Otaczająca nas 
rzeczywistość jest dla nas czymś normalnym – ot górka i drzewko, 

a tu jakiś kwiatek. To samo jednak otoczenie tworzy 
dla fotografa kilka możliwości zrobienia zdjęcia. 
To więc, co liczy się u dobrego fotografika najbar-
dziej to oko – umiejętność selekcji, zaakcentowania,  
widzenie świata z różnej perspektywy, tak by z nor-
malności wyłonić coś nowego, zaskakującego co-
dziennego przechodnia – podkreśla S. Stemulak.

Można powiedzieć, że fotografia to patrzenie 
na świat obiektywem. Dziękując za przybliżenie 
specyfiki fotografii cyfrowej naszym Czytelnikom, 

życzę panu Sebastianowi aby to „patrzenie” zawsze było 
przejrzyste i pełne pasji.

     (fot. 5)

                                (fot. 4)

Anna  Rzepka

Wiersze Pani Krysi z Izdebek Czas zadumy, rozważania

Wielki Post – siedem tygodni,
Mamy przed sobą – „Wielkie Dni”, 
Czas refleksji – przemyślenia,
- Złości, krzywd – wynagrodzenia.

Czas zadumy – rozważania,
Nad życiem – zastanawiania,
Więc możemy przez te dni,
Ukoić żal – ból i łzy.

Przeprosić – no jak bolało
- Zaniedbało – znieważało,
Rozważmy – gdzie zbłądziliśmy,
Kogo upokorzyliśmy.

- Co w życiu złe zrobiliśmy,
- Czym bliźniego skrzywdziliśmy,
Przeprosić? – chyba za mało
- wynagrodzić – by się zdało.

Przez czterdzieści dni kochani,
Jezus modlił się za nami,
Byśmy mogli żyć dla siebie 
Zasłużyć na życie w niebie.

Zaśpiewajmy gorzkie żale,
Żałujmy – będzie wspaniale 
Pan Bóg – słabości rozumie,
I wybaczyć wszystkie umie.

Za nas cierpiał Syn kochany,
- Przez okrutne – ciężkie rany,
- Do czego jest człowiek zdolny,
- Żeby rządzić i być wolny.

Matka tyle wycierpiała, 
Gdy na Syna Śmierć „patrzyła”,
Nigdy tego nie rozumie 
- Ten co rozważać – nie umie.

- Człowiek okrutny – lecz czemu,
Nie daruje – nic – drugiemu,
- Wiemy – z ludzkiej nieczułości,
- Zmarł Zbawiciel z Wysokości.

Miłość wzajemna 
Kochajmy ludzi, choć nas nie kochają,
Wspierajmy bliźnich, choć się odwracają,
Życzmy im dobrze, choć nas nienawidzą,
Módlmy się za nich, chociaż z nas szydzą.

Bo tylko miłość, przetrwa pokolenia,
I pozostawi piękne wspomnienia.
Wszystko na świecie niszczeje starością,
Lecz tylko miłość – kwitnie młodością.

Była, jest; będzie do końca świata.
Zawsze zwycięża, przez wszystkie lata,
Potrafi kochać, bez wzajemności,
Potrafi zmazać – nasze słabości.

Wybaczyć gorycz – to co bolało
Zapomnieć – co nam tak przeszkadzało.
Podnieść się z dołka – przełknąć zły kęs,
I nadać życiu naszemu sens.

Trudno – bo zwykle się nie układa.
Ale i na to jest dobra rada,
Wymazać wszystko – co było wczoraj,
I zacząć życie – od dziś od nowa.

Wyrzucić z serca – co nas dręczyło
I zaraz będzie - lepiej i miło.
Przecież na wszystko jest jakiś sposób,
By nie dołować własnego losu.

A gdy trudności nas przerastają, 
Pomyśl, są tacy – co gorzej mają,
I mimo wszystko – żyć jakość muszą.
- Gorzej – jak własną złością się duszą.

Zimowa huśtawka

Żegnajcie mrozy, nosie czerwony,
Zawieje i śnieżyce.
Bo dzisiaj ten świat jakiś szalony,
Są grzmoty i błyskawice

Pośrodku zimy, wiosna się budzi,
- To rzecz jest niesłychana.
Każdy się jakąś nadzieją łudzi,
- Zamiast ulepić bałwana.

Zamiast pozjeżdżać z górki na nartach,
Poślizgać na łyżwach po lodzie,
Chyba się ktoś tu – nie zna na żartach
- Brniemy nie w śniegu, lecz w wodzie.

Huragan niszczy drzewa i bliskich,
Łamie grube konary
Takie zdarzenia zadziwią wszystkich,
- Zjawiska nie znają miary.

Coś na tym świecie, wszystko się 
gmatwa,
Przewraca do góry nogami.
„Taka huśtawka” – to nie jest łatwo.
- Czy nie tak? – powiedźcie sami.
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Sześciotygodniowy okres Wielkiego Postu się-
ga swymi początkami IV wieku. Był on pierwotnie 
okresem przygotowania do chrztu kandydatów, tzw. 
katechumenów. Chrzest ten przyjmowali oni bardzo 
uroczyście w Wielką Sobotę.

Obecna liczba 40 dni Wielkiego 
Postu ma wymiar symboliczny, wyra-
ża trwanie jednego pokolenia człowie-
ka. Przypomina nam też te czterdzieści 
dni, jakie Chrystus spędził na pustyni, 
przygotowując się do publicznej dzia-
łalności w Palestynie. Przypomina 
również wędrówkę ludu Izraela, kiedy 
to Mojżesz czterdzieści dni przebywał 
na górze Synaj, przygotowując się  
w umartwieniu do zawarcia przy-
mierza z Bogiem. Tyle też dni Goliat 
znęcał się i drwił z ludu wybranego, 
zanim poniósł porażkę z rąk Dawida. W tym zdarzeniu 
zobaczyć można wielką walkę Chrystusa z szatanem, 
walkę dobra i zła, walkę, którą z Kościołem szatan 
prowadzi do dziś.

W centrum uwagi wielkopostnej stoi Krzyż 
Chrystusa, drzewo miłości najdoskonalszej i najpeł-
niejszej, a pod nim stoimy my, ludzie ziemi, wierzący 

w swego Odkupiciela, stoimy i przeżywamy tę miłość- 
przez Krzyż bowiem dokonało się nasze zbawienie.

Jednym z nabożeństw wielkopostnych, które 
tak bardzo przybliża nas do Chrystusowego cierpienia  
i męki, jest Droga Krzyżowa odprawiana w piąt-
ki Wielkiego Postu. Gromadzi ona wiernych, którzy 
wielkim nabożeństwem odprawiają stacje, śpiewają 
pieśni, jak choćby tę z czwartej stacji, mówiącą o spot-
kaniu Jezusa ze swoją Matką:

Schodzą się z sobą dwie istoty święte,
Najświętszym bólem dla siebie przejęte,
Jezus z Maryją, Syn z Matką cierpiący,
Krzyż swój niosący.

Lud polski ukochał żałosne lamenta-
cje Gorzkich Żali, które w niedzielne popo-
łudnie Wielkiego Postu śpiewamy od końca 

XVII wieku. Jak Polska długa i szeroka brzmią te pieśni żalem wielkim,  
a w nim Maryja skarży się swemu ludowi ze swych trosk. Lud  odpowiada 
Jej ze łzami w oczach na te żałosne skargi, i tak trwa ta wymiana słów, 
jakby Maryja była fizycznie obecna, jakby żyła wśród tego ludu, który 
rozumie, co to ból, żałość, niezrozumienie i poniżenie.

Ach, ja Matka boleściwa,
Pod  krzyżem stoję smutliwa,
Serce żałość przejmuje.

O, Matko, niechaj prawdziwie,
Patrząc na krzyż żałośliwie
Płaczę z Tobą rzewliwie! (…)

Gorzkie Żale są popularnym zbio-
rem pieśni o męce Pańskiej, a nazwa po-
chodzi od pierwszych wyrazów pieśni: „ 
Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze 
przenikajcie”.

Gorzkie Żale – nabożeństwo, które 
wyrosło z polskiej duchowości i poboż-
ności okresu baroku. Polega również na 
rozważaniu męki Pańskiej. Gorzkie Żale 
wiążą się z bractwem św. Rocha z roku 
1698 przy kościele św. Krzyża w Warsza-

wie. Zazwyczaj w łączności z tym nabożeństwem głoszone są kazania  
o męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne.

Prawdopodobnie od X wieku istniały u nas zakazy spożywania 
mięsa w okresie Wielkiego Postu. Wstrzymywano się także od jedzenia 
nabiału i jaj. Poza chlebem żywiono się rybami i suszonymi owocami. Nie 
przyjmowano pokarmów ciepłych. Jedzono też potrawy z grochu, prosa, 
rzepy, barszcz, a tłuszcze zastępował olej konopny, makowy lub słonecz-
nikowy. Jest nawet stare na post przysłowie: „Mości panie dobrodzieju, 
dobre kluski na oleju”.

Po przyjęciu chrztu przez Mieszka w 966 r. świeżo nawróconych 
poddanych zmuszano do przestrzegania postu surowymi karami. Syn 
Mieszka, Bolesław Chrobry, kazał wybijać zęby tym, którzy łamali post.

Rygory Wielkiego Postu nakazywały przede wszystkim powagę. 
Zalecanymi formami pokutnymi była modlitwa, post, jałmużna i wielo-
rakie dzieła miłosierdzia. Nie wolno było gwizdać, grać i tańczyć. Nie 
wolno było patrzeć w lustro oraz zasiadać do kądzieli. Dorośli w piąt-
ki „suszyli”, czyli nic nie jedli, tylko pili wodę. Ksiądz Jędrzej Kitowicz  
w „Opisie obyczajów” opisuje ponure procesje „kapników”, ludzi którym 
spowiednik lub sami sobie wymierzali pokutę, chłoszcząc się publicznie 
do krwi. Cudzoziemcy widząc te upiorne procesje, okładających się bicza-
mi mężczyzn, a nawet kobiet, ludzi ociekających krwią, byli przerażeni 
i uważali to za przejaw okrutnego fanatyzmu. Natomiast polskie społe-
czeństwo uważało biczowników za całkiem coś normalnego. Z czasem 
Kościół procesji biczowników zakazał.

Kościół w Polsce z biegiem lat zmienił niezwykłą surowość po-
stów, ale przetrwały one w Polsce do końca XVI wieku. W późniejszych 
wiekach można było spożywać nabiał we wszystkie dni Wielkiego Postu, 
z wyjątkiem trzech ostatnich. Posty nie były nacechowane już taką żarli-
wością jak w średniowieczu, jedynie lud wiejski, bardzo przywiązany do 
wiary i Kościoła, skrupulatnie przestrzegał przepisów postnych, co ma 
miejsce jeszcze w wielu regionach naszego kraju do dnia dzisiejszego. 
Połowę okresu postnego wyznaczało śródpoście lub półpoście. 

W liturgii obowiązuje kolor fioletowy, a w kościołach w okresie 
Wielkiego Postu rzadziej odzywają się dzwony i grają organy.

Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Wielki Post
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Zwyczaj topienia Marzanny znany jest od XV wieku i obejmo-
wał cały Śląsk, południowo-zachodnią Wielkopolskę oraz południową  
i zachodnią Małopolskę. Zwyczaj ten występował także w Czechach, na 
Łużycach, w Bułgarii i na Ukrainie, gdzie spotkać można takie nazwy jak 
Mara, Liszanka, Marena.

Obecny zwyczaj topienia Marzanny jest stosunko-
wo nowszy. Powstał z połączenia dwóch wcześniejszych: 
znanego u różnych ludów oczyszczania siedlisk ludzkich 
przez wynoszenie lub wypędzanie wszelkich złych sił, 
demonów i innych nieszczęść, z wczesnowiosennym to-
pieniem lub kąpaniem przez dziewczęta figury przybranej 
w damski strój, co miało spowodować deszcze, niezbędne 
wiosną.

Oba te elementy mocno tkwią w obrzędowości Ma-
rzanny. Topienie Marzanny organizuje się 21 marca, tzn. 
w kalendarzowy początek wiosny, albo po prostu w jeden 
z dni przedwiośnia, gdy ginie śnieg i pojawiają się pierw-
sze kwiaty.

Marzannę dziewczęta wiejskie wykonywały ze słomy. Była to prze-

Topienie Marzanny
WARTO WIEDZIEĆ

Najstarsze to i największe święto chrześcijańskiego świata. Od-
wieczny rytuał podniosłego ceremoniału splata się tu z uświęconymi tra-
dycją obrzędami, wypełniającymi dni poprzedzającego je Wielkiego Ty-
godnia.

Święta Wielkanocne - to święta radości i triumfu. Radości ze zmar-
twychwstania Jezusa, triumfu wiary i życia nad śmiercią. Ta 
pierwsza, po pierwszej wiosennej pełni księżyca niedziela ma też 
swe symboliczne miejsce w odwiecznym porządku i rytmie natu-
ry. Przyroda, która na oczach wszystkich w promieniach coraz sil-
niejszego słońca ożywa znów po zimowym śnie, przynosi nadzieję 
nowego życia.

Wielkanocne gody to święto ruchome nie mające miejsca 
stałego w sztucznym porządku wymyślonego przez człowieka ka-
lendarza. Pozostaje to w zgodzie z tajemnicą czasu zmartwych-
wstania. „O nocy naprawdę błogosławiona, ty jedna znasz czas, 
godzinę, w której Chrystus wstał z grobu” – śpiewano tak od 

dawna i tradycję tę podkreśla-
ją zmienne godziny rezurekcji 
– uroczystej procesji wielkanocnej…

Niedziela rozpoczynająca  Wielki 
Tydzień nazywana Palmową lub Kwiet-
ną wnosi do kościoła widome symbole 
nowego cyklu życia przyrody. Wiosen-
ne wierzbowe bazie, gałązki bukszpanu,  
jałowca są tworzywem polskiej palmy, 
która często jest prawdziwym dziełem 
autentycznej, ludowej sztuki, owocem 
pracy, talentu i umiejętności  przekazy-
wanych przez pokolenia.

Każdy z kolejnych dni Wielkiego 
Tygodnia ma swoją barwę i charakter 

określane dziedzictwem rytuału wyrastającego z czasów ginących gdzieś 
w pomroce. W chrześcijańskiej, katolickiej, polskiej Wielkanocy, w jej 
bogatej tradycji znaleźć można także i odległe echa pradawnych godów 

wiosennych. Mądrość tolerancji uświęciła i utrwaliła 
niejeden obyczaj prasłowiańskiego jeszcze rodowo-
du, uznała za swój niejeden z symboli tak starych jak 
ludzkość. Choćby pisanki,  jak dawniej mawiano „pi-
ski”, „kraszanki” barwione i malowane, zdobione na 
dziesiątki sposobów i wzorów to przecież nic innego 
jak wspominany już przez starożytnych, choćby Owi-
diusza czy Pliniusza i od najdawniejszych już czasów 
uznany symbol życia „ab ovo - od jaja, od samego 

początku”.  Od wieków to obok 
Baranka – jeden z symboli tego 
święta, zrośnięty też nierozerwal-
nie z domową tradycją, z folklo-
rem, z całą atmosferą tych dni.

„Świątecznym jajkiem” 
- pisze badacz polskiego obycza-
ju  Jan S. Bystroń - dzielono się 
najpierw wśród domowników,  
a potem z każdym przybyłym, 
składając sobie wzajemnie ży-
czenia”.  A gdy w czasach naro-
dowej niewoli witano się słowami 

„Chrystus zmartwychwstał” i odpowiadano  „Praw-
dziwie zmartwychwstał”, to jakże często tę nadzieję 
zmartwychwstania łączono z myślą „o tej co jeszcze 
nie zginęła” – z Polską.

W symbolice tych świąt zmartwychwstanie  
i odrodzenie się Ojczyzny przez wielu Polaków po-
strzegane było jako dziejowy wymiar własnych losów 
narodowych. Stąd czerpali nadzieję i siły nawet w naj-
trudniejszych latach.

I dlatego właśnie te święta, obrosłe odwieczną 
tradycją, związane od tysiąclecia z losami kolejnych 
pokoleń Polaków, tak wiele znaczą w naszych dzie-
jach i teraźniejszości. Dla nas mają także swój specy-
ficzny polski koloryt, bo wyrastają z historii i tradycji 
ludowej minionego tysiąclecia.

ważnie kukła wielkości ludzkiej lub mniejsza, odzia-
na w jakąkolwiek szatę. Ozdabiały ją też dziewczęta 
wstążeczkami i sztucznymi kwiatkami. Wrzucając ku-
kłę do wody wypowiadały zaklęcie: „Zimo, odejdź! 
Choroby, odejdźcie! Zło, odpłyń!”

Rzucać Marzannę trzeba było mocno, aby prąd 
na rzece mógł ją porwać i unieść w dal. Cała uroczy-
stość robiła większe wrażenie, jeżeli odbywała się 

wieczorem, przy świetle pochodni.
Oskar Kolberg w „Dziełach wszyst-

kich”, t. 43 zanotował taką przyśpiewkę  
z tej okazji:

„U Długosza na końcu
Marzaneczka we wieńcu,
Dokądże ją wieźć mamy, 
Gdy dróżeńki nie znamy.
        

         Zawieźcie mnie, dzieweczki,
        Tu, na te pagóreczki,
        Po tym - wrzućcie do wody,
        O, do głębokiej wody.

Halina Kościńska

Święto życia i nadziei

Halina Kościńska
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Ponad 1,5 tysiąca widzów oklaskiwało artystów Teatru Muzycznego 
z Łodzi, którzy w sobotę 7 marca br. na krośnieńskiej hali zaprezentowali 
musical Skrzypek Na Dachu.

Musical „Skrzypek na dachu” jest arcydziełem gatunku, a swój suk-
ces zawdzięcza w dużej mierze walorom libretta, które pieczołowicie od-
twarza atmosferę i koloryt małej żydowskiej wioski Anatewki i jej społecz-
ności z początku XX wieku.

Jak można dowiedzieć się z oficjalnej strony internetowej Teatru Mu-
zycznego w Łodzi (www.teatr-muzyczny.lodz.pl), „Skrzypek na dachu” jest 
także obrazem przemian w świecie, upadania tradycji, o której tak wiele się 
mówi i która nie wytrzymuje konfrontacji z nowymi zjawiskami. Na tym 
tle rozgrywa się historia rodziny Tewjego - mleczarza i dramat całej wioski. 
To także jeden z niewielu musicali, w których w piękny, dowcipny, liryczny  
i dramatyczny zarazem sposób mówi się o podstawowych wartościach ży-
cia i przemijaniu. 

Widzowie w Krośnie przez ponad 3 godziny mogli podziwiać piękne 
piosenki i brawurowe chóry, znakomitą choreografię i stylizowane kostiu-
my. Łącznie zaprezentowało się ponad 60 artystów (chór, balet, orkiestra, 
soliści). W roli Tewjego – mleczarza wystąpił Zbigniew Macias, w reper-
tuarze którego znajduje się ponad 40 arii operowych, które wykonywał na 
niemal całym świecie.

Tewje – mleczarz w Krośnie

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk

(aj)

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.  

6 marca br. w Zespole Szkół w Jasionowie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej w mini koszykówce chłopców. W zawodach uczestniczyły trzy zespoły: 

SP w Grabownicy, SP Nr 1  
w Golcowej i gospodarze – SP  
w Jasionowie. 

W meczu otwarcia zmierzy-
ły się drużyny Grabownicy i Gol-
cowej. Po wyrównanym początku 
zdecydowaną przewagę osiągnęła 
drużyna z Grabownicy wygrywając 
ostatecznie 48 – 10. W kolejnym me-
czu - gospodarze, a zarazem zdecy-
dowany faworyt turnieju – drużyna 
Jasionowa spotkała się z Golcową. 
Mecz miał jednostronny przebieg, 
a gospodarze wygrali aż 75 – 12. 
W ostatnim meczu – decydującym  

o pierwszym miejscu w turnieju  zmie-
rzyły się nie pokonane dotąd drużyny 
z Jasionowa i Grabownicy. Gospo-
darze pewnie wygrali 47 – 20 i jako 
najlepsi w turnieju uzyskali awans do 

zawodów rejonowych.
Podopieczni Włodzimie-

rza Pelczara grali w składzie: 
Seweryn Ziembicki, Patryk Saj-
dak, Rafał Pelc, Łukasz Kaczor, 
Michał Konieczny, Kamil Szu-
ba, Kamil Hędrzak, Michał Na-
stał, Krzysztof Konopka, Karol 
Opaliński, Kamil Sajdak.

Najlepsi otrzymali okaza-
ły puchar a wszystkie drużyny 
pamiątkowe dyplomy. Zawody 
organizował Powiatowy SZS  
w Brzozowie.

Mini koszykówka chłopców

Najlepsza drużyna z SP w Jasionowie Marek Szerszeń
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W ostatni dzień lutego 2009 roku w Bielsku-Białej odbył się 
Puchar Polski seniorów Ju-Jitsu, który miał wyłonić najlepszych 
zawodników do kadry narodowej. Do Bielska zjechało 17 klubów 
z całej Polski. Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu reprezentowali 
Paweł Michalski i Łukasz Sieńczak, którzy wystartowali w konku-
rencji Duo system. 

Po udanym występie zawodników BKSJJ i zdobyciu pierw-
szej lokaty oprócz medalu i pucharu prezes PZJJ i trener kadry 
narodowej wręczyli naszym zawodnikom powołania do kadry na-
rodowej. Już w połowie marca reprezentacja Polski wyjeżdża na 
turniej międzynarodowy do Bolonii, gdzie zawodnicy będą wal-
czyć o zdobycie jak najlepszych miejsc, które zapewnią im wyjazd 
na kolejny turniej w połowie kwietnia do Paryża, a punktem kulmi-
nacyjnym dla zawodników będzie start na Mistrzostwach Europy 
pod koniec maja 2009 r.

Złoto dla zawodników BKSJJ 
na Pucharze Polski seniorów w Bielsku-Białej

Od lewej prezes PZJJ Stefan Andrzej Badeński, Paweł Michalski,  
Łukasz Sieńczak i trener zawodników Andrzej Kędra

Prezes BKSJJ
Andrzej Kędra

W dniach 16,17 i 18 marca br. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w Brzozowie w ramach kalendarza imprez sportowych był organizatorem 
cyklu turniejów w piłce siatkowej.

W pierwszym dniu w Ze-
spole Szkół w Jabłonicy Polskiej 
odbyły się zawody dziewcząt  
w ramach Gimnazjady. W turnie-
ju wzięły udział drużyny z gim-
nazjów z Izdebek, Przysietnicy, 
Końskiego, Jasienicy Rosielnej, 
Domaradza i Jabłonicy Polskiej. Po 
meczach grupowych w półfinałach 
zmierzyły się drużyny Izdebek i Ja-
sienicy oraz Końskiego i Jabłonicy 
Polskiej. W pierwszym z nich losy 
meczu rozstrzygnął tie – break,  
w którym lepszą okazała się druży-
na z Jasienicy. W drugim meczu 
półfinałowym zwyciężyła druży-
na z Końskiego pokonując go-
spodynie w dwóch setach.

W meczu o pierwsze 
miejsce, po zaciętej i wyrówna-
nej walce triumfowała drużyna 
Końskiego, która tym samym 
uzyskała awans do zawodów re-
jonowych – jako mistrz powiatu 
brzozowskiego. 

Z kolei dzień poźniej  
o tytuł najlepszej drużyny na-
szego powiatu walczyły dziewczęta ze szkół podstawowych. W zawodach 
– rozgrywanych również w Jabłonicy Polskiej – wzięli udział mistrzowie 
poszczególnych gmin wyłonieni z wcześniej przeprowadzonych eliminacji. 
Były to: SP Nr 1 w Domaradzu, SP w Bliznem, SP w Jabłonicy Polskiej, SP 
w Jabłonicy Polskiej i SP w Dydni. 

Turniej rozgrywano systemem „każdy z każ-
dym”. Po rozegraniu wszystkich spotkań okazało 

się, że o ostatecznej kolejności i 
zwycięstwie w turnieju zdecydu-
je bilans setów. Najlepszą tutaj 
okazała się drużyna gospodarzy, 
drugie miejsce zajęła „jedynka” 
z Humnisk a trzecie „podsta-
wówka z Bliznego. Na dalszych 
miejscach uplasowały się szkoły 
z Dydni i Domaradza.

W trzecim dniu siatkar-
skich zmagań w Zespole Szkół 
w Jasionowie rywalizowali 
chłopcy w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Tutaj bezkon-

kurencyjną okazała się Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Przysiet-
nicy, która wygrywając zdecy-
dowanie wszystkie pojedynki 
wyprzedziła SP z Bliznego i SP 
z Jasionowa. Czwarte miejsce 
przypadło SP Nr 2 w Izdeb-
kach, a piąte – SP w Baryczy.

Zwycięzka drużyna 
grała w składzie: Dominik 
Rogula, Wojciech Bąk, Jakub 
Szczepek, Mateusz Bąk, Arka-
diusz Ankowski, Mateusz Job, 

Grzegorz Buczek, Bartłomiej 
Rachwał, Jeremi Kozimor, Mateusz Lusiusz i Ka-
mil Tomański. Zwycięzcy poszczególnych turnie-
jów otrzymali okazałe puchary oraz pamiątkowe 
dyplomy.

Turnieje siatkarskie Powiatowego SZS

Zwycięzcy z SP Nr 1 w Przysietnicy wraz z opiekunem D. Dudkiem

Marek Szerszeń

Uczestnicy podczas otwarcia zawodów
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ROZRYWKA

Tadeusz Krotos

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od 1962 r. grunto-
wał swoją wiedzę z zakresu rysunku, malarstwa i grafiki w kół-
kach plastycznych przy boku znanych gliwickich artystów, pla-
styków. Fascynuje się twórczością hiszpańskiego surrealisty 
Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem  
i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. 

W ogłoszonych niedawno wynikach Miedzynarodowego 
Konkursu „7 th Googlm International Cartoon Contest - Chiny” 
Tadeusz Krotos wyróżniony został nagrodą „Excellence Prize”. 

Warto nadmienić, że na konkurs wpłynęło 2699 prac od 946 artystów 
z 43 krajów. Ponadto Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie z okazji  
5 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej wydał okolicznosciowy Raport, w ktorym 
zamieszczone jest 6 rys. rysownika. W nakładzie 10 tys. egzemplarzy rozprowadzany on 
będzie w kraju oraz siedzibach UE w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu. 

W Polsko-Niemieckim Centrum Kultury im. Arno Holza w Ketrzynie prezentowana 
będzie od maja 2009 r. wystawa retrospektywna 2004-2009 Miedzynarodowego Konkursu 
na  Rysunek „Jaka bede...moze klasyczna”. Na ekspozycji zaprezentowane zostana prace 
Tadeusza KROTOSA oraz 50 czolwych artystow rysownikow z calego swiata.

POZIOMO
4) urządzenie do odtwarzania, dekodowania otrzymanej in-
formacji, 7) statek powietrzny kształtu kulistego, bez na-
pędu wypełniony gazem, 8) pożywienie dzikich zwie-
rząt, 9) siała baba mak; z niego otrzymuje się opium,  
11) podnoszona i opuszczana zasłona okienna umocowana na 
wałku, 13) protektor artystów, pisarzy, uczonych; znawca i 
opiekun sztuki, nauki, 14) napój gotowany na ziarnach kawo-
wych; np. tchibo,

PIONOWO
1) mały ceber; wiaderko, 2) lina lub łańcuch do ciągnięcia stat-
ków, szybowców, 3) imię żeńskie, 5) powóz dworski, 6) zakres, 
zasięg działania; dziedzina, sfera, teren, pole, 10) zawartość 
kasy; pieniądze, kapitał, 12) wielki ssak morski z rodziny ucha-
tek.

KRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie
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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. (013) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl
Seanse organizowane tel. (013) 43 419 38 (wew. 26); 695 378 107. 

Terminarz również na: www.ebrzozow.net

- Kwiecień 2009
3, 4, 5,      GOMORRA       godz. 18:00
6, 7    prod. Włochy  od lat 15
                 Dramat, kryminał                  Czas: 135 min

  
10 - 14   PRZERWA  ŚWIĄTECZNA - Kino nieczynne
                               
17, 18, 19,  KOCHAJ I TAŃCZ            
20, 21         prod. POLSKA. od lat 12  godz. 18.00     
                   Muzyczny, komedia     Czas: 99 min

24, 25, 26,   POPIEŁUSZKO                        godz. 18:00
27, 28          prod. Polska  od lat 12               
      Biograficzny, dramat                    Czas: 150 min

BARAN (21 III – 20 IV) 
W tym miesiącu Barany będą na pozór spokojniejsze i mniej od-
ważne niż inne znaki zodiaku. Pochłoną Cię ważne przemyślenia 
i obserwacje. Zachowania znajomych i współpracowników nagle 

wydadzą ci się trochę podejrzane. Nie zdradzaj się z tym, co odkryłeś i nie 
mieszaj się w cudze sprawy! 

BYK (21 IV – 21 V)
Czeka Cię udany miesiąc, pełen niespodzianek i zagadek. Będziesz 
pomysłowy i ciekawski. Chętnie zajmiesz się tym, na co dotych-

czas brakowało Ci czasu lub odwagi. Twoje otoczenie będzie zaskoczo-
ne, ale już wkrótce wszyscy podążą twoim śladem. Złamiesz stare nawyki  
i przyzwyczajenia, a to przyniesie Ci poczucie zadowolenia.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Bliźniętom w tym miesiącu nie zabraknie okazji, aby podzielić 
się ze wszystkimi swoją wiedzą i przemyśleniami. Znajdziesz się  

w centrum ważnych wydarzeń. Będziesz decydować, a nawet rozsą-
dzać spory. Uważaj tylko, abyś nie stał się zbyt krytyczny i despotyczny.  
W ten sposób osiągniesz sukces i zdobędziesz uznanie.

RAK (22 VI – 23 VII)
Raki będą bawić się i spotykać wielu przyjaznych im ludzi. Po-
czucie humoru, wyrozumiałość i serdeczny stosunek do wszystkich 

ludzi sprawią, że w tym miesiącu zyskasz nowych przyjaciół. Dzięki nim 
problemy okażą się mniejsze, a każda radość smakować będzie podwójnie.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym miesiącu będziesz wyszukiwać słabe punkty przeciwników. 
Nie będziesz wzorem cierpliwości i wyrozumiałości. Kto sądzi, że 
może cię wykorzystywać, ten bardzo się teraz pomyli. Staniesz się 

zdecydowany, odważny, a nawet trochę zbyt pewny siebie. Zanim na kogoś 
nakrzyczysz, upewnij się, że naprawdę masz rację.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Panny będą w tym miesiącu organizatorami przeróżnych rozrywek. 
Będziesz teraz mile widziany w każdym towarzystwie. Staniesz się 
pewny siebie i wesoły. Możesz liczyć na wiele udanych spotkań to-

warzyskich, podczas których nie będziesz cicho siedzieć w kąciku. Wszyscy 
będą się z Tobą liczyć, co bardzo poprawi ci nastrój.

WAGA (24 IX – 23 X)
W tym miesiącu każda zodiakalna Waga marzy tylko o tym, aby 
choć na kilka dni zapaść w sen zimowy i dotrwać do wiosny. Twoje 
przemęczenie da Ci się we znaki. Zadbaj o siebie i o swoje zdrowie! 

Weź kilka dni urlopu w pracy. Twoi przełożeni będą wyrozumiali. Możesz 
liczyć na wsparcie rodziny.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przed Tobą miesiąc pełen towarzyskich atrakcji. Z niecierpliwością 
wyglądać będziesz pierwszych oznak powoli nadchodzącej wiosny. 
Nabierzesz ochoty do towarzyskich wyjazdów i spotkań z przyja-

ciółmi, których ostatnio zaniedbałeś. Może wykorzystasz kilka dni urlopu  
i wybierzesz się gdzieś w sympatycznym towarzystwie? 

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
W tym miesiącu Strzelce będą bronić swoich prywatnych spraw  
i poglądów przed osobami, które są zazdrosne, a nawet groźne. 

Zapowiada się trochę towarzyskich niespodzianek, a nawet konfliktów. Nie 
odkładaj ich rozwiązania na później, ale też postaraj się być sprawiedliwy.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Odżyje w Tobie towarzyska dusza. Ten miesiąc sprzyja odnowie-
niu sił życiowych, a także pomaga wszelkim działaniom, które słu-
żą poprawie kondycji. Zajmij się sportem, odchudzaniem, spaceruj  

i oddychaj świeżym powietrzem! Dzięki temu zachowasz dobry humor  
i unikniesz towarzyskich konfliktów.

WODNIK (21 I – 19 II)
Wodniki staną się bardziej skoncentrowane na sobie. Zapragniesz 
żyć w otoczeniu piękna, a nawet luksusu. Możesz odkryć w sobie 
sporo talentów artystycznych, których dotychczas nie wykorzysty-

wałeś. Z zapałem przemeblujesz dom lub zaczniesz planować, jakie kwiaty  
w tym roku będą rosły w twoim ogrodzie. 

RYBY (20 II – 20 III) 
W tym miesiącu zodiakalne Ryby nabiorą nowych chęci do życia. 
Zapomnij o tym, co ci w życiu się nie udało i nie martw się na zapas. 

Nadchodzi czas nowych pomysłów, poszukiwania lepszej pracy, czy nawią-
zywania niezwykłych romansów. Nie przegap swojej szansy i bądź odważny, 
a następne miesiące przynosić będą zyski.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie
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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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