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Druga część uroczystości odbyła się ...

Modlitwę za Ojczyznę odmówił Ks. Infułat Julian Pudło

... pod pomnikiem św. Józefa Sebastiana Pelczara

Powiat brzozowski uczestniczy w ogólnopolskiej akcji 
„Katyń ... ocalić od zapomnienia”
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Ceńmy historię Polski
70-lecie wybuchu II wojny światowej, 20-lecie upad-

ku komunizmu, 650-lecie lokacji Brzozowa, 100-lecie Li-
ceum Ogólnokształcącego w Brzozowie oraz 50-lecie brzo-
zowskiej „budowlanki” i 250-lecie erygowania Przemyskiego 
Seminarium Duchownego w Brzozowie – to rocznice, które 
uczczono podczas Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, 
zorganizowanej 2 września br. przez Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie. W uroczystościach, oprócz szkolnej młodzieży, 
nauczycieli i dyrektorów uczestniczyli: kombatanci, harcerze, 
duchowni, przedstawiciele władz gmin powiatu brzozowskie-

go, Poseł na Sejm Adam Śnieżek, Ks. Infułat Julian Pudło,  
Ks. Prałat Adam Sudoł, Ks. Franciszek Rząsa - Proboszcz Pa-
rafii Rzymskokatolickiej w Brzozowie, Kompania Honorowa  
21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Orkiestra Garnizono-
wa z Rzeszowa. O oprawę słowno-muzyczną mszy św., zadba-
ła młodzież i jej opiekunowie z I Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie. 

Edukacja a perspektywy
Uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem I Liceum 

Ogólnokształcącego, skąd poczty sztandarowe wraz z młodzie-
żą szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalncyh  
z powiatu brzozowskiego przeszły pod pomnik Poległych za 

Ojczyznę. Tam uroczystą mszę św. odprawił Arcybiskup Jó-
zef Michalik - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
Metropolita Przemyski. W swojej homilii Arcybiskup zwrócił 
uwagę między innymi na wpływ polskiej tradycji narodowej, re-
ligii, na ważne wydarzenia w historii kraju. Mówił również o pa-
triotyzmie, który zawsze cechował Polaków i pomagał walczyć 
za Ojczyznę, o potrzebie współczesnych programów edukacyj-
nych mówiących o patriotyzmie i roli nauki w życiu człowieka. 
Podkreślał także, że edukacja to przyszłość, a każdemu solid-
nie podchodzącemu do edukacji łatwiej patrzeć w przyszłość, 
podejmować decyzje, żeby ta przyszłość była lepsza: dla niego 
osobiście, dla jego rodziny. W przypadku rządzących edukacja 
pozwala zadbać o przyszłość narodu.

Król patrzył w przyszłość
W ocenie Arcybiskupa Józefa Michalika przykładem 

mądrości w rządzeniu Polską był  król Kazimierz Wielki, który  
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Poczty sztandarowe

Uczestnicy uroczystości

XXXIII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Rada Powiatu w Brzozowie zebrała się 4 września br. na 

XXXIV sesji, której przewodniczył Henryk Kozik. Po przyjęciu 
porządku obrad Radni wysłuchali sprawozdań z wykonania uchwał  
i wniosków z poprzedniej sesji, działalności Zarządu Powiatu  
w okresie międzysesyjnym oraz przygotowania szkół prowadzonych 
przez powiat brzozowski pod względem organizacyjnym i technicz-
nym do roku szkolnego 2009/2010.

Następnie Rada Powiatu przyjęła uchwały w sprawach:
- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wielkości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2009 roku,

- przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości (dawnej 
filii DPS Brzozów w Orzechówce) stanowiącej własność powiatu 
brzozowskiego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie 
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewi-
cza,

- przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Rzeszowie,

-  zmiany uchwały w sprawie budżetu powiatu brzozowskiego,

- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 2009 rok.
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych.

Obrady Sesji Rady Powiatu Brzozowskiego

Jacek Cetnarowicz
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w 1359 roku ustanowił Brzozów miastem. Decyzje o nadawa-
niu praw miejskich małym ośrodkom, leżącym na obrzeżach 
kraju, świadczyły bowiem o wielkości króla, jego politycz-
nym talencie, perspektywicznym myśleniu.  – Kazimierz Wiel-
ki już na początku swojego panowania zadbał o kresy ojczyzny,  
o ich rozwój. Był świadom, że na obrzeżach kraju trzeba budować 
kulturę narodową, bo dzięki temu wzmocnią się też duże ośrodki, 
jak Kraków, czy Warszawa. Jak mówił Józef Piłsudski „Polska 
jest jak obwarzanek – wszystko co najlepsze ma na obrzeżach” 
– podkreślił w swojej homilii Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski. Arcybiskup odniósł się też do powstania oraz 
funkcjonowania Seminarium w Brzozowie. – Seminarium pro-
wadziło działalność konspiracyjną podczas II wojny światowej. 
Przetrwało głównie dlatego, że nie znalazł się żaden donosiciel, 
który zdradziłby duchownych przed Niemcami. To wielki sukces 
tutejszych mieszkańców – powiedział Arcybiskup. Do kolejnych 
sukcesów brzozowian zaliczył utworzenie liceum w 1909 roku, 
czyli w czasach niewoli i dokuczającej biedy. – Patrzono wów-
czas w przyszłość. Wiedziano, że wykształceni ludzie są w stanie 
odmienić los zarówno całej ojczyzny, jak i lokalnej społeczności 
– stwierdził Arcybiskup Józef Michalik.

„Katyń… ocalić od zapomnienia”
Patriotyczne postawy rozbudza wiedza o bohaterskich 

dokonaniach  starszych pokoleń. W celu ugruntowania wiedzy 
na temat Zbrodni Katyńskiej, podkreślenia niezwykłej roli, jaką 
odegrali w historii Polski oficerowie zamordowani przez Armię 
Czerwoną w 1940 roku w Katyniu, Charkowie, czy Miednoje, 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie postanowiło wziąć udział  
w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Katyń... ocalić od zapo-
mnienia”. W ramach akcji posa-
dzonych zostanie ponad 20 tys. 
dębów (tylu oficerów zamordowali 
Sowieci) na 70- lecie Zbrodni Ka-
tyńskiej, czyli do 2010 roku. Mot-
tem programu są słowa Jana Pawła 
II: „Człowiek nie może pozwolić, 
żeby prawda została wydarta pod 
pozorem niczym nieograniczonej 
wolności, nie można zgubić w so-
bie krzyku sumienia, jako głosu 
Prawdy, która go przerasta, ale 
jednocześnie czyni go człowiekiem  
i stanowi o jego człowieczeństwie”. 
Podczas uroczystości 2 września 
przekazano młodzieży szkół całego 
powiatu dęby oraz tabliczki z na-
zwiskami poległych w Katyniu żoł-
nierzy i policjantów z Ziemi Brzo-
zowskiej. Było ich 37, a każdy dąb 
symbolizuje  jednego z bohaterów, 
który za Ojczyznę oddał życie.

 Wybuch II wojny światowej 
wiązał się z walką nie tylko z jed-
nym najeźdźcą. Po 17 września 1939 
roku polski żołnierz próbował też przetrwać agresję Armii Czer-
wonej na wschodniej granicy. Najwyższą cenę po radzieckiej 
napaści na Polskę zapłacili oficerowie, wywiezieni, a następnie 
rozstrzelani w 1940 roku w Katyniu, Charkowie, czy Miednoje. 
Zbrodni dokonano w ramach „rozładowania więzień NKWD”  
- tak zabicie ponad 20 tysięcy polskich oficerów i policjantów 

(połowy korpusu oficerów Wojska Polskiego) określali przy-
wódcy ZSRR. Oceniali bowiem, że Polacy stanowią „zdekla-
rowanych, i nie rokujących nadziei poprawy, wrogów władzy 
radzieckiej”. - Wszystkim poległym należy się bezwzględny sza-
cunek, pamięć i hołd – mówił Zygmunt Błaż Starosta Brzozow-
ski. 

Obok pomnika Św. Józefa Sebastiana Pelczara symbo-
licznego posadzenia dębu, przypominającego mieszkańców 
Ziemi Brzozowskiej, którzy zginęli w latach 1939-1945,  do-
konali: Arcybiskup Józef Michalik,  Adam Śnieżek - Poseł na 
Sejm RP oraz Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski. Podpisa-
no też świadectwo jego posadzenia, które zostało wmurowane  
w obelisk poświęcony ofiarom wojny. 

Dekalog fundamentem
Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, zwrócił się do mło-

dzieży rozpoczynającej nowy rok szkolny. - Życzę młodym, któ-

rzy za chwilę wejdą w dorosłe życie i będą 
pełnić różne odpowiedzialne funkcje, by 
udało wam się to, co nie wyszło nam – by-
ście budowali przyszłość naszej Ojczyzny 
na fundamencie dekalogu. Żyjemy dziś  
w wolnej Polsce. Jeszcze wiele w niej nie-
godziwości i niesprawiedliwości. To mło-
dzi, urodzeni już w wolnej Ojczyźnie, mu-
szą uczynić ją lepszą, sprawiedliwszą. Są 
w hymnie Solidarności takie piękne słowa: 
„Pod wolny kraj spokojnie kładź funda-
ment”. Ten fundament przyniósł Mojżesz  
z Góry Synaj zapisany na kamiennych tab-
licach. Dziesięciopunktowy program każda 
partia, która nie neguje istnienia Boga, 
może uznać za własny, a znamy go wszyscy 
– powiedział Starosta Zygmunt Błaż.

Apel poległych
Zgodnie z tradycją, stanowiącą, że  

w związku z obchodami ważnych rocznic historycznych, bitew 
i wydarzeń istotnych dla chwały narodu, przeprowadza się apel 
poległych, oddając w ten sposób cześć żołnierzom poległym  
w walkach o niepodległość Ojczyzny oraz ludności cywilnej, 
która wspierała wysiłek wojskowy. Świadkami tego szczególnie 
doniosłego wydarzenia byli uczestnicy brzozowskich obcho-

Arcybiskup J. Michalik podpisuje świadectwo 
posadzenia Dębu Pamięci

Starosta Z. Błaż sadzi Dąb Pamięci
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dów: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgim-
nazjalnych z całego powiatu brzozowskiego, nauczyciele oraz 
mieszkańcy Brzozowa.

Apel poległych odwołuje się do postaci i wydarzeń, któ-
re na trwałe  zapisały  się  w historii  naszej   Ojczyzny.  Apel  
poległych przypomina, uczy i wychowuje. Przypomina o latach 

ogromnego wysiłku i ofiar, jakie złożyli Polacy w walce o wol-
ność naszego kraju. Uczy kochać Ojczyznę i cenić jej wielo-
wiekową historię, tradycję i kulturę. Ukazuje wzorce osobowe 
bohaterów, którzy oddali swe życie walcząc o Polskę. Stanowi 
jedno z ogniw integracji społeczeństwa z historią państwa pol-
skiego i jego Sił Zbrojnych.

Wolność trzeba zdobywać
„Wolności nie można tylko posiadać i używać, trzeba ją 

zdobywać, trzeba budować z niej życie zarówno osobiste, jak  
i społeczne” głosił papież Jan Paweł II. 

Polacy doskonale wiedzą, co znaczy zdobywać wolność. 
Mało który z narodów bowiem tak często wolność tracił. Mało 
który jednocześnie z takim poświęceniem walczył o jej odzyska-
nie. Przelewaliśmy za Ojczyznę krew, ale też w sposób pokojowy 
potrafiliśmy przeprowadzić kraj z komunizmu do demokracji, 
dając początek przemian w całej Europie Środkowo-Wschod-
niej. Pokazywaliśmy męstwo, ale również mądrość. Bohater-
stwo podczas powstańczych walk i roztropność w negocjacjach 
z totalitarną władzą. Świat zdumiony był, kiedy we wrześniu 

1939 roku jako pierwsi stawialiśmy zbrojny opór niemieckiemu 
najeźdźcy, i podziwiał nas, gdy we wrześniu 1989 roku ogłasza-
liśmy utworzenie pierwszego niekomunistycznego rządu. 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego 
niekomunistycznego rządu 

– Premiera Tadeusza Mazowieckiego

Minęło dwadzieścia lat od 1989 r., gdy głęboka zmiana 
ustrojowa zakończyła 45-letni okres panowania komunizmu 
w Polsce. Ważnym narzędziem tej zmiany było powołanie 12 
września 1989 r., w następstwie zwycięstwa wyborczego „So-
lidarności”, rządu Premiera Tadeusza Mazowieckiego – pierw-
szego rządu III Rzeczypospolitej. 

Ten rząd, obejmując władzę w warunkach głębokiego 
rozkładu gospodarki i finansów PRL, podjął szereg reform  
o historycznym znaczeniu dla Polski. Udało się nie tylko zli-
kwidować widmo dalszej, pogłębionej katastrofy gospodarczej, 
ale także wprowadzić zasady gospodarki rynkowej, znieść cen-
zurę, potwierdzić nienaruszalność polskiej granicy zachodniej, 
wprowadzić pierwszą reformę samorządową poprzez wolne 
wybory w gminach. 

Minęło dwadzieścia lat i z satysfakcją możemy stwier-
dzić jak głęboko zmieniła się Polska i cały otaczający nas 
świat, że nastąpił upadek komunizmu w całej Europie Środ-
kowo-Wschodniej, ale również rozkład imperium ZSRR i upa-
dek muru berlińskiego. Na niepodległość i demokrację wybiły 
się liczne narody dawnego bloku wschodniego, rozpoczynając 
trudny marsz ku zachodnim strukturom – NATO i Unii Euro-
pejskiej. 

Dlatego dzisiaj, gdy oczywistością jest polska wolność, 
niepodległość i demokracja, gdy normalnością jest wolny ry-
nek i nasza przynależność do świata Zachodu, Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej wyraża wdzięczność pierwszemu niekomuni-
stycznemu rządowi Premiera Tadeusza Mazowieckiego. 

Marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski

Kompania Honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

Informacja o przygotowaniu szkół i placówek 
oświatowych do roku szkolnego 2009/2010

Tradycyjnie już przygotowanie szkół i placówek 
oświatowych trwa na bieżąco, nie tylko w okresie wakacji. 
Podczas ferii letnich przybiera formę bardziej intensyw-
niejszą. W bieżącym roku prace remontowo-inwestycyjne  
w dwóch szkołach, tj. w I Liceum Ogólnokształcącym oraz 
Zespole Szkół Budowlanych prowadzone były pod kątem 
zbliżających się jubileuszy 100-lecia i 50-lecia istnienia 
szkół.

Do najważniejszych prac, jakie zostały wykonane  
w poszczególnych szkołach w okresie od 1 stycznia do koń-
ca sierpnia bieżącego roku należy zaliczyć:

I Liceum Ogólnokształcące
- malowanie dachu oraz montaż instalacji odgromowej  

-  56 562 zł;
- wykonanie płytki odbojowej - 11 568 zł;
- malowanie wewnętrzne korytarzy szkolnych, 22 sal lek-

cyjnych oraz sali gimnastycznej - 73 671 zł;
- remont ogrodzenia obiektów szkolnych - 99 655 zł;
- budowa pomnika Króla Kazimierza Wielkiego - ok. 50 000 zł;

W I LO  pomalowano dach oraz zamontowano instalację odgromową

fot. St. Cyparski
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- wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia szkoły  

-  4 800 zł;
- montaż żaluzji w salach lekcyjnych - ok. 15 000 zł;
- renowacja drzwi wejściowych - 7 769 zł;
- prace związane z modernizacją terenu szkoły  -  8 000 zł;
- asfaltowanie parkingu szkolnego - ok. 30 000 zł.

Została zbudowana zatoka autobusowa z nową wiatą 
przystankową. Ponadto szkoła uzyskała dotację w wysokości 
5 930 zł  na rozszerzenie monitoringu wizyjnego z Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie.

Do klas pierwszych przyjęto 204 uczniów, którzy będą 
się uczyć w siedmiu oddziałach. W szkole ogółem naukę po-
biera 593 uczniów. Nauka odbywa się na jedną zmianę w go-
dzinach od 710 (trzy razy w tygodniu) do godziny 1500. W po-
zostałe dni od godziny 800.

Zespół Szkół Budowlanych
Szkoła przygotowuje się również do jubileuszu 50-lecia, 

którego centralne obchody odbędą się 3 października 2009 r. 
W okresie sprawozdawczym wykonano:

- dokończenie remontu elewacji obiektów szkolnych tj. sali 
gimnastycznej i łącznika - 102 254 zł;

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej we wszystkich sa-
lach lekcyjnych i pomieszczeniach szkolnych - 24 757 zł;

- malowanie korytarzy szkolnych, części sal lekcyjnych oraz 
sali gimnastycznej - ok. 30 000 zł;

- asfaltowanie części ulicy dojazdowej do szkoły od ulicy Prof. 
Pańki - 5 063 zł;

-  tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły  
- 4 700 zł;

- wykonanie balustrady wewnętrznej metalowej - 5 286 zł;
- zakup szaf na mapy, biurek 2-szafkowych i 5 sztuk szaf dwu-

drzwiowych - 4 988 zł;

Nowa elewacja na sali gimnastycznej w ZSB

Z okazji 100-lecia przy I LO wybudowano pomnik Króla K. Wielkiego

- zakup tablic do koszykówki, bramek do piłki ręcznej oraz malo-
wanie linii do boisk - 7 300 zł;

- zakup gablot - 7 686 zł;
- uzupełnienie stropu w sali gimnastycznej boazerią drewnianą - 

ok. 5 000 zł;
- wykonanie ekologicznej kotłowni gazowej w warsztatach szkol-

nych - ok. 34 000 zł.
Naukę w pierwszych klasach rozpoczęło 240 uczniów  

w ośmiu oddziałach. Ogółem do szkoły uczęszcza 694 uczniów 
oraz 10 słuchaczy w I Liceum Ogólnokształcącym Uzupełniają-
cym i 37 słuchaczy w Technikum Uzupełniającym. Nauka trwa na 
dwie zmiany od godziny 7�0 do godziny  1735.

Zespół Szkół Ekonomicznych
Mimo, że szkoła ta święcić będzie swój jubileusz za dwa 

lata, to można mówić, że prace już się rozpoczęły. 

W okresie sprawozdawczym wykonano:
- remont posadzek na parterze, piętrze i klatce schodowej poprzez 

wymianę przestarzałych wykładzin PCV na płytki ceramiczne 
- ok. 20 000 zł;

- zakup drzwi do sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych  
-  2 584 zł;

- wykonanie nowej ścianki działowej w sali lekcyjnej - 1 276 zł;
- wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych  -  17 666 zł;
- malowanie części sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodo-

wej i innych pomieszczeń szkolnych, malowanie parkietu  
-  17 459 zł.

Szkoła prowadzi zajęcia w dwóch budynkach. Naukę roz-
poczęło w pierwszych klasach 190 uczniów w siedmiu oddzia-
łach. 

Ogółem do szkoły uczęszcza 670 uczniów. Zajęcia odby-
wają się na dwie zmiany od godziny 710 do godziny 1905.

W ZSB wymieniono m.in. stolarkę drzwiową, pomalowano korytarze 
oraz część sal lekcyjnych

Remont posadzek w ZSE
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Modernizacja terenu wokół Internatu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ze względu na oddanie do użytku budynku po general-

nym remoncie w 2006 roku, główne prace wykonano w Interna-
cie Szkoły. W budynku szkolnym w okresie sprawozdawczym 
wykonano jedynie remont części sal dydaktycznych, wiatrołapu, 
pomieszczeń i korytarzy szkolnych na kwotę - ok. 1 050 zł.

W Internacie wykonano zaś:
- przebudowę klatki schodowej wraz z dobudową schodów na 

poddasze budynku - 42 917 zł;
- malowanie klatki schodowej, korytarzy i części sal - 19 980 zł;
- demontaż starego i  montaż nowego oświetlenia - ok. 10 000 zł;
- wykonanie chodnika od strony  ul. Sienkiewicza oraz umoc-

nienie skarpy płytami betonowymi  
- 7 465 zł;

- modernizację terenu  -  11 285 zł;
- wymianę części stolarki okiennej oraz 

przebudowę ścianek korytarzowych 
wraz z wymianą stolarki drzwiowej  
- ok. 27 000 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym planowane jest jeszcze 
wykonanie podjazdu dla dzieci, młodzie-
ży i osób niepełnosprawnych korzysta-
jących nie tylko z Internatu, ale również  
z pomieszczeń Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz Wydziału Oświaty  
i Polityki Społecznej Starostwa Powiato-
wego. W tej sprawie został złożony wnio-
sek w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami II – likwida-
cja barier w placówkach edukacyjnych  
w zakresie umożliwienia osobom niepeł-
nosprawnym poruszania się i komunikowania” do Podkarpackie-
go Oddziału PFRON w Rzeszowie na kwotę 11 465 zł.

Planowane jest również wykonanie placu zabaw w ra-
mach programu „Radosna Szkoła”. Wniosek został złożony 
do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie na kwotę: 
utworzenie szkolnego placu zabaw -  35 127 zł, zakup pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw  -  5 971 zł. 

W SOSW funkcjonuje szesnaście oddziałów. Do szkoły 
uczęszcza 156 uczniów, w Internacie przebywa 39 uczniów,  
w tym z Ośrodka 29. Młodzież ze szkół średnich liczy 10 osób. 
Nauka odbywa się na jedną zmianę.

Ogółem koszt wszystkich prac wykonanych w jednost-
kach oświatowych wyniósł -  766 739 zł, zaś planowanych do 
zrealizowania - 58 493 zł.

W Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej we wcześniejszym 
okresie zostało wymienionych część 
okien. Na bieżąco są kupowane po-
moce i materiały niezbędne do funk-
cjonowania placówki. Jest to jednost-
ka nieferyjna. 

Z dniem 1 września bieżące-
go rok nastąpiła zmiana Dyrektora 
Poradni funkcję tą Zarząd Powiatu 
Brzozowskiego powierzył Pani Ani-
cie Kafel.

Część prac remontowo-inwe-
stycyjnych w naszych szkołach wykonywali pracownicy szkół. 
Kosztem był jedynie zakup materiałów.

W naszym powiecie funkcjonują również niepubliczne 
szkoły tj.: Niepubliczna Szkoła Biznesu w I Liceum Ogólno-
kształcącym oraz Liceum dla Dorosłych po gimnazjum oraz po 

Zasadniczej Szkole Zawodowej.
W bieżącym roku powiat brzozowski nie 

powtórzył wyniku z ubiegłego roku wśród zda-
jących egzamin maturalny. W poprzednim był 
na pierwszym miejscu, obecnie na siódmym, 
ale jak na 25 powiatów, nie jest to najgorszy 
wynik. Obecnie ustalamy jeszcze sprawy zwią-
zane z dojazdem dzieci do szkół.

Awans na stopień nauczyciela dyplomo-
wanego uzyskało 12 osób, zaś na nauczyciela 
mianowanego 13 osób. Uroczystość ślubowa-
nia odbyła się 31 sierpnia 2009 r. 

Do grona nauczycieli mianowanych 
dołączyli:
- I Liceum Ogólnokształcące: Barbara Leń, 
Joanna Nowak, Alicja Nastał, Tomasz Dobro-
wolski

- Zespół Szkół Ekonomicznych: Justyna Oleniacz, Ewelina Data, 
Agnieszka Kosztyła, Sabina Wrona,  Magdalena Haduch

- Zespół Szkół Budowlanych: Magdalena Folczyk, Janusz 
Szmyd

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Monika Tasz, Ha-
lina Krowiak.

Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskali: 
- I Liceum Ogólnokształcące: ks. Paweł Pelc, s. Anna Konieczna, 

Artur Cyparski
-  Zespół Szkół Ekonomicznych: Anna Kosowska, Jakub Penar, 

Marek Kufel
- Zespół Szkół Budowlanych: Lilia Lenart, Tomasz Kaczkowski, 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Anna Strącel, Mo-

nika Ślączka
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: Krystyna Ekiert, Anna 

Ruchlewicz. 

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości ślubowania

Anita Kafel - Dyrektor Poradni

Stanisław Pilszak
Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej

Przebudowa klatki 
schodowej wraz 

z dobudową schodów
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W turniejowe szranki 6 
września br. na stadionie w Ja-
sienicy Rosielnej podczas XI Po-
wiatowych Zawodów Sportowo 
– Pożarniczych stanęło 22 drużyny. 
Zawodnicy musieli się sprawdzić 
w ćwiczeniach bojowych oraz po-
konać sztafetę pożarniczą.

– Poziom przygotowania 
drużyn jest dosyć dobry, a czasy 
całkiem niezłe  - mówi mł. bryg. 
Mariusz Kozak, sędzia główny za-
wodów. – Najlepsze drużyny mają 
czasy zbliżone do tych na szczeblu 
wojewódzkim. W takich zawodach 
wychodzi, jak bardzo jest drużyna 
zgrana. Im lepiej, tym krótszy czas. 
Zdarzają się i błędy. Jednak z re-
guły wynikają one ze stresu. Trzeba 
przyznać, że zawody przebiegały 
spokojnie i kulturalnie bez jakich-
kolwiek ekscesów. Stadion został 
również dobrze przygotowany, 
więc wszystkie konkurencje mogły 
odbyć się bez kłopotów.

Po zakończonych konku-
rencjach wyniki przedstawia-
ły się następująco. W grupie A 
wśród najlepszych znaleźli się 
ochotnicy z Jabłonicy Polskiej, 
Orzechówki oraz Zmiennicy. 
Wśród drużyn kobiecych najle-
piej wypadły panie z OSP Haczów, OSP Blizne oraz OSP 
Zmiennica. Na podium, w grupie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych chłopców znalazły się ekipy ze Zmiennicy,  
Nozdrzca oraz Baryczy. Wśród dziewcząt triumfowały  
zespoły z Jasienicy Rosielnej, Jasionowa oraz Starej Wsi.

Atrakcją zawodów był 
pokaz gaszenia płonącej cieczy 
znajdującej się w wannie oraz 
zaprezentowanie użycia sprzętu 
hydraulicznego do cięcia samo-
chodu przy wypadku. Wykonali 
go strażacy z brzozowskiej JRG. 
O prezentowany sprzęt hydrau-
liczny niedawno wzbogaciła 
się OSP z Bliznego. Na koniec 
zawodów organizatorzy przy-
gotowali pokaz skoków spado-
chronowych. Dla zgromadzonej 
publiczności zaprezentowało się 
czterech skoczków z krośnień-
skiego Podkarpackiego Aeroklu-
bu.

Najlepsze ekipy startujące  
w turnieju, oprócz nagród rze-
czowych i dyplomów otrzymały 
również pamiątkowe puchary. 
Wręczali je Zygmunt Błaż - Sta-
rosta Brzozowski (równocześnie 
sponsor nagród), Marek Ćwiąka-
ła - Wójt Gminy Jasienica Rosiel-
na, Edward Rozenbajgier - Pre-
zes Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP w Brzozowie oraz wójtowie 
z poszczególnych gmin naszego 
powiatu.

Poseł RP Adam Śnie-
żek ufundował i wręczył na-

grodę dla najmłodszej drużyny zawodów. Okazała się nią ekipa 
z Golcowej. Nagrodę, maskotkę z rąk bryg. Mirosława Szmyda 
- Komendanta Powiatowego KP PSP w Brzozowie otrzymała 
również najmłodsza uczestniczka turnieju Aleksandra Rajchel  
z MDP z Wydrnej.

Powiatowe zawody pożarnicze na finiszu

Elżbieta Boroń

Wręczenie nagród przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża

Ćwiczenia bojowe

- rodzajów dokumentów, które mogą potwierdzić rze-
czywisty stan prawny nieruchomości,

- zakresów danych objętych działem II księgi wieczystej 
i zasad dostępu do tych danych w celu ich sprawdze-
nia,

- ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte  
w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi 
wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi 
prawnemu nieruchomości. 

Punkt konsultacyjno-informacyjny działa w sie-
dzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Brzozo-
wie przy ulicy 3 Maja 43, pok. 8. 

Z punktu informacji można korzystać od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 

Od 1 września 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Brzozo-
wie utworzono punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym miesz-
kańcy powiatu brzozowskiego mogą uzyskać pomoc w uporządko-
waniu stanu prawnego nieruchomości. 

W punkcie konsultacyjnym w siedzibie Wydziału Geode-
zji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie przy ulicy 3 Maja 43, mieszkańcy powiatu brzozow-
skiego mogą uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia odnoś-
nie problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie rodzaju i sposobu 
działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych 
nieruchomości oraz ujawnienia ich praw w księgach wieczystych,  
w szczególności informacje na temat:
- adresu siedziby odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego oraz adresu Centralnej Informacji Ksiąg Wie-
czystych,

Punkt informacji dla mieszkańców powiatu brzozowskiego
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Od dwóch lat na terenie powiatu brzozowskiego działa 
Fundacja Promocji Zdrowia im. dr  n med. Stanisława Langa na 
rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackie-
go Ośrodka Onkologicznego. Właściwie od początku istnienia 
Fundacja prężnie realizuje swoje zadania statutowe. Powstała, 
by wspierać Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, zarówno 
przez pozyskiwanie środków finansowych, jak i rzeczowych. 
Duże znaczenie Fundacja przywiązuje również do ochrony 
zdrowia i profilaktyki. Te cele efektywnie były realizowane 
w trakcie spotkania pod nazwą „Weekend 
dla serca”, które odbyło się w Brzozowie 
6 września br. W trakcie tej imprezy blisko 
250 osób skorzystało z bezpłatnych badań 
profilaktycznych w kierunku chorób serca 
– cztery z tych osób musiały zostać hospi-
talizowane. Jak się okazuje w porównaniu  
z rokiem poprzednim, w którym organizo-
wane było podobne spotkanie, liczba osób, 
które się przebadały zdecydowanie wzrosła, 
co dobitnie świadczy, że świadomość spo-
łeczna w tym temacie jest większa. W trakcie 
spotkania można było wziąć udział w loterii 
fantowej i kiermaszu rękodzieła artystyczne-
go, gdzie swoje prace oferowali pracownicy 
i pacjenci szpitala. Zainteresowani mogli na-
być specjalne cegiełki na rzecz brzozowskiej 

placówki. Dochód uzyskany z imprez towarzyszących i z da-
rów sponsorów (ok. 7 200,00 zł) będzie przeznaczony na dofi-
nansowanie budowy Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 
i Oddziału Hematologii Onkologicznej. Do tej pory w ramach 
działań fundacji dofinansowano zakup nowoczesnego aparatu 
rentgenowskiego dla szpitala, także pomoc rodzinie, która zna-
lazła się w trudnej sytuacji życiowej i dofinansowano rehabili-
tację chorego dziecka.

Wszyscy, którzy w to niedzielne popołudnie wzięli udział 
w „Weekendzie dla serca” mieli okazję bawić się z Zespołem 
Tanecznym „Gest” z Grabownicy Starzeńskiej, posłuchać pio-
senek w wykonaniu młodych solistek: Ani Jurczak, Oli Mielca-
rek. Klaudii Haduch i Emilii Surmacz, a także obejrzeć program 

W trosce o nasze życie i zdrowie
Brzozowski  „Weekend dla serca” 

Fundacja Promocji Zdrowia im. dr  
n med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpa-
ckiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozo-
wie  w dużej mierze powstała z inicjatywy 
Zofii Lang, wdowy po Stanisławie Langu 
– lekarzu, który przez wiele lat pracował  

w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie, był ordynatorem 
Oddziału Chorób Wewnętrznych. Zawsze z wielkim senty-
mentem odnosił się do tej pracy i do tego miasta. Mając to na 
uwadze, po śmierci męża, Pani Zofia postanowiła zaangażo-
wać się w działalność na rzecz brzozowskiego szpitala.

Nad funkcjonowaniem Fundacji czuwa dziewięcioo-
sobowa rada złożona z fundatorów z przewodniczącym Zyg-
muntem Błażem, pięcioosobowy zarząd Fundacji z prezesem 
Jerzym Kuczmą oraz trzyosobowa komisja rewizyjna, której 
przewodniczącym jest Stanisław Łobodziński.

artystyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Brzozowie oraz występy 
kabaretowe młodzieży z brzozowskiego  
I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie 
i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Gwiazdą 
wieczoru był dixielendowy zespół instru-
mentalny z Brzozowa - Zygi Jazz Band. Dla 
tych, którzy zgłodnieli prawdziwe przysma-
ki przygotowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Przysietnicy. Spotkanie zakoń-
czyło losowanie cennych upominków dla 
osób, które wzięły udział w loterii fantowej. 
Zorganizowanie całej akcji było możliwe 
dzięki wsparciu sponsorów, których  w tym 
roku było bardzo wielu. Na szczególne po-
dziękowania zasługują: mgr Barbara Sawka  

Apteka Prywatna Sp. j. Brzozów,  Apteka 
MEDIQ Brzozów, „PANAX” Kubala, Ry-

znar Sp.j.  Apteka  Pod  Ratuszem, Tadeusz Toczek  „Auto-Szko-
ła” Brzozów, Zegarmistrz Stanisław Duplaga Brzozów, „ELBO” 
S.J. Józef Olejko Sanok, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  
– Jasienica Rosielna, „BISKAR” Józef Skarbek Brzozów, Jubi-
ler Złotnik Sławomir Płonowski Brzozów.

Podczas imprezy wiele osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych

Zespół Taneczny „Gest” z Grabownicy Starzeńskiej

Główne nagrody zwycięz-
com loterii wręczyła 

A. Mendyka 

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

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO/ SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Sesje Rad Gmin z powiatu brzozowskiego:

Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała
Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Haczów

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej 
na XXX sesji w dniu 30 lipca 2009 r. pod-
jęła uchwały w sprawie:
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na 2009 r.
-  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwa-

lenia Statutu Gminy Jasienica Rosielna
- uchwalenia statutu Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji
-  zmieniająca uchwałę w sprawie usta-

lenia wysokości wynagrodzenia Wójta 
Gminy

5 sierpnia 2009 r. odbyła się kolejna 
XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Ha-
czów. Podjęte zostały wówczas  uchwały 
w następujących sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustale-

nia opłat za świadczenia prowadzonych 
przez gminę przedszkoli oraz zasad ko-
rzystania ze stołówki przedszkolnej,

- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu 
Gminy Haczów,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej 
stanowiącej mienie komunalne Gminy 
Haczów,

- zmieniająca uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej dla Wojewódz-
twa Podkarpackiego,

- zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na XXXI sesji odbytej w dniu 28 
sierpnia 2009 r. radni zaopiniowali spra-
wozdanie Wójta Gminy Haczów z wyko-
nania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. 
oraz podjęli uchwały w sprawach:
- przejęcia przez Gminę Haczów od 

właścicieli nieruchomości obowiązku  
w zakresie pozbywania się zebranych na 
terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych,

- zmieniająca uchwałę w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych,

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych,

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustale-
nia wysokości ekwiwalentu pieniężne-
go dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Haczów za 
udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną,

- upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie 
do załatwiania spraw indywidualnych  
z zakresu administracji publicznej,

- udzielenia pomocy finansowej dla Po-
wiatu Brzozowskiego,

- zmian w budżecie Gminy Haczów na 
2009 rok.

Rys historyczny służb sanitarno-epidemiologicz-
nych w Brzozowie 

Historia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Brzozowie rozpoczyna się w 1954 r., kiedy dekretem z dnia  
14 sierpnia 1954 r. (Dz. U. Nr 37 poz.160) została powołana 
Inspekcja Sanitarna. Pierwszym Inspektorem Sanitarnym był dr 
med. Stanisław Pilszak. Powiatowa Stacja mieściła się w trud-
nych warunkach lokalowych, użytkowanych wspólnie z Wy-
działem Zdrowia w budynku przy ul. 3 Maja. W latach 60-tych 
Stacja została przeniesiona do budynku obecnej telekomunika-
cji, przy ul. Mickiewicza 10. Po śmierci dr. St. Pilszaka w latach 
1963-1968 stacją kierował lek. med. Józef Hejnar. W tym czasie 
nastąpiło kolejne przeniesienie Stacji do zwolnionych pomiesz-
czeń po Poradni p/Gruźliczej. Następnymi dyrektorami byli le-
karze medycyny: Witold Koszałka, Aleksander Dubiel, Marian 
Owoc, Stefan Kędra (w latach 1974-1978).

55-lecie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W roku 1975 nastąpiła reforma administracyjna kra-
ju, zniesiono powiaty, a Stację jako Terenową przejęła WSSE  
w Krośnie z/s w Sanoku. W latach 1978-1996 dyrektorem Sta-

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej  
na XXXI  sesji w dniu 4 września 2009 r.  
podjęła uchwały w sprawie :

- wygaśnięcia  mandatu radnego Piotra 
Wrony 

- udzielenia pomocy finansowej dla Sa-
morządu Województwa Podkarpackiego 
– dwie uchwały w sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej dla  powiatu brzo-
zowskiego,

- wyboru zadania do złożenia wniosku 
do Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011. 

- zmian  budżetu gminy na 2009 r. 
- zaciągnięcia w WFOŚiGW w Rzeszowie 

w 2009 r.  pożyczki długoterminowej na 
sfinansowanie planowanego deficytu bu-
dżetu 

- zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w 2009 r. pożyczki na sfi-
nansowanie  planowanego deficytu bu-
dżetowego 

-  potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Kar-
ta Nauczyciela

-  nieodpłatnego przejęcia działki
- wyrażenia zgody na zamianę nierucho-

mości stanowiących własność Gminy   
- ustalenia opłaty za jednorazowe opróż-

nianie i transport nieczystości ciekłych 
na terenie gminy Jasienica Rosielna.

*******

*******
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

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

cji był lek. med. Henryk Tomkalski. Nastąpiło wykupienie budynku wraz  
z działką przy ul. Moniuszki 17. W 1995 r. oddano do użytku nowy bu-
dynek, przeznaczony na laboratoria. Po śmierci H. Tomkalskiego funkcję  
w latach 1996-1998 pełnił lek. med. Leszek Kostrz. Od roku 1999 Stacja 
podlegała Starostwu Powiatowemu w ra-
mach służb zespolonych, a funkcję Inspek-
tora i Dyrektora objął i pełnił do 30.05.2004 
r. lek. med. Janusz Kindelski. Od 1.06.2004 
r. do 30.08.2004 Dyrektorem i Inspektorem 
Stacji była mgr Maria Cecuła-Zajdel, na-
tomiast od 1.09.2004 r. do chwili obecnej 
funkcję tą pełni mgr Tadeusz Pióro. Rok 
2004 był rokiem przełomowym dla funk-
cjonowania Stacji, bowiem istniało niebez-
pieczeństwo likwidacji laboratorium. 

Działania wszystkich pracowników, ich 
wielkie zaangażowanie i mobilizacja do-
prowadziły do: 
- odnowienia wszystkich pomieszczeń,
- wymiany sprzętu biurowego i laboratoryj-
nego,    
- komputeryzacji Stacji,                                                 
- zmiany otoczenia Stacji. 

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Brzozowie spro-
wadza się do:
- działalności kontrolnej,
- działalności laboratoryjnej,
- działalności oświatowo – zdrowotnej  
i promocji zdrowia.

W ramach działalności kontrolnej 
pracownicy PSSE w Brzozowie nadzorują 
860 obiektów. W roku 2008 przeprowadzo-
no1834 kontrole i wizytacje, wydano 416 
decyzji administracyjnych oraz pobrano do 
badań 1270 próbek. W sierpniu 2006 r. La-
boratorium Stacji uzyskało Certyfikat akre-

dytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredyta-
cji w Warszawie. 

Stacja aktualnie posiada: 
- 8 akredytowanych metod badaw-
czych z obszaru mikrobiologii wody  
i schorzeń jelitowych; 
- 8 akredytowanych metod badaw-
czych z obszaru fizykochemii wody; 
- 4 akredytowane metody badawcze  
z obszaru środowiska pracy.

Na październik 2009 r. plano-
wane jest poszerzenie metod akredy-
towanych pomiarów środowiska pra-
cy o pył całkowity i  respirabilny. 

W ramach działalności oświa-
towo –zdrowotnej i promocji zdrowia 
Stacja prowadzi działania wynikające 
z zadań Narodowego Programu Zdro-
wia, problemów zdrowotnych, ocze-
kiwań środowisk lokalnych. W ostat-
nich latach uczestniczy we wszystkich 
programach prozdrowotnych, które 
monitoruje Główny Inspektorat Sani-
tarny.

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna – Sekcja Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia od 
2004 r. realizuje również powiatowy 
program prozdrowotny „Słuchaj, ucz 
się i żyj” „Razem przeciwko uzależ-
nieniom”. W latach 2008-2009 odby-
ło się 90 szkoleń skierowanych głów-
nie do dzieci i młodzieży, w których 
uczestniczyło ponad 6500 uczniów.

We wszystkich działaniach 
pracownikom PSSE przyświeca myśl 
„Jakość jest to ciągłe dążenie do do-
skonałości”.

27 sierpnia br. w restauracji „ALTA” w Brzozowie 
odbyły się uroczystości związane z obchodami 55-lecia Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. W powiatowych obchodach 
udział wzięli: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta 
Brzozowski Janusz Draguła, Ks. Infułat Julian Pudło, Państwo-
wy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Szczepan 
Jędral, a także przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, władze 
samorządowe poszczególnych gmin powiatu brzozowskiego, 
szefowie powiatowych służb i inspekcji, dyrektorzy placówek 
nauczania i wychowania, służby zdrowia, instytucji współpra-
cujących, emeryci oraz pracownicy PSSE. 

Uroczystość swoimi występami uświetniła młodzież  
z zespołu „Kalinka” ze SP w Niebocku pod opieką Pań Bea-

ty Ziółkoś-Florek i Beaty Dżoń, młodzież z zespołu „TARAM”  
z Gimnazjum Nr 1 w Humniskach pod opieką Pani Anny Futy-
my oraz Anna Jurczak z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie. Na za-
kończenie obchodów Dyrektor dziękując wszystkim dziękował 
również szefom zakładów, którzy wspomagają działania stacji  
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

Na ręce Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Brzozowie Tadeusza Pióro składane były gratulacje 
oraz życzenia dalszych działań dla dobra społeczeństwa powiatu 
brzozowskiego. Zespół „Kalina” z SP w Niebocku

Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli m.in. Starosta Z. Błaż 
i Wicestarosta J. Draguła

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Sprzęt do badań środowiska pracy

Pracownia bakteriologii wody
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Komenda Powiatowa Policji 
w Brzozowie

ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów
tel. 013 43 08 310, fax 013 43 08 319

e-mail:brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl 

Dwa dni po otrzymaniu informacji o przestępstwie  brzozowscy 
policjanci ustalili sprawców włamania do budynku szkoły podstawo-
wej w Zmiennicy. Okazali się nimi byli uczniowie szkoły. Funkcjona-
riusze odzyskali skradziony sprzęt, który wrócił do szkoły.

W nocy 22/23 sierpnia nieznani sprawcy włamali się do Szko-
ły Podstawowej w Zmiennicy. Włamywacze wybili szybę w oknie  
i weszli do środka. Ukradli laptop, komputery, sprzęt nagłaśniający 
oraz odkurzacz. Łączna wartość skradzionych przedmiotów przekro-
czyła 15 tysięcy złotych. Część skradzionych rzeczy sprawcy ukryli  
w zaroślach w Zmiennicy, natomiast laptop, monitor i komputer 
sprzedali na terenie Brzozowa. 

W wyniku podjętych czynności, policjanci ustalili  włamywa-
czy. Okazali się nimi czterej mieszkańcy Zmiennicy. Dwóch 17-lat-
ków i dwóch 16-latków. Dwóch 17-latków usłyszało zarzut kradzieży 
z włamaniem. Natomiast nieletni za swoje czyny odpowiedzą przed 

Od początku września brzozowscy poli-
cjanci aktywnie włączyli się w akcję „Bezpiecz-
na droga do szkoły”, która ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa w komunikacji w rejonie szkół  
i przedszkoli. Funkcjonariusze czuwają nad bez-
pieczeństwem najmłodszych w drodze do szkoły 
na terenie całego powiatu oraz uświadamiają ucz-
niów jak unikać zagrożeń na drogach. 4 września  
policjanci spotkali się z uczniami szkół podstawo-
wych w Izdebkach. 

Włamywacze w rękach Policji

sądem rodzinnym. Policjanci ustalili także osoby, 
którym młodzi ludzie sprzedali część skradzionych  
rzeczy. Okazali się nimi mieszkańcy Brzozowa. 
Młodzie ludzie w wieku od 17 do 24 lat usłyszeli 
zarzut paserstwa. 

Policjanci odzyskali skradziony sprzęt  
i zwrócili go do szkoły. Za kradzież z włamaniem 
grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Za nabywanie rzeczy pochodzących z przestępstwa 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. 

Skradziony sprzęt

Bezpieczna droga do szkoły
************************************************************************

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie 
wielokrotnie sygnalizował problem jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi.

Tylko 9 wodociągów objętych jest monitoringiem przez 
PIS, z czego 3 wodociągi produkują wodę nieodpowiadającą 
wymogom ze względu na ponadnormatywne przekroczenia 
głównie żelaza i manganu. Z wodociągów objętych nadzorem 
korzysta mniej niż 20% mieszkańców powiatu brzozowskiego. 
Pozostali mieszkańcy korzystają z własnych studni kopanych, 
względnie z lokalnych ujęć zaopatrujących kilka gospodarstw.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie wspólnie z Państwo-
wym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podjęło działania 
związane z inwentaryzacją tego typu źródeł zaopatrzenia ludno-
ści w wodę oraz poboru i badania z nich próbek wody. Powia-
towa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na zlecenie starostwa 
w lipcu pobrała i zbadała z 5 gmin 60 próbek wody. Wyniki 
zostały przekazane do poszczególnych sołtysów oraz wójtów. 
Analiza wyników wskazuje, że jakość wody w studniach  
w zdecydowanej większości jest zła, szczególnie w parametrach 
mikrobiologicznych. W części z nich stwierdza się nawet za-

nieczyszczenie bakteriami, świadczącymi o przedostawaniu się 
zanieczyszczeń ściekowych z danego gospodarstwa.

 Chcąc poprawić jakość wody w tych studniach należy 
w pierwszej kolejności zlikwidować przyczyny potencjalnego 
zanieczyszczenia, poprawić stan techniczny studni i przynaj-
mniej raz do roku najlepiej w miesiącach kwiecień, maj dokonać 
czyszczenia studni i dezynfekcji wody. Jak tego dokonać można 
dowiedzieć się w Powiatowej Stacji otrzymując odpowiednie 
materiały, a w przypadku, gdy chce tego dokonać większa grupa 
rolników na wniosek sołtysa również i środki dezynfekcyjne.

PPIS zawsze sygnalizował, że największym  problemem 
wszystkich gmin powiatu  brzozowskiego jest  problem jakości 
wody oraz takie odprowadzanie ścieków, aby nie zagrażały śro-
dowisku  naturalnemu. W ostatnim okresie szereg miejscowości 
rozpoczyna budowę kanalizacji. 

Pamiętajmy również o odpowiednim zbiorowym zaopa-
trzeniu mieszkańców w wodę o odpowiedniej jakości.

                                                     

Jakość wody w powiecie brzozowskim

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

 W trakcie pierwszych lekcji wychowania komunikacyjnego funkcjona-
riusze omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wska-
zali  jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Mundurowi uświadamiali tak-
że uczniów jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać ich na drogach. Policjanci 
uczulali szczególnie tych najmłodszych jak unikać zagrożeń. Policjanci przy-
pomnieli dzieciom także o obowiązku używania elementów odblaskowych. 
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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/

Oficer Prasowy
asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

Od 1 września Posterunek Policji  
w Domaradzu ma nowego Kierowni-
ka. Został nim asp. Bogdan Wolanin.  
1 września Komendant Powiatowy Poli-
cji w Brzozowie mianował asp. Bogdana 
Wolanina na kierownika Posterunku Poli-
cji w Domaradzu. 

Asp. Bogdan Wolanin ma 47 lat. 
Od 18 lat służy w Policji. Dotychczas był 
dzielnicowym w Posterunku Policji w Jasienicy Rosielnej.

Asp. Bogdan Wolanin

Nowy kierownik Posterunku
w Domaradzu

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

Plecak, kurtka, czy opaska na rękę sprawiają, że w świetle 
reflektorów dziecko jest lepiej widoczne, a przez to i bardziej 
bezpieczne.   

Po zajęciach teoretycznych odbyły się zajęcia prak-
tyczne. Policjanci wskazali niebezpieczne miejsca w rejo-
nie szkół podstawowych w Izdebkach. Następnie policjanci 
uczyli dzieci prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. 
Wskazali także jak należy zachowywać się na drodze. Poli-
cjanci zwiększali także uwagę kierowców przejeżdżających 
wokół szkół. Apelowali do kierujących, aby zachowywali 

szczególne środki ostrożności, bo dzieci nie zawsze przestrzegają 
zasad i przepisów ruchu drogowego.   

Spotkanie z policjantem jest dla dzieci zawsze dużą atrakcją  
i zachęca najmłodszych uczniów do poznawania zasad ruchu dro-
gowego. Nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie funk-
cjonariuszy z drogówki, którzy poza omówieniem najważniejszych 
przepisów, potrafią udzielić dzieciom praktycznych porad. 

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” została przeprowadzona w SP w Izdebkach

20 lipca br. miał miejsce pożar budynku go-
spodarczego w Starej Wsi. Na miejsce zda-
rzenia zadysponowane zostały 3 zastępy z JRG 
Brzozów, a także 5 zastępów z OSP Blizne, Sta-

ra Wieś, Przysietnica. 

Strażacy zastali palący się wewnątrz budy-
nek gospodarczy konstrukcji drewnianej kryty eter-

Seria Pożarów w Starej Wsi
nitem. Zastępy z JRG Brzozów podały dwa prądy wody, jeden  
w natarciu na palący się budynek, a drugi w obronie na zagrożony bu-
dynek mieszkalny. W tym samym czasie odłączono dopływ prądu do 
budynku. Przybywające kolejne jednostki OSP włączyły się do działań. 
Miejscowa OSP zorganizowała punkt czerpania wody na rzece Stobni-
ca. Po częściowym ugaszeniu pożaru przystąpiono do usunięcia siana i 
słomy oraz drobnego sprzętu rolniczego i gospodarczego. 

Na miejsce prowadzonych działań przybył również Komendant 
Powiatowy PSP w Brzozowie, d-ca JRG, a także zadysponowano poli-
cję oraz pogotowie energetyczne. Po zakończeniu działań pogorzelisko 
przekazano właścicielowi. 

Spaleniu uległa część konstrukcji dachu oraz ścian, słoma, siano, 
drobny sprzęt rolniczy i gospodarczy. W drodze do pożaru wypadkowi 
uległ samochód pożarniczy OSP Stara Wieś. 

Strażacy podczas gaszenia pożaru budynku gospodarczego

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

fot. Marek Kołodziej

31 lipca br. Dyżurny Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
w Brzozowie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku mie-
szalnego w Starej Wsi, po czym zadysponował tam 2 zastępy 
z JRG Brzozów oraz 3 zastępy z OSP Blizne. 

Na miejscu strażacy zastali palące się pomieszczenie socjalno-
gospodarcze wewnątrz budynku mieszkalnego o konstrukcji drewniano-
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DZIAŁANIA  PSP  W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  14. 09. 2009 r.

8 sierpnia br. doszło do pożaru budynku gospodarczego  
w Starej Wsi. Dyżurny na miejsce zdarzenia zadyspono-
wał 3 zastępy z JRG Brzozów, a także 8 zastępów z OSP: 
Stara Wieś, Blizne, Przysietnica, Jasienica Rosielna, Orze-
chówka, Grabownica, Wola Jasienicka, Zmiennica. Stra-

żacy zastali palący się budynek gospodarczo-inwentarski (stodołę) 
konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką.

Pożarem objęta była cała konstrukcja drewniana stodoły. Za-
stępy z JRG Brzozów odłączyły dopływ prądu oraz pomogły go-
spodarzowi w ewakuacji zwierząt. Przybywające kolejno jednostki 
OSP włączyły się do działań. Budując punkty czerpania wody oraz 
linię główną podały jeden prąd w natarciu i dwa w obronie na pobli-
skie budynki mieszkalne. Na koniec akcji strażacy usunęli pozosta-
łości konstrukcji dachu, ścian, siana, słomy i drobnego sprzętu rol-
niczego. Po ugaszeniu i sprawdzeniu pogorzeliska miejsce działań 
przekazano właścicielowi budynku.

12 sierpnia br. miał miejsce pożar budynku gospodarczo-
magazynowego w Starej Wsi. Na miejsce zdarzenia zadyspo-
nowane zostały 3 zastępy z JRG Brzozów, a także 7 zastępów  
z OSP: Stara Wieś, Blizne, Zmiennica, Jasienica Rosielna, 

Orzechówka. 
Strażacy zastali palący się budynek gospodarczo-magazynowy, 

gdzie pożarem objęta była konstrukcja drewniana, ocieplenie dachu 
oraz drewniana ściana budynku. Zastępy z JRG Brzozów podały 3 
prądy wody w natarciu na palący się obiekt, następnie po częścio-
wym stłumieniu ognia ratownicy ewakuowali króliki, które przeka-
zano właścicielowi. 

Przybywające kolejno jednostki OSP włączyły się do akcji gaś-
niczej. Po ugaszeniu i sprawdzeniu pozostałej części budynku miej-
sce pożaru przekazano właścicielowi. Na zakończenie policja prze-
prowadziła czynności dochodzeniowe.

4 września br. dyżurny Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Brzozowie otrzymał zgłoszenie  
o pożarze budynku gospodarczego w Domaradzu. 
Niezwłocznie na miejsce zdarzenia zadysponował on  
3 zastępy z JRG Brzozów oraz 7 zastępów z OSP: 

Golcowa, Blizne, Barycz. Na miejscu strażacy zastali palący 
się budynek gospodarczy gdzie pożarem objęte były: drewno 

W okresie od 1 stycznia do 14 września br. Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odnoto-
wała 767 zdarzeń, w tym 59 pożarów. 

W działaniach związanych z ich gaszeniem wzięło udział 
233 zastępy straży pożarnej, w składzie 949 ratowników PSP  

murowanej, pokrytego blachą. Osoby zamieszkujące 
obiekt znajdowały się poza budynkiem, właściciel 
budynku doznał urazu poparzenia głowy. 

Zastępy z JRG Brzozów zabezpieczyły miej-
sce zdarzenia oraz podały dwa prądy wody na palące 
się pomieszczenia. Na miejsce akcji przyjechała po-

licja, pogotowie energetyczne oraz zespół pogotowia ratunkowego, który 
zabrał właściciela z poparzeniami głowy do szpitala.

Przybyłe zastępy z OSP Blizne włączyły się do prowadzonych dzia-
łań. Po ugaszeniu pożaru i oddymieniu pomieszczeń przystąpiono do usu-
nięcia spalonych przedmiotów i boazerii. Po zakończeniu czynności docho-
dzeniowych przez policję obiekt przekazano synowi właściciela.

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

Pożarem objęta była konstrukcja drewniana stodoły 

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

Pożar budynku gospodarczo-magazynowego

Pożar budynku gospodarczego w Domaradzu - 4 września

Informacje zebrał i opracował:
mł. kpt. Tomasz Mielcarek

fot. Jacek Kędra

fot. Jacek Kędra

opałowe i troty. Zastępy z JRG Brzozów podały jeden prąd wody 
w natarciu na palący się obiekt. Następnie do akcji gaśniczej włą-
czone zostały przybywające kolejno jednostki OSP.

Po zakończeniu czynności gaśniczych przystąpiono do 
usuwania drewna opałowego z części objętej pożarem. Po spraw-
dzeniu pozostałej części budynku, miejsce pożaru przekazano 
właścicielowi. 

i OSP. W opisywanym okresie miało również miejsce 685 miejsco-
wych zagrożeń, w likwidacji których brało udział 770 zastępów  
w składzie 2648 ratowników. Odnotowano 6 fałszywych alar-
mów.
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

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

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

1. Pracownik monitoringu
2. Kierownik sklepu
3. Pracownik fizyczny 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 01. 10. 2009 r.

4. Pomoc księgowego
5. Murarz - tynkarz

6. Pomocnik brukarza
7. Kierowca kat. C+E 
8. Tokarz - frezer narzędziowy

Informujemy, iż w dniu 17 września 2009 r. wchodzi  
w życie nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie warunków odby-
wania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160)  
w związku z tym ulegnie zmianie wzór wniosku o zorganizo-
wanie stażu. Wnioski złożone do tego czasu, ale nie rozpatrzo-
ne w terminie do 16.09.2009 r. 
będą rozpatrywane na nowych 
zasadach i będą podlegały do-
datkowej weryfikacji zgodnie  
z zapisami zawartymi w ww. 
rozporządzeniu.

Zasadnicze zmiany:
- bezrobotny nie może odbywać 

ponownie stażu u tego samego 
organizatora na tym samym 
stanowisku pracy, na którym 
wcześniej odbywał staż, przy-
gotowanie zawodowe w miej-
scu pracy lub przygotowanie 
zawodowe dorosłych,

- u organizatora stażu, który jest pracodawcą (to znaczy zatrudnia 
co najmniej jednego pracownika) – staż mogą odbywać jedno-
cześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracow-
ników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku  
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

- u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą (to znaczy nie 
zatrudnia pracowników) staż może odbywać jednocześnie je-
den bezrobotny,

- opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie 
sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi 
odbywającymi staż,

- czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekra-
czać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotne-
go będącego osobą niepełnosprawną, zaliczoną do znacznego 
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na 
dobę i 35 godzin tygodniowo,

- bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta  

w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzi-
nach nadliczbowych,

- bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do 
okresów wypoczynku na zasadach przewidzianych dla pra-
cowników,

- starosta może pozbawić bezrobotnego możliwości konty-
nuowania stażu w przypadku 
usprawiedliwionej nieobecno-
ści uniemożliwiającej zrealizo-
wanie programu stażu,
- starosta może rozwiązać  
z organizatorem umowę stażu 
w przypadku niezrealizowania 
przez organizatora programu 
stażu. 

Umowy o organizację sta-
żu zawarte przed dniem wejścia  
w życie niniejszego rozporzą-
dzenia będą realizowane na wa-
runkach dotychczasowych.

Dodatkowe środki na Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie ubiega się o do-

datkowe środki w wysokości ponad 1,5 mln złotych z rezerwy 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej z Funduszu Pracy. W ramach przy-
znanych środków planuje się realizację programów związanych  
z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości oraz progra-
mów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku do 
30 roku życia oraz osób w wieku powyżej 45 roku życia. 

Planowana jest organizacja staży, szkolenia grupowe i in-
dywidualne, klub pracy, a także przyznawanie jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje 
doposażenia/wyposażenia stanowisk dla pracodawców, którzy 
zatrudnią skierowane osoby bezrobotne.

Zmiana w przepisach dotyczących 
organizacji staży dla bezrobotnych

fot. J. Pempuś

Józef Kołodziej 
Dyrektor PUP w Brzozowie
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AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

PRZEWODNIK  ROLNIKA

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy  
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt spowodowała brak 
możliwości zaopatrywania się w kolczyki dla zwierząt gospo-
darskich za pośrednictwem Biur Powiatowych ARiMR. Zapis  
w art. 21 - „Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa bez-
pośrednio u dostawcy znajdującego się na liście, o której mowa 
w art. 26:
1. kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyj-

nymi zwierząt gospodarskich, lub
2. kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierające elektroniczne 

identyfikatory, lub
3. czytniki elektronicznych identyfikatorów”
– wyraźnie określa, że zarów-
no w kolczyki jak i duplikaty 
kolczyków posiadacze zwie-
rząt będą musieli zaopatrywać 
się bezpośrednio u producenta 
kolczyków. Zamówienia na 
kolczyki mogą być przesyłane 
listownie na adres wybranego 
producenta bądź realizowane 
w jego punktach dystrybucyj-
nych. Adresy tzw. producen-
tów z Listy dostawców oraz 
ich punktów dystrybucyjnych 
znajdują się na tablicy ogło-
szeń w każdym Biurze Po-
wiatowym. Aktualnie na liście dostawców znajduje się 12 pod-
miotów. W BP znajdują się również aktualne cenniki i próbki 
kolczyków wszystkich dostawców z listy. 

Wpis producenta kolczyków na listę dostawców daje 
gwarancję, że produkowane przez niego kolczyki zostały prze-

badane przez niezależne labo-
ratorium i spełniają określone 
przepisami wymagania. Wpis na 
Listę zobowiązuje również do 
terminowej realizacji zamówienia 
– czas od otrzymania zamówie-
nia do dostarczenia kolczyków 
do zamawiającego nie powinien 
przekroczyć 14 dni. Wszelkie 
nieprawidłowości wynikające ze 
złej jakości kolczyków bądź nie 
wywiązywania się w terminie z realizacji zamówienia podlegają 
reklamacji. Reklamacje, jak do tej pory, należy składać za po-
średnictwem Biur Powiatowych. W przypadku uzasadnionych  
reklamacji w stosunku do dostawców kolczyków Prezes ARi-
MR ma możliwość zastosowania określonych przepisami sank-
cji łącznie z rozwiązaniem umowy z dostawcą i skreśleniem go 
z listy.  

Podstawowym dokumentem do realizacji zamówienia 
kolczyków bądź duplikatów kolczyków jest Odpowiedź na 
wniosek o przydzielenie puli numerów bądź Odpowiedź na 
wniosek o wydanie duplikatu kolczyka wydana przez Kierow-
nika BP ARiMR. Aby te dokumenty uzyskać trzeba, jak do tej 
pory, złożyć odpowiednio  wniosek o przydzielenie puli nu-
merów bądź Wniosek o wydanie duplikatu kolczyka w Biurze 
Powiatowym. Składając ww. wnioski należy pamiętać o obo-
wiązujących terminach znakowania zwierząt. Aby je dotrzymać 
kolczyki dla zwierząt należy zamawiać przed ich urodzeniem 
zaś duplikaty kolczyków niezwłocznie po zauważeniu braku 
jednego bądź obydwu kolczyków u zwierzęcia. 

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR

Nowe zasady zaopatrywania się 
w kolczyki dla zwierząt gospodarskich

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału 

Regionalnego ARiMR

Powiat brzozowski jest powiatem rolniczym. 
Uwarunkowania społeczno - gospodarcze, ukształ-
towanie terenu, duży udział w strukturze gruntów 
rolnych użytków zielonych predestynują ten teren 
do  hodowli zwierząt , szczególnie  przeżuwaczy. Wg 
informacji zawartej w Bazie Danych Systemu Identy-
fikacji i Rejestracji Zwierząt na terenie powiatu znaj-
duje się 2878 gospodarstw utrzymujących 5797 sztuk 
bydła; 143 gospodarstwa utrzymujące łącznie 1208 
szt. świń. W gospodarstwach powiatu utrzymywane 
są również owce - 286 szt.  i  kozy - 103 szt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele wymienio-
nych gatunków zwierząt gospodarskich obowiązani są oznakować je, 
zgłosić do rejestru oraz informować o wszystkich zdarzeniach ich doty-
czących ARiMR. Pragnąc ułatwić i usprawnić proces komunikowania 

się rolników z Agencją oprócz tradycyjnych form skła-
dania zgłoszeń – osobiście i listownie, ARiMR umożli-
wiła wszystkim osobom posiadającym dostęp do Inter-
netu składanie zgłoszeń drogą elektroniczną. Aktualnie  

z tej formy mogą korzystać posiadacze byd-
ła, owiec i kóz. Planowane jest rozszerzenie 
usługi o zgłoszenia dotyczące świń.

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt, umożliwia posiadaczom oznakowanych 
zwierząt gospodarskich składanie w formie 
elektronicznej zgłoszeń o zwierzętach do Sy-
stemu IRZ. W tym celu udostępniono aplika-

cję CK IRZ, która pozwala posiadaczom na przesyłanie 
danych ze zgłoszeń bezpośrednio do systemu informa-
tycznego – Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ.

Nadawanie uprawnień do przekazywanie danych 
za pośrednictwem Internetu odbywa się na podstawie 

Informacja przez Internet
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Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału 

Regionalnego ARiMR

PRZEWODNIK  ROLNIKA/INFORMACJE  Z  POWIATU
wniosków o przyznanie dostępu do systemu informatycznego ARiMR. Posia-
dacz zwierząt powinien wypełnić dostępny w  Biurze Powiatowym ARiMR 
wniosek o przyznanie loginu i kodu dostępu do Systemu Informatycznego IRZ 
ARiMR oraz zapoznać się  z regulaminem korzystania z konta. Od momentu 
otrzymania loginu i hasła posiadacz zwierząt może korzystać z elektronicznej 
formy składania zgłoszeń poprzez aplikację CK IRZ.

Za pośrednictwem aplikacji mogą być składane w formie elektronicznej 
następujące dokumenty zgłoszeń i wniosków:
• zgłoszenie bydła do rejestru 
• zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru 
• zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz  
• zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła, owiec albo kóz 
• zgłoszenie uboju bydła w rzeźni 
• zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz 
• wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła 
• wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła 
• zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz. 

Wszyscy zainteresowani tą formą składania zgłoszeń i zamówień  pro-
szeni są o kontakt z BP ARiMR, gdzie zostanie im założone konto, dostaną 
login i szczegółowe instrukcje jak z aplikacji korzystać. Informacje o aplikacji 

można również znaleźć na stronie internetowej 
Agencji – www.arimr.gov.pl.

Aktualnie na terenie powiatu brzozowskie-
go tylko jedna osoba posiada login i kod dostępu 
do aplikacji. Może taka  forma składania zgłoszeń 
byłaby ułatwieniem również dla innych posiada-
czy zwierząt, którzy mają dostęp do Internetu.

- Wybitnych absolwentów było wielu. Ale każdy, z ośmiu 
tysięcy uczniów, którzy opuścili mury Gimnazjum i Liceum, był 
wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. To oni i ucząca tu kadra 
nauczycielska, stworzyli historię, te niesamowite 100 lat - stwier-
dziła Dorota Kamińska, Dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzozowie.

Uroczystości 100-lecia istnienia Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brzo-
zowie trwały trzy dni. Pierwszy, piątek (18 
września) był organizacyjnym. Trwały wtedy 
bowiem zapisy, można było zwiedzić wystawę, 
na której zaprezentowane były publikacje oraz 
dorobek artystyczny absolwentów LO. W BDK 
można było obejrzeć „Śluby panieńskie”w wy-
konaniu teatru Ma-Ma, natomiast wieczorem  
w kolegiacie wysłuchać koncertu pieśni religij-
nych. Główne uroczystości przypadły na sobo-
tę, by w niedzielę zrelaksować się przy muzyce 
na pikniku zjazdowym w parku miejskim.

Sobotnie uroczystości rozpoczęła kon-
celebrowana msza św., odprawiona pod prze-

wodnictwem bpa Adama Szala. - Jubileusz 
jest nie tylko czasem, gdy patrzymy wstecz 
i dziękujemy za to co było. To także mo-
ment, gdy należy popatrzeć w przyszłość  
i zastanowić się co dalej. Jest to nie-
zwykła szkoła. Miała dwóch, ale jakże 
odmiennych, patronów - św. Stanisława 
Kostkę oraz króla Kazimierza Wielkiego. 
Pierwszy patrzył w niebo i swoim życiem 
zasłużył na miano świętego, drugi potrafił 
potrzeby ojczyzny przełożyć nad własnymi 
korzyściami. Biorąc z nich przykład pa-
miętajmy o świętości i budowaniu lepszej 
przyszłości dla naszej ojczyzny - apelował 
bp Adam Szal.

Dwóch patronów i pomnik
Dla rzeszy zgromadzonej w brzo-

zowskiej kolegiacie, kazanie wygłosił o. Marek Ingot SJ, 
absolwent brzozowskiego LO, przebywający obecnie w 
Rzymie prof. nadzwyczajny Wydziału Historii Kościoła.  
Po zakończonej mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie po-
mnika Króla Kazimierza Wielkiego. Aktu tego dokonał, jego 
fundator, Zygmunt Błaż Starosta Brzozowski. - Król Kazi-
mierz zadbał o losy naszej ojczyzny. Doprowadził nie tylko 
do kodyfikacji prawa, ale również rozbudował system obron-

Sto lat tradycji 
i sukcesów

Przemarsz absolwentów ulicami Brzozowa

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Adam Szal

Pomnik Króla K. Wiel-
kiego ufundowany przez 
Starostę Brzozowskiego

fot. St. Cyparski

fot. St. Cyparskifot. E. Boroń



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

INFORMACJE  Z  POWIATU

ności naszego kraju, dbając przy okazji  
o jego rozwój - opowiadał Starosta Błaż.  
- Obecnie brzozowskie LO jest w czołówce  
liceów na Podkarpaciu. W ostatnich latach 
jego absolwenci w 100 procentach zdają ma-
turę. To ogromny sukces nie tylko uczniów,  
ale i kadry nauczycielskiej. Dlatego życzę, 
by słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” na stałe 
zagościły w waszych sercach zarówno obec-
nych uczniów jak i absolwentów.

Autorem pomnika jest prof. Marian 
Konieczny. Przestrzeń wokół niego zago-
spodarował jego brat architekt - Adam Ko-
nieczny.
Każdy absolwent to ktoś wyjątko-
wy

Zjazd zaszczyciła swą 
obecnością Anna Zalot, nauczy-
cielka języka polskiego, najstar-
sza uczestniczka zjazdu. - Za-
częłam tu uczęszczać w ósmej 
klasie Gimnazjum - wspominała 
Anna Zalot. - Nie mieliśmy za 
dużo pomocy naukowych, ale  
w szkole panowała twórcza, ra-
dosna i pełna życzliwości atmosfe-
ra. Była oczywiście też dyscyplina 
i rygor. Jednak bardzo chętnie się 
uczyliśmy. Ten nasz beztroski czas 
odebrała nam wojna. Szkolne 
sale wypełniły się ziarnem, które 
nieraz przemocą zabierał wróg, 
a placówka przeszła na tajne na-
uczanie. Wojna dokonała olbrzy-
mich zniszczeń budynku. Jednak, 
nawet te okropne przeżycia nie  ostudziły zapału młodzieży do nauki. 
Przez kolejne lata zwiększała się liczba uczniów i oddziałów. Rów-
nocześnie zmniejszał się też dystans między uczniem a nauczycielem.  
Z perspektywy lat widać, że dawniej młodzież była bardziej rozśpiewa-
na, interesowała się grą na instrumentach. Teraz zaś, bardziej chłonie 

wiedzę, na muzykę, chyba brakuje jej już czasu.

Odrobina serca dla lepszego świata
Na uroczystości obecny był również ks. 

Infułat Julian Pudło, kształcący młodzież w LO.  
- Człowiek jest przedmiotem troski rodziców, 
szkoły i Kościoła - stwierdził ks. Infułat. - Opisu-
je go na różne sposoby nauka. Najpiękniej jednak 
o człowieku mówi Bóg. W dzisiejszych, nowo-
czesnych czasach bardzo ważne jest by człowiek 
kierował się też sercem. Ktoś mi kiedyś powie-
dział, że dawniej ludzie mieli garnki z kamienia  
i złote serca. Teraz mają garnki ze złota, ale serca 
z kamienia. Pamiętajmy, że świata nie zmieni ani 
Bruksela, ani Strassburg. Zmienimy go my sami. 
Musimy tylko kierować się sercem. Dobro z niego 
płynące zmieni oblicze tego świata.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
w budynku szkoły

Rocznicowa akademia na sali gimnastycznej

Starosta Z. Błaż przemawia pod pomnikiem

Dyrektor D. Kamińska składa życzenia
 A. Zalot Elżbieta Boroń

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. 

fot. St. Cyparski

fot. St. Cyparski

fot. St. Cyparski

fot. St. Cyparski
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1 września 2009 r. był dniem szczególnym dla społeczności szkolnej 
i mieszkańców Hłudna. W tym dniu Szkole Podstawowej i Gimnazjum na-
dano imię ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jak również oddano do użytku 
salę gimnastyczną i kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Organiza-
torem uroczystości był Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, Proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej w Hłudnie Zdzisław Babiarz i Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Hłudnie Jan Gosztyła. 

 Obchody rozpoczęła uroczysta msza św., którą koncelebrował ks. 
Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik przy współudziale du-
chownych z dekanatu dynowskiego na czele z ks. Dziekanem Stanisławem 
Januszem oraz Infułatem Julianem Pudło z Brzozowa. W homilii ks. Abp. 
J. Michalik powiedział: - Rozpoczynając nowy rok szkolny pamiętajmy jak 
ważna jest nauka miłości do Ojczyzny, do tego co Polskie - do polskiej 
kultury, literatury, sztuki, do promocji tego wszystkiego co się wiąże z wie-
kami naszej historii (…). Gratulując 
szkole wyboru patrona, wielkiego Po-
laka, Prymasa Tysiąclecia podkreślił:  
- Nowy patron waszej szkoły to jeden 
z tych synów naszej Ojczyzny, który po 
tylu latach od śmierci, nie przeżył się, 
który ciągle jest wspominany. Jego 
książki są i będą ciągle publikowane, 
bo jest to kopalnia mądrości. Dokąd 
mógł to ustępował, ale kiedy przyszedł 
moment, kiedy za wiele mu narzuca-
no, powiedział: „już dalej nie może-
my” i znalazł się w więzieniu. Macie 
za patrona człowieka, który nie tylko 
jest gigantem myślowym, ale jest także 
wzorcem osobowościowym. Podczas mszy Ks. Arcybiskup dokonał po-
święcenia sztandaru szkoły z wizerunkiem patrona kard. S. Wyszyńskiego 
oraz nowych witraży w kościele. 

Dalsza część uroczystości przebiegała na placu przyszkolnym, gdzie 
wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala. 
Po czym nastąpiło odczytanie aktu nadania imienia placówce, odsłonięcie  
i poświęcenie tablicy patrona szkół, 
otwarcie i poświęcenie sali gimna-
stycznej oraz kompleksu boisk sporto-
wych „Orlik 2012”. - Budowa Orlika 
zajęła nam półtora miesiąca. W ra-
mach robót publicznych wykonana zo-
stała niwelacja terenu oraz pięć kolej-
nych warstw boiska. Nie rozliczyliśmy 
jeszcze całego projektu, ale wygląda 
na to, że do Orlika z gminnej kasy nie 
dołożymy ani grosza. Wartość koszto-
rysowa Orlika to 1 mln zł. Po 330 tys. 
zł dotacji otrzymaliśmy z Ministerstwa 
Sportu oraz z Urzędu Wojewódzkiego. 
Minister Mirosław Drzewiecki przy-
znał też 1 tys. zł miesięcznie dla ani-
matora kultury, który będzie prowadził 
zajęcia na kompleksie Orlik 2012. Okazuje się, że prace wykonane w ra-
mach robót publicznych mogą być wliczane jako wkład własny. Przy okazji 
chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy zarzucali mi rozrzutność przy tej 
inwestycji, że na dzieciach i młodzieży nie będziemy oszczędzać – powie-
dział Wójt A. Gromala.

Sala gimnastyczna funkcjonuje od stycznia 2009 roku. W jej budo-
wę ma wkład całe społeczeństwo Hłudna. - To właśnie mieszkańcy w czy-
nie społecznym wybudowali jej fundamenty. Na pozostałą część inwestycji 

pieniądze wyłożone zostały z budżetu gminy oraz 
pozyskane z zewnętrznych dotacji. Do tej pory nasi 
uczniowie ćwiczyli w małej zastępczej sali gimna-
stycznej, mieszczącej się wewnątrz budynku szkoły. 
Miała ona wymiary 6 x 18 m, więc nie można było na 
niej rozgrywać gier zespołowych. Nowa jest dwa razy 
większa, liczy 15 x 30 m. Funkcjonowanie zarówno 
Orlika jak i sali gimnastycznej na pewno pozytywnie 

wpłynie na rozwój dzieci i mło-
dzieży. Najwięcej skorzysta na 
nich nasz klub sportowy – opo-
wiedział Dyrektor Szkoły Jan 
Gosztyła. 

Uroczystość stała się oka-
zją do przekazania na ręce Wój-
ta i Dyrektora gratulacji, a także 
okolicznościowych prezentów. 
Starosta Brzozowski Z. Błaż po-
darował dla szkoły pamiątkowe 
albumy oraz prezent w postaci 
piłek sportowych. W liście gratu-
lacyjnym napisał: (…) - Mieć za 

patrona Prymasa 1000-lecia to za-
szczyt, ale i wyzwanie. Sprostać bowiem trzeba Po-
staci wyjątkowej. Ksiądz Prymas był  wszak wyjątko-
wym człowiekiem, kapłanem, przyjacielem. Wzorem 
takich cnót, jak: wierność idei, oddanie sprawie, 
odwaga, niezłomność. Nie dał się złamać represjom 
ze strony komunistycznych władz, całe życie walcząc  

o jak największą wolność religij-
ną, duchową dla Polaków. Roz-
taczał opieką potrzebujących, 
dodawał otuchy, wspierał mą-
drym słowem, stanowił przykład 
do naśladowania.

Chlubą dla szkoły jest jed-
nak nie tylko posiadanie Wielkie-
go Patrona, uczniów ciekawych 
świata, odnoszących sukcesy na 
olimpiadach przedmiotowych, 
ale również młodzieży zdrowej  
i sprawnej fizycznie, odnajdującej 
się w rywalizacji sportowej. Takie 
możliwości dają zapewne odda-

wane dzisiaj do użytku piękne kom-
pleksy sportowe. Mamy nadzieję, 

że ich funkcjonalność zostanie w pełni wykorzystana  
i będzie służyć wychowankom w rozwijaniu zdrowe-
go stylu życia oraz osiąganiu znakomitych wyników 
sportowych nawet na arenie ogólnopolskiej.

Obchody zakończyły się występem młodzieży 
z ZS w Hłudnie, która zaprezentowała część arty-
styczną poświęconą swojemu patronowi. 

Uroczystości w Hłudnie
„Wstąp tu, aby dojrzał twój duch, umysł i ciało.

Odejdź, by dobrze służyć Bogu, ojczyźnie, bliźniemu”.
ks. Kard. Stefan Wyszyński

Podczas mszy św. został poświęcony sztandar

Przecięcia wstęgi na „Orliku 2012” dokonał
 m.in. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż

Kompleks boisk sportowych 
„Orlik 2012” w Hłudnie

Anna Kałamucka
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Dziesięciolecie swego istnienia 

świętowały 9 września br. Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Haczowie. Impreza 
rozpoczęła się uroczystą koncelebrowaną 
mszą świętą, odprawioną pod przewod-
nictwem ks. Prałata 
Mariana Bocho oraz 
ks. Prałata Kazimierza 
Kaczora Proboszcza 
Parafii Rzymskokato-
lickiej w Haczowie.  
– Dziś mogliśmy się po-
modlić i podziękować 
Bogu i Matce Boskiej 
Haczowskiej za 10 lat 
funkcjonowania war-
sztatów. Jako księża 
tej parafii, staramy się 
duchowo wspierać za-
równo uczestników, jak  
i pracowników placówki. Wspólne spotka-
nia, spowiedzi, opłatek czy spotkania przy 
wielkanocnej święconce bardzo zbliżają i 
integrują. Mam nadzieję, że nasza opie-
kunka Matka Boska Haczowska nadal nie 
będzie nam skąpić swych łask 
– mówi ks. Prałat Kazimierz 
Kaczor.
10 lat pracy daje efekty

Haczowskie warsztaty 
powstały 1 września 1999 roku. 
Do życia powołało je Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Haczowie. – Najgorsze 
były początki – opowiada Ur-
szula Madej Przewodnicząca 
Zarządu Stowarzyszenia Ha-
czowskiego Koła. – Staraliśmy 
się zatrudniać osoby nie tylko  
z odpowiednim wykształceniem, 
ale również takie, które umiały-
by porozumieć się i współpraco-
wać z naszymi wychowankami. 
Uczymy ich nie tylko samodziel-
ności. Staramy się również zna-
leźć im pracę. Jeden z naszych 
uczestników odszedł niedawno 
do rymanowskiego Zakładu Ak-
tywizacji Zawodowej, kolejny 
pracuje w gospodarstwie rolnym 
w Trześniowie. Dużo już zrobili-
śmy, ale mamy jeszcze mnóstwo 
marzeń i pragnień. Chciałabym 
na przykład w starym dworze, 
stworzyć mieszkania chronione 
dla uczestników warsztatów. My 
rodzice, ciągle się starzejemy. Nie wia-
domo jak to życie się potoczy. Dlatego 
chciałabym stworzyć naszej młodzieży 
jakąś przystań, która dawałaby im poczu-
cie stabilizacji. – Chcielibyśmy również 
wykonać termoizolację budynku warszta-
tów – dodaje Tomasz Półchłopek Kie-

rownik WTZ w Haczowie. 
– Faktycznie marzeń mamy 
dużo, ale też, jak pokazuje 
czas wiele z nich udało nam 
się do tej pory zrealizować. 
Obecnie mamy już 35 uczest-
ników, którzy od godziny 
7.30 do 15.30 biorą udział  
w zajęciach warsztatowych  
i ruchowych. Naszą misją 
jest wyrównywanie szans 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie zarówno z sa-
mego Haczowa, jak i miej-
scowości z tej gminy. Dzia-

łalność ośrodka pozwala wyjść naszym 
wychowankom na zewnątrz. Dla nich to 
swoiste okno na świat. Mogą nawiązać 
znajomości, przyjaźnie i oczywiście roz-
wijać swoje zainteresowania.

Obecnie w haczowskich warszta-
tach działa 5 pracowni: stolarska, gospo-
darstwa domowego, ceramiczna, ręko-
dzieła artystycznego oraz plastyczna. – To 
bardzo zdolni młodzi ludzie. Nie można 
powiedzieć, że osoba niepełnosprawna 
nic nie umie zrobić. Wystarczy im pokazać, 

wytłumaczyć i będą potrafili to wykonać. 
Umiejętności zdobyte w czasie warszta-
tów pozwoliły uczestnikom między innymi 
aktywnie pomóc w remoncie poddasza,  
a także w budowie ogrodzenia wokół 
ośrodka – dodaje Urszula Madej.
Okno na świat

Podobnie myślą sami uczestnicy. 
– Warsztaty są dla nas ogromną szansą. 
Pozwalają nam bowiem poznać własne 
możliwości, nauczyć samodzielności i dać 
nam niezależność potrzebną do funkcjo-
nowania w społeczeństwie – tłumaczy 
Sławomir Dębiec, jeden z uczestników. 
– Bardzo lubię warsztatowe zajęcia, gdyż 
pozwalają mi rozwijać moje zaintereso-
wania. Moim hobby jest fotografia i te-
atr. Poza tym, dzięki nim poznałem moją 
dziewczynę.

Grupa teatralna „Na pustkowiu”, 
działająca przy warsztatach zapre-
zentowała zgromadzonym insceni-
zację o biblijnym siewcy. – Bardzo 
się cieszę, że w naszym powiecie ist-
nieją Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Jak widać, nawet po tym przedsta-
wieniu, dają one znakomite efekty. 
Wystarczy przytoczyć tutaj sukcesy 
malarskie już śp. Grzegorza Sienkie-
wicza, czy sukcesy kulinarne uczest-
ników haczowskiego WTZ. Przepisy 
jednego z nich drukowane były na-
wet w „Poradniku domowym”. To 
wszystko daje konkretny obraz. Ci 
młodzi ludzie mogą nie tylko rozwi-
jać swoje talenty, umiejętności i za-
interesowania, ale również nauczyć 
się konkretnych umiejętności, które 
są potrzebne w życiu codziennym 
– twierdzi Zygmunt Błaż Starosta 
Brzozowski.

Bardzo pozytywnie o dzia-
łalności warsztatów wyrażał się 
również Maciej Szymański - Dy-
rektor Podkarpackiego Oddziału 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych.  
– W powiecie brzozowskim war-
sztaty mają pod swą opieką łącznie 
75 wychowanków. PFRON wykła-
da fundusze na tworzenie takich in-

stytucji i widzimy wiele pozytywnych 
efektów ich działalności. Poza tym powiat 
brzozowski bardzo aktywnie korzysta ze 
środków naszego funduszu i życzyłbym 
sobie, by było więcej takich powiatów - 
mówi Maciej Szymański.

Jubileusz warsztatów

Wszystkich zebranych powitał Tomasz Półchłopek - Kierownik WTZ 

Grupa teatralna „Na pustkowiu”

Elżbieta Boroń
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Doniosły Jubileusz 125-lecia powstania świętowała 30 sierp-
nia br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionowie. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św. w intencji stra-
żaków, odprawiona w miejscowym kościele pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej przez ks. Proboszcza Władysława Pucię wraz  
z pochodzącym z Jasionowa ks. Prałatem Marianem Koźma. Ka-
zanie wygłosił Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych, były stra-
żak OSP Jasionów - ks. Paweł Konieczny.

Po mszy św. miał miejsce przemarsz uczestników uroczy-
stości przed remizę, który poprowadziła Orkiestra Dęta OSP Ja-
sionów pod batutą Andrzeja Krauza. Obchody zaszczycili swoją 
obecnością znamienici goście: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wiceprezes ZG OSP RP Druh 
Janusz Konieczny, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Kazimierz Ziobro, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP  
w Rzeszowie st. bryg. Bogdan Kuliga, Komendant Powiatowy PSP 

w Brzozowie bryg. Mirosław Szmyd, Zastępca Komendanta Po-
wiatowego PSP w Brzozowie mł. bryg. Marek Ziobro, Prezes Za-
rządu Powiatowego OSP w Brzozowie Edward Rozenbajgier, Wójt 
Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Przewodniczący Rady Gminy 
Haczów Tadeusz Kędra, Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionowie 
Beata Pańko, Proboszcz Parafii w Jasionowie ks. Władysław Pu-
cia, a także strażacy jednostek OSP z terenu gminy Haczów oraz 
sąsiadujących miejscowości.

Część oficjalna rozpoczęła się od złożenia raportu dowódcy 
Naczelnika OSP Jasionów Wiesława Biernackiego, który odebrał 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Druh Janusz Konieczny, po czym poczet flagowy 
przy dźwiękach orkiestry wciągnął flagę związkową na maszt. Na-
stępnie głos zabrał Prezes OSP Jasionów Józef Kołodziej, który 
w imieniu zarządu powitał zaproszonych gości i przedstawił zarys 
dziejów miejscowej jednostki OSP. - Ochotnicza Straż Pożarna po-
wstała w 1884 roku, a decyzję o jej powołaniu podjęła właścicielka 
Jasionowa - Cecylia Dzieduszycka, która po pożarze drewniane-
go dworu widziała potrzebę utworzenia straży ogniowej niosącej 
pomoc w razie zagrożenia pożarem. Pierwszym dowódcą został 
ekonom dworski Stanisław Bobowski. Była to druga jednostka  
w powiecie brzozowskim a pierwsza w gminie Haczów. W 1997 
roku OSP Jasionów weszła w skład Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego co jeszcze bardziej mobilizuje nas do profesjo-
nalnego wykonywania naszych obowiązków - powiedział J. Koło-
dziej.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszowych było wrę-
czenie medali strażackich i odznaczeń strażackich. Złotymi me-
dalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: 
Ziembicki Adam, Lewicki Wojciech oraz Szuba Marian. Srebrnym 

medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został druh 
Przybyła Józef. Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymali druhowie: Borkowski Bartłomiej, Konieczny Paweł, 
Guśtak Zbigniew, Lewicki Artur, Masłyk Paweł, Masłyk Stani-
sław, Masłyk Piotr, Rzeszutek Grzegorz oraz Zawada Tomasz. 
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Szul Piotr, 
Opaliński Daniel, Siwak Dariusz, Siwak Mariusz, Smoleń Woj-
ciech, Wasylewicz Bartłomiej, Kasprzycki Przemysław, Kociuba 
Błażej i Kułak Jarosław. W podziękowaniu za długoletnią służbę 
w szeregach OSP Jasionów Wójt Gminy Haczów Stanisław Ja-
kiel wystosował okolicznościowe listy gratulacyjne dla najstar-
szych członków jednostki, które otrzymali druhowie: Smoleń 
Mieczysław, Warchoł Mieczysław, Najdecki Ludwik i Konieczny 
Tadeusz

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni go-
ście. Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek serdecznie pogratulował 
strażakom za 125 lat ofiarnej służby „Jest czego gratulować, 
życzę wam Strażacy, aby ten dorobek, to dziedzictwo, ta chlub-
na tradycja była przekazywana następnemu pokoleniu. Widać 
tych waszych młodych następców. Życzę wam wszystkim zdro-
wia, pomyślności, opieki Waszego patrona świętego Floriana we 
wszystkich niebezpiecznych akcjach, Szczęść Boże” – powiedział 
A. Śnieżek. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego 
serdeczne gratulacje i pamiątkową statuetkę przekazał na ręce 
OSP Jasionów Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Kazimierz Ziobro

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż w swoim wystąpie-
niu powiedział: Wyrażam najwyższy szacunek za służbę ludziom, 
ofiarność i profesjonalizm podczas akcji ratowniczych. Dziękuję 
również za popularyzowanie tradycji, a także za wszelkie inicja-
tywy podejmowane na rzecz bezpieczeństwa społeczności Jasio-
nowa i okolic. Wasza codzienna, bardzo odpowiedzialna służba 

na rzecz ochrony życia i mienia Mieszkańców Jasionowa oraz 
powiatu utwierdza w przekonaniu, że wykonujecie swoją pracę 
z pasją i oddaniem, dbając o nasze bezpieczeństwo, gasząc nie 
tylko pożary, ale również ratując dobytek w czasie powodzi, czy 
usuwając skutki wichur i nawałnic.  Podziwiać należy strażaków 
ochotników tym bardziej, że swoje obowiązki wypełniają w spo-
sób bezinteresowny, działając często w sytuacjach ekstremalnych. 

Życzę, żeby Wasza działalność przez kolejne lata była godna na-
śladowania, żebyście bezpiecznie powracali z interwencji oraz 
pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna,  
w której wystąpił Zespół Ludowy z Haczowa oraz Orkiestra Dęta 
OSP Jasionów. Na zakończenie odbył się festyn ludowy, który 
zgromadził licznie przybyłych mieszkańców Jasionowa i okolic.

125-lecie OSP w Jasionowie

Wręczenie odznaczeń

Na jubileuszu głos zabrał m.in. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż

Jacek Cetnarowicz
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          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzo-
zowie zakończyło pierwszy etap szkoleń realizowanych  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzia-
łanie 7.1.2 współfinansowane przez Europejski Fundusz 
Społeczny.Wsparciem zostało objętych 9 kobiet po ma-
stektomii, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawodowej (15-59 lat) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
W czerwcu br. kobiety ukończyły kurs projektowania i aranżacji 

ogrodów. Kurs obejmował zagadnienia dotyczące kompozycji ogrodów  
i krajobrazu, historię sztuki ogrodowej, rośliny w projektowaniu ogro-
dów, oraz projektowanie terenów zielonych i ich pielęgnację.

Ponadto w sierpniu grupa kobiet skorzystała z pobytu na  
14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym współfinansowanym przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbył 
się nad morzem w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym DORWIT  
w Dźwirzynie. Celem turnusu była poprawa sprawności psychofizycznej 
uczestników. 

W drugiej połowie czerwca br. rozpoczął się kolejny etap szkoleń. 
Osoby biorące udział w szkoleniach to osoby posiadające status osoby 
bezrobotnej i niepełnosprawnej, w wieku od 15 do 64 lat. Do udziału  
w szkoleniach zakwalifikowało się 10 osób. Grupa ta ukończyła war-
sztaty doradztwa zawodowego i doradztwa psychologicznego trwające 
od 23.06.2009 r. do 02.07.2009 r. Na powyższych warsztatach uczest-
nicy szkoleń zostali przydzieleni do szkoleń specjalistycznych, w któ-
rych będą uczestniczyć w zależności od predyspozycji, a są to szkolenia:  
z zakresu obsługi komputera i kasy fiskalnej, kurs małej gastronomii, 
kurs dla opiekunów osób starszych oraz kurs krawiecki. 

Małgorzata SowińskaOgrody wykonane przez kobiety w ramach kursu

75-lecie istnienia świętowała 20 września br. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nozdrzcu. Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się mszą św.  
w miejscowym kościele parafialnym, po czym dalsza część okolicznoś-
ciowego spotkania miała miejsce przy remizie strażackiej w Nozdrzcu. 
Gośćmi jubileuszu byli miedzy innymi: Janusz Konieczny - Wicepre-
zes Zarządu Głównego  ZOSP RP, st. 
bryg. Zbigniew Szablewski - Podkar-
packi Komendant Wojewódzki PSP  
w Rzeszowie, ks. mł. bryg. Jan Kryni-
cki - Kapelan Strażaków Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Zygmunt Błaż 
- Starosta Brzozowski, Janusz Draguła  
– Wicestarosta Brzozowski, Edward 
Rozenbajgier - Prezes Zarządu  
Oddziału Powiatowego ZOSP RP  
w Brzozowie, bryg. Mirosław Szmyd 
- Komendant Powiatowy PSP w Brzo-
zowie, mł. bryg. Marek Ziobro - Za-
stępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Brzozowie, Stanisław Łobodziński - Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, płk. Ryszard Zabój-Pilot - Dyplo-
mowany Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju, Antoni Gromala 
- Wójt Gminy Nozdrzec oraz Marek Owsiany - Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Nozdrzcu.

W tym szczególnym dniu ciepłe słowa pod adresem strażaków  
z OSP w Nozdrzcu skierował Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż. - Lu-
dzie z pasją żyją pełnią życia, są szczęśliwi, chętnie niosą pomoc innym. 
Owa myśl, przekazywana przez pokolenia, potwierdzona została nie tyl-
ko w dziełach z zakresu psychologii człowieka, lecz również w życiu co-
dziennym i to w bardzo dużej części za sprawą Ochotników Strażaków, 
ludzi wyjątkowych, bezwzględnie oddanych sprawie. Jak bowiem inaczej 
ocenić postawę kogoś, kto bezinteresownie pomaga bliźniemu, często  
z narażeniem swojego zdrowia, a nawet życia. Ile trzeba mieć w sobie 
pasji, potrzeby pomagania innym, żeby z oddaniem i poświęceniem 
wykonywać swoje obowiązki, nie pytając o wysokie uposażenie, czy 
inne nagrody.  Ile trzeba mieć w sobie pasji, żeby czerpać satysfakcją 

i radość z niesienia pomocy innym. Ta właśnie postawa 
gwarantuje Ochotnikom Strażakom uznanie, poważanie  
i wdzięczność w społeczeństwie. Wyrażamy najwyższy sza-
cunek za Waszą służbę, ofiarność i profesjonalizm podczas 
akcji ratowniczych. Dziękujemy za popularyzowanie tra-
dycji, a także za wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz 
bezpieczeństwa społeczności Nozdrzca i okolic.– gratulo-
wał Z. Błaż. Strażakom przekazał on również upominek  
w postaci myjki ciśnieniowej.

Uroczyste obchody 75-le-
cia istnienia jednostki stały się 
okazją do wręczenia zasłużonym 
strażakom medali i odznaczeń.

W chwili obecnej  Ochot-
nicza Straż Pożarna w Nozdrz-
cu liczy 52 strażaków, w tym 37 
strażaków czynnych, dobrze wy-
szkolonych i przygotowanych do 
wykonywania nie tylko akcji po-
żarowych, ale i innych czynności 
wymagających niesienia pomocy 
potrzebującym, a także 15 druhów 
honorowych. Stan wyposażenia 

jednostki to  trzy samochody pożarnicze, w tym jeden sa-
mochód Ford (lekki, do 7,5 tony), jeden samochód Star 
średni (od 7,5 tony do 14 t.), jeden samochód Jelcz (ciężki 
- powyżej 14 ton), dwie motopompy - jedna szlamowa i 
jedna pływająca, jedna pilarka do drewna, jedna pilarka do 
betonu i stali, jeden agregat prądotwórczy, piętnaście odcin-
ków węży W-75 oraz 14 W-52, jedna syrena elektryczna i 
jedna ręczna, jedna radiostacja nasadowa i dwie radiostacje 
samochodowe, jeden zestaw do ratownictwa medycznego 
oraz odzież ochronna; ubrania specjalne (15 kompletów)  
i koszarowe (10 kompletów), buty specjalistyczne (9 par), 
16 sztuk hełmów oraz inny ekwipunek osobisty strażaków 
niezbędny przy działalności akcji pożarowej i wykony-
waniu innych zadań straży pożarnej. Jednostka prowadzi 
również kronikę, w której upamiętniane są wszystkie waż-
niejsze wydarzenia z życia jednostki.

Jubileusz OSP w  Nozdrzcu

Magdalena Pilawska

***********

Obchody 75-lecia OSP
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W gminie Haczów zakończyły się remonty dróg, na 
które samorząd uzyskał dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz MSWiA.

Z RPO udało się pozyskać siedemdziesięcioprocento-
we dofinansowanie na remont łącznie prawie 6 kilometrów 
dróg gminnych. Inwestycja pochłonęła 870 tysięcy złotych. 
- Złożony przez nas projekt zakładał przebudowę dróg gmin-
nych w Haczowie, Jabłonicy Polskiej i Malinówce - mówi 

Piotr Sabat, Kierownik Referatu Inwestycji i Inicjatyw Gospodar-
czych w Urzędzie Gminy w Haczowie. - Drogi zyskały nową na-
wierzchnię mineralno - bitumiczną, a pobocza obsypano. Wykona-
ne zostały również rowy, do których spływać będzie woda z jezdni. 
Lepszy stan tych dróg w znaczny sposób poprawi nie tylko estetykę 
naszej gminy, ale również pozwoli na bezpieczny transport miesz-
kańcom naszej gminy i nie tylko. Jako ciekawostkę można podać 
fakt, że po zakończonych remontach, na drogach tych zauważono 
zwiększony ruch rowerowy.

Zakończono również prace na drogach zniszczonych przez 
czerwcową powódź. - Czerwcowa nawałnica najbardziej uszkodzi-
ła trakty we Wzdowie, Jasionowie, Malinówce, Trześniowie i Ja-
błonicy Polskiej - twierdzi Stanisław Jakiel Wójt Gminy Haczów. 
- W większości uszkodzone drogi prowadziły do domów oddalonych 
od zwartej zabudowy, np. „Koźliniec III” czy „Na Mogiły” w Ma-
linówce. Jako, że w większości były to drogi żwirowane, szorująca 
woda po prostu zmyła ich powierzchnię i stały się one zupełnie nie- 
przejezdne.

Koszty tej inwestycji sięgnęły kwoty około 260 tysięcy zło-
tych, z czego 80 procent to dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Wszystkie drogi zyskały nową nawierzchnię 
bitumiczną.

Lepsze drogi w gminie Haczów

Elżbieta Boroń

Jedna z wyremontowanych dróg w gminie Haczów

„Te łany zboża, ścieżki i krzewy przybrzeżne
Dzikiej róży kwiatek, gałęzie i kolce drapieżne

Drzewa, polne trawy, co w leciutkim wietrze
Ślą ukłon ciepły, jak majowe powietrze …’’

 
Ukłon w stronę rolnika, jego spra-

cowanych dłoni, myślenia i codziennego 
zapobiegania, a niekiedy i zwykłego lęku, 
który towarzyszy tej grupie ludzi – należy 
się od zawsze, od chwili, gdy doceni się 
człowieka i jego mozolną pracę na ziemi.

Tegoroczne żniwa przebiegały dość 
sprawnie, ponieważ w okresie zbiorów 
sprzyjała dobra pogoda, kombajny mogły 
pracować dojeżdżając niemalże do każde-
go zasianego zakątka ziemi. To cieszy, ale 
jakość zboża na naszych ciężkich glebach jest słaba, do tego 
opady gradu w wiosennych miesiącach niszczyły rozwijające 
się kłosy, co było też powodem małego zbioru ziarna. 

Starym zwyczajem wszystkie te sprawy nie przeszkodziły 
natomiast w tym, aby uczcić święto plonów z nadzieją, że będą 
kiedyś lepsze, wkładając własny czas i pracę w organizację co-
rocznych dożynek w naszej miejscowości. Tak też 23 sierpnia  
w miejscowości Rudawiec odbyły się wiejskie dożynki – dzięk-
czynienie za dary ziemi i płody rolne, przygotowane przez Sto-
warzyszenie Kobiet Wiejskich oraz Sołtysa Wsi.

Kobiety po swojej pracy w gospodarstwie domowym 
schodziły się do przewodniczącej i tu pracowały przy wieńcu. 
Spracowane od dzieciństwa na roli ręce Wiesławy Obój spraw-
nie przeplatały zboże w wieńcu. Przy tej pracy nie zabrakło rów-
nież dzieci, które z radością i ciekawością starały się na swój 
sposób pomagać, słuchając przy tym różnych opowiadań.

To wspaniałe chwile, to ciągła integracja społeczeństwa,  
a przede wszystkim integracja międzypokoleniowa. Natomiast 
nasza koleżanka Wanda Gładysz z córką Anią Łukaszczyk zrobi-
ły piękne zbożowe kwiaty (manualne zdolności naszej koleżan-

ki są znane na terenie gminy 
oraz powiatu, z czego jeste-
śmy wszyscy dumni), któ-
re zostały wkomponowane  
w wieniec.

Efekty pracy cieszą 
każdego człowieka, tym bar-
dziej, że z powagą i wielkim 
dostojeństwem wieniec zo-
stał wprowadzony do koś-
cioła przez asystę ołtarza 
oraz naszego księdza pro-
boszcza Józefa Kasperkie-
wicza, który z szacunkiem 
oddał pokłon przed wieńcem 

oraz chlebem, tym naszym 
codziennym, powszednim.

   W czasie mszy św. kobiety czynnie uczestniczyły, re-
cytowały wiersz o tematyce żniwnej, prosząc w nim kapłana 
o błogosławieństwo i poświęcenie wieńca, czytały pierwsze  
i drugie czytanie oraz modlitwę wiernych. Przed ołtarz zanio-
sły przygotowany wcześniej chleb, dary i płody ziemi, hostię 
i wino. Wiele ciepłych, pięknych słów o ciężkiej pracy rolni-
ka wypowiedzianych przez księdza proboszcza w czasie mszy 
św. wycisnęło łzy z oczu ludziom, za co serdeczne Bóg zapłać 
– składam.

Dożynkowe świętowanie w Rudawcu miało zakończyć 
się wspólnym spotkaniem przy ognisku, ale tej przyjemno-
ści poskąpił nam deszcz, który uporczywie padał do późnych 
godzin wieczornych. Dożynkowe pozdrowienie przesyłam  
w imieniu SKW wszystkim ludziom, którzy w trudzie i mozole 
uprawiają ziemię.

Dożynki w Rudawcu

Wieniec dożynkowy wykonany przez Panie z SKW Rudawiec

Danuta Czaja Przewodnicząca SKW Rudawiec
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Dożynki parafialno-gminne w Golcowej

Zakończył się remont bu-
dynku tzw. „harcówki”. Nieod-
płatnie korzystać z niego  może 
młodzież zamieszkała w Doma-
radzu Górze.

- „Harcówkę” oddaliśmy 
pod zarząd Agaty Tomoń, dy-
rektor SP Nr 2 w Domaradzu 
- mówi Jan Pilch Wójt Gminy 
Domaradz. - Młodzież będzie 
tam miała miejsce by pograć  
w tenisa stołowego czy po pro-
stu spotkać się ze sobą w desz-
czową pogodę. Zaciszny kąt na 
próby znajdą tam również młodzi 
ludzie śpiewający w chórze i działający w KSMie. Myślę, że ta-
kie miejsce jest potrzebne. Daje bowiem alternatywę na spędze-

nie w kulturalny sposób wolnego 
czasu.

W czasie remontu budynek 
został zaadaptowany na potrze-
by młodzieży. W jego wnętrzu 
wykonano instalację elektrycz-
ną, wykonano tynki i wylewki, 
na posadzkach położono płytki, 
a ściany pomalowano. Na ze-
wnątrz wykonana została elewa-
cja, wstawiono drzwi garażowe  
i oczywiście zrobiono dach, któ-
ry w ubiegłym roku zerwał orkan 
Emma.

Koszt materiałów pokrył 
Urząd Gminy, zaś położenia dachu PZU. Prace remontowe wy-
konali pracownicy w ramach robót interwencyjnych.

W wolnym czasie do harcówki

Nowo wyremontowany budynek harcówki

Elżbieta Boroń

23 sierpnia br. Golcowa gościła uczestników parafialno-gmin-
nych dożynek. Była to jednocześnie okazja do powitania w parafii Gol-
cowa nowego proboszcza - ks. Tadeusza Pikora. 

Dożynki rozpoczęły się o godzinie 13.00 tradycyjnie od mszy św. 
dziękczynnej za tegoroczne plony, odprawionej przez proboszczów pa-
rafii z terenu gminy: ks. Tadeusza Pikora i ks. Wiesława Przepadło oraz 
ks. dziekana Wiesława Twardego. W uroczystej mszy wzięło udział pięć 
grup wieńcowych. Msza św. była jednocześnie powitaniem nowego 
proboszcza parafii Golcowa - ks. Tadeusza Pikora, od którego przysięgę 
i wyznanie wiary odebrał ks. dziekan Wiesław Twardy.

W pełnym świętowaniu dalszego ciągu dożynek przeszkodziła 
niestety pogoda, przez co główną część obchodów przeniesiono do re-
mizy OSP w Golcowej. Na sali wszystkich zebranych przywitała Or-
kiestra Dęta GOK w Domaradzu. Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Domaradz - Jan Pilch, który powitał wszystkich przybyłych gości i za-
prosił Starostów Dożynek - Pawła Łobazę i Małgorzatę Pietrasz - do 
wspólnego dzielenia się chlebem. Pomagali im w tym sołtysi i Przewod-
niczący Rady Gminy. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście - Poseł Adam Śnieżek, 
który odczytał również list od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
przedstawiciele ARiMR, ARR, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Przewodniczący Rady Gminy Jan Kędra oraz ks. Tadeusz 
Pikor. 

Kolejnym etapem było przedstawienie przez prowadzącą dożyn-
ki Elżbietę Ślęczkowską krótkich opisów wszystkich sześciu wieńców 
dożynkowych: trzech z Golcowej, dwóch z Domaradza oraz jednego  
z Baryczy. I wreszcie nadszedł czas na występy. Na scenie kolejno za-
prezentowali się: Kapela Ludowa „Bliźnianie” z GOK Jasienica Rosiel-
na, grający na gitarach uczestnicy projektu „Tajemniczy świat muzyki” 
pod opieką Elżbiety Ślęczkowskiej, Orkiestra Dęta GOK Domaradz 
pod kierownictwem Wojciecha Walusa a także miejscowi wokaliści.

Na zewnątrz uczestnicy dożynek mogli zapoznać się ze stoiska-
mi ARiMR, PODR, Banku Spółdzielczego w Domaradzu, TUWu oraz 
stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich z Golcowej, Baryczy i Domaradza. 
Gospodynie w ramach projektu „Starych potraw smak i urok” przygo-
towały wiele smacznych, regionalnych potraw, których wszyscy chętni 
mogli nieodpłatnie skosztować. Na koniec pogoda poprawiła się nieco, 
więc festyn mógł odbyć się już na zewnątrz. Przy dźwiękach zespołu 

„Feniks” uczestnicy dożynek bawili się do późnych go-
dzin nocnych.

Serdeczne podziękowania należą się organizato-
rom imprezy - Radzie Sołeckiej z Golcowej, Kołu Go-
spodyń Wiejskich w Golcowej oraz Kołom Gospodyń  
z Domaradza i Baryczy, Strażakom z OSP Golcowa, pra-
cownikom GOK w Domaradzu oraz wszystkim tym, któ-
rzy włączyli się w przygotowania i obsługę imprezy. 

Tomasz Bober

Powitanie nowego Proboszcza Parafii w Golcowej Tadeusza Pikora

Paweł Łobaza i Małgorzata Pietrasz - starostowie dożynek

fot. Tomasz Bober

INFORMACJE  Z  POWIATU
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Bogusława Krzywonos - społecz-
ny animator kultury z Krzywego zadbała, 
aby w okresie letnim było co zobaczyć  
w izbie regionalnej. Zwiedzającym po-
dobają się:  wystawa stała  „Wyposa-
żenie izby chłopskiej” oraz wystawy 
tematyczne „Od ziarenka do bochen-
ka” i „Od włókienka do płócienka”. 
Ponadto w izbie regionalnej  pre-
zentowane są przedmioty służące do 
przerobu mleka, narzędzia szewskie, 
stolarskie i codziennego użytku wy-
konane przez zdolnych rzemieślni-
ków pochodzących z Krzywego. 

Kolejna ekspozycja prezentuje 
wieńce dożynkowe wg projektu Hen-
ryka Cipory  rzeźbiarza  i malarza  
z Krzywego, wykonane przez człon-
kinie KGW z tejże wsi.

W ramach wystawy „Twórczość 
Henryka Cipory” prezentowane są róż-

norodne prace artysty. Na szczególną 
uwagę zasługują z pietyzmem wykonane 
makiety. Jest i zagroda chłopska z Krzy-
wego z przełomu XVIII i XIX w., chaty 

chłopskie, cerkiew w Uluczu i cerkiew  
w Końskiem oraz obrazy olejne tego ar-

Lato 2009 w Izbie Regionalnej w Krzywem
tysty „Cerkiew w Uluczu” oraz „Żniwa”.  
Zadbała Bogusława Krzywonos o wysta-
wy czasowe na okres letni, tj. od lipca do 
września br.

Pierwsza z nich czynna 
od 27.07.09 to „Bieszczadzkie 
cerkwie Leszka Rejmańskiego 
z Leska”. Na wystawie prezen-
towanych było sześć miniatu-
rowych bieszczadzkich cerkwi,  
z dziesięciu, które wykonał ar-
tysta. Cerkwie Rejmańskiego to 
odwzorowanie świątyń do dziś 
żywych, świątyń dziś opustosza-
łych, jak i tych, których z wyroku 
historii nie ma i nigdy już nie bę-
dzie. Ekspozycja cerkiewek miała 
przede wszystkim założenia edu-

kacyjne, poznawcze i inspirujące. 
To  część prac wykonanych przez artystę. 
Salę obrad leskiego Urzędu Miasta zdo-

Makieta Cerkwi w Uluczu

Wieczornym koncertem galowym, na którym zagrali profe-
sorowie oraz studenci, zakończyły się XVIII Warsztaty Jazzowe. 
Imprezę, jak co roku, poprowadziła Elżbieta Lewicka. - Tegorocz-
ne warsztaty miały inny niż zazwyczaj termin - mówi Wojtek Gro-
borz Dyrektor warsztatów. - W poprzednich latach odbywały się 
one bowiem w czasie ferii zimowych. Myślę, że właśnie to stało się 
przyczyną niższej niż zazwyczaj frekwencji studentów. Muszę jednak 
przyznać, że ilość przeszła tu w jakość. Tradycyjnie pierwszego dnia 
mieliśmy problem z ustaleniem poziomu zajęć. Musimy wyrównać go 
tak, by nie skrzywdzić ani tych, którzy prezentują już bardzo wysoki 
poziom muzyczny, ani tych, którzy dopiero zaczynają swą przygodę 
z jazzem. Ale, że kadra ma ogromne doświadczenie dydaktyczne, 
zawsze udaje jej się znaleźć wspólny język ze studentami.

Słowa Dyrektora potwierdzają sami studenci. - Na brzo-
zowskich warsztatach jestem po raz pierwszy i muszę przyznać, że 
jestem bardzo mile zaskoczony - twierdzi Piotr Południak, jeden 
ze studentów. - Za nauczyciela miałem najlepszego kontrabasistę  
w Polsce, a jednak jego relacje z nami były bardzo przyjacielskie. 
Jak na fachowca takiego formatu mógł się przecież zachowywać jak 

Warsztaty jazzowe – koncert galowy
gwiazda. A było wręcz przeciwnie. Za rok na pewno znowu 
tu przyjadę. - Muszę potwierdzić słowa kolegi - kadra była 
świetna - mówi Grzesiek Jakieła, kolejny student. - Warszta-
ty zostały tak zorganizowane byśmy nie tylko zdobywali wie-
dzę teoretyczną, ale również i praktyczną. Działo się tak przy 
jam session, kiedy to my - studenci mogliśmy pojammować 
nie tylko z innymi uczestnikami warsztatów, ale również wy-
kładowcami. - Zostałem tu poproszony o akompaniament dla 
klasy wokalu - opowiada Michał Szkil. - To już moje czwarte 
warsztaty. Tegoroczne są trochę inne ze względu na letni ter-
min, ale muszę przyznać, że to bardzo dobry pomysł. Dzięki 
temu mogliśmy zagrać na wolnym powietrzu. W zimie nigdy 

by się to nie udało. Podobały mi się również zajęcia. Bardzo 
dużo się na nich nauczyłem. Dzięki tym nowym wiadomoś-
ciom, wiem na czym się skupiać podczas ćwiczeń, by efektem 
były dobre improwizacje muzyczne.

W czasie koncertu galowego swe umiejętności zapre-
zentowali zarówno studenci warsztatów, jak i sama kadra 
profesorska.

Występ Danuty Błażejczyk wraz z Big Band „Brass Standard Jazz Orchestra”

Elżbieta Boroń

fot. Karol Pilch

fot. Karol Pilch

Podczas koncertu swoje umiejętności zaprezentowała 
również kadra profesorska

INFORMACJE  Z  POWIATU
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Henryk Kozik Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Brzozowskiego, 
został odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż 
wręczył Prezydent RP, Lech Kaczyń-
ski, w 29 rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych.

- Z systemem komunistycznym 
walczyłem w imię prawdy i sprawied-
liwości, a nie o wyróżnienia i nagrody. 
To miłe, że moje zaangażowanie i kon-
sekwencja działania zostały docenio-
ne. Za to bardzo dziękuję. Z satysfakcją 

przyjmuję odznaczenie otrzymane z rąk 
prezydenta RP  – powiedział Henryk Kozik, komentując przyznanie 
mu odznaczenia. 

Henryk Kozik opozycjonistą stał się w sierpniu 1980 roku. 
Zakładał wówczas NSZZ „Solidarność” w Sanockiej Fabryce Au-
tobusów Autosan. Przez kolejne osiem lat zajmował się między 
innymi kolportowaniem ulotek, wydawnictw opozycyjnych, orga-
nizacją związku na Podkarpaciu oraz utrzymywaniem kontaktów  
z innymi regionami w kraju. W maju 1982 roku internowany i wię-
ziony w Załężu do sierpnia tegoż roku. Wielokrotnie przesłuchi-
wany przez Służbę Bezpieczeństwa. – Nie dałem się złamać, ani 
zastraszyć. Działalność opozycyjna kosztowała mnie jednak sporo 
zdrowia i nerwów. Może niektórym wydaje się, że konspiracja to 
całkiem zwykłe zajęcie, ale to błędne wrażenie. Człowiek cały czas 
funkcjonuje w niepewności, narażając siebie oraz rodzinę na róż-

Przewodniczący Rady Powiatu odznaczony
nego rodzaju szykany ze strony władzy. Absolutnie nie żałuję 
tych ośmiu lat życia, poświęconego walce o wolną Polskę. 
Najważniejsze, że upór i dążenie do celu przyniosło efekt 
i Polska w 1989 roku stała się państwem demokratycznym 
– podsumował Henryk Kozik.

Po 1989 roku nadal pełnił funkcje związkowe, mię-
dzy innymi w 1992 roku szefował w Zarządzie Regionu 

Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. W 2001 odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi. Dzięki jego staraniom, w 1999 roku,  
w Brzozowie odsłonięto obelisk ku czci księdza Jerzego 
Popiełuszki. Od 2006 roku przewodniczy Radzie Powiatu 
Brzozowskiego.

Henryk Kozik

Prezydent RP Lech Kaczyński wręcza odznaczenie Henrykowi Kozikowi

Sebastian Czech

Halina Kościńska

bi makieta formatu 3 x 3 m prezentująca 
śródmieście  Leska sprzed 70 lat. Minia-
tury leskiego zamku i zamku Sobień tra-
fiły do Muzeum Historycznego w Sano-
ku, mikrokopia zagórskiego klasztoru 
karmelitów zdobi siedzibę samorządu 
Zagórza. 

Szkoła Podstawowa w Bezmie-
chowej posiada makietę przedwojen-
nego szybowiska, szkoła w Hoczwi 
miniaturę wsi z przełomu XIX i XX 
wieku, a gimnazjum w Średniej Wsi od-
wzorowanie tamtejszego pałacu. Przy 
wykonywaniu makiet autor korzysta z 
różnych źródeł: dokładnych planów, 
szkiców,  obrazów lub zdjęć przecho-
wywanych w muzeach, bibliotekach 
i zbiorach prywatnych. Prace Leszka  
Retmańskiego obejrzeć można  na stro-
nie: www.makietybieszczadzkie.prv.pl

Druga wystawa to „Przedmioty 
zdobione techniką decoupage przez Cze-
sławę Probolową z Rzeszowa”. Otwarcie 
tej wystawy odbyło się 30 lipca. Deco-
upage nie wymaga zdolności artystycz-
nych, wystarczy cierpliwość , wyobraźnia 
i staranność. Najogólniej mówiąc deco-
upage jest sztuką zdobienia przedmiotów 

Makieta Cerkwie Bieszczadzkie

z drewna, metalu, szkła, ceramiki itp. 
wycinankami z papieru. Nazwę wzięto 
z francuskiego czasownika „decouper”, 
co znaczy wycinać. Wycinanie wzorów  

i naklejanie ich na różne przedmioty było 
ulubionym zajęciem dam w europejskich 
dworach. Zakochała się w tej technice na-
wet królowa Maria Antonina, żona kró-
la  Francji Ludwika XVI. Dekorowanie 
wzorami wycinanymi z papieru znano  
w Chinach już w XII w. W nieco zmo-
dyfikowanej formie dotarło do Europy, 
gdzie damy zdobiły obrazkami pudła na 
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kapelusze, stojaki na peruki itd.

Czesława Probolowa z Rzeszowa 
ozdabia doniczki, butelki, słoiki, solnicz-
ki, wałki, deseczki do krojenia, świece, 

ale można ozdabiać tą techniką 
krzesła, szafki, drzwiczki, szu-
flady itd. Zdobi przedmioty m.in. 
motywami kwiatowymi, roślin-
nymi, scenkami rodzajowymi. 
Szczegółowe informacje o tej 
technice, krok po kroku znaleźć 
można w Internecie i  literaturze 
poradniczej.

Kolejna wystawa prezento-
wała „Origami – piękne ozdoby 
z papieru” wykonane przez dzie-
ci i młodzież z Grabówki, gmina 
Dydnia pod kierunkiem Teresy 

Mazur. 
Oferta Izby Regionalnej w Krzy-

wem na „Lato 2009” jest  bardzo bo-
gata. Jeszcze we wrześniu młodzież  
z gminy Dydnia ma okazję zobaczyć coś 
nowego i wartościowego, bo Bogusława 
Krzywonos już planuje jesienny cykl wy-
stawienniczy. Niestrudzonej propagatorce 
kultury życzę samych sukcesów.
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Rozpoczął się nowy rok szkolny a z nim sezon 
na przeziębienia, grypy i różnego rodzaju zapalenia. Co 
zrobić, by najbliższe pół roku nie było koszmarem nie 
tylko dla dzieci, ale i dla rodziców? Specjalnie dla na-
szych czytelników radzą lekarz i babcia.

- O ile z przeziębieniem i infekcjami górnych dróg odde-
chowych dziecko w dużej większości przypadków poradzi sobie 
samo, o tyle na grypę trzeba bardzo uważać – twierdzi Alek-
sander Korobczenko, lekarz internista. – Moim pacjentom zale-
cam szczepienia. Trzeba to zrobić teraz, jeszcze przed sezonem 
epidemicznym. W Polsce szczyt zachorowań na grypę przypada 
między styczniem a marcem.

Na grypę najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze, 
zwłaszcza chorujące na choroby przewlekłe takie jak: astma 
oskrzelowa, przewlekła niewydolność krążenia, cukrzyca czy 
przewlekła niewydolność nerek. - Celem szczepienia jest nie 
tylko unikniecie zachorowania na grypę, ale przede wszystkim 
wyeliminowanie ryzyka wystąpienia poważnych powikłań po-
grypowych. Skład szczepionek jest co roku aktualizowany, gdyż 
wirus grypy ulega bardzo silnym mutacjom – tłumaczy doktor 
Korobczenko. – Organizm człowieka nabiera odporności już po 
7-10 dniach od zaszczepienia. Utrzymuje się ona nawet przez 
rok. Grypa zwykle zaczyna się nagle. Pojawiają się dreszcze,  
a następnie wysoka gorączka sięgająca 39 - 40 st., bóle głowy, 

mięśni i stawów, ogólne rozbicie, nieżyt nosa, napadowy su-
chy kaszel, osłabienie. Często występuje również jadłowstręt.  
U dzieci mogą wystąpić również wymioty i biegunki. Trzeba 
wtedy bardzo uważać, ponieważ mogą one doprowadzić do od-
wodnienia organizmu dziecka. U części pacjentów osłabienie 
po przebyciu grypy utrzymuje się nawet kilka tygodni. 

Przebieg choroby zależy od stanu zdrowia i wieku pa-
cjenta. Szczególnie niebezpieczna jest grypa u najmłodszych 
dzieci i dorosłych powyżej 65 roku życia. Według WHO każ-
dego roku na świecie choruje na grypę 5-15% mieszkańców, 
czyli ok. 3 do 5 milionów ludzi z czego od 250 do 500 tysięcy 
przypadków prowadzi do zgonu.
Lepiej zapobiegać

Dlatego ważna jest też profilaktyka, czyli budowanie pra-
widłowej odporności immunologicznej przez cały rok. - Każdy 
z nas wie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć – stwierdza Alek-
sander Korobczenko. - Jest kilka czynników, które sprawiają, że 
jedni z nas mają lepszą odporność niż inni. Składa się na to pra-
widłowe odżywianie, aktywny tryb życia, odpowiednia ilość od-
poczynku i snu, unikanie spożywania zbyt dużej ilości alkoholu 
oraz palenia papierosów. W samym okresie jesienno – zimowym 
należy zadbać również o prawidłowe ubieranie się. Chodzi o to, 
aby nie doprowadzić ani do wyziębienia organizmu ani do jego 
przegrzania. Najbardziej sprawdzonym sposobem ubierania 
się jest na tzw. „cebulkę”, czyli zakładanie kilku warstw ubrań. 
Dzięki temu, gdy robi się coraz cieplej możemy pozwolić sobie 
na zdjęcie jednej z nich.

Babcia radzi
Na jesienne słoty i przeziębie-

nia sprawdzają się też domowe sposo-
by. – Przede wszystkim trzeba pamiętać  
o witaminie C – twierdzi Danuta Szymań-
ska, posiadająca dwójkę wnucząt. – Do-
bra jest herbata z bzu oraz głogu. Warto 
też pić sok z jeżyn i czarnej porzeczki. Na 
przeziębienia i początki grypy dobre jest 
mleko z miodem i czosnkiem. Mleko nale-
ży zagotować z jednym ząbkiem czosnku 
(przepuszczonym przez praskę lub drobno 

posiekanym) i łyżeczką masła. Gdy będzie odrobinę chłodniej-
sze, tak by można je wypić, wtedy dodajemy do niego miód.

Przy intensywnym kaszlu sprawdza się też łój z borsuka. 
– Na łyżeczkę dajemy dwie, trzy kropelki do wypicia z sokiem 
lub herbatą. Małym dzieciom piersi można nacierać łojem, lub 
„Amolem”. Przy obydwu sposobach dziecko musi się wygrzać. 
Piersi można mu owinąć ręcznikiem, a na stópki ubrać ciepłe 
skarpetki – radzi babcia Danuta. – Skuteczny jest również syrop 
z mleczy, czubków sosny i z cebuli. Ten ostatni wykonuje się 
w następujący sposób: cebulę należy pokroić, dodać posiekany 
ząbek czosnku, kilka kropel cytryny i 2 łyżki miodu. Naczyniem, 
do którego wsypiemy składniki, należy wstrząsnąć i odstawić na 
noc, żeby zrobił się sok. Można go podawać po łyżeczce nawet 
5 razy dziennie.

Gdy dziecko zaatakuje gorączka należy pamiętać o jego 
dopajaniu, by się nie odwodniło. – Dobrze sprawdzają się soki 
owocowe podawane na przemian z jarzynowymi. Najlepsze są 
te z czarnej porzeczki i czarnego bzu. Należy je podawać w spo-
sób nie rozcieńczony. Przy dużym pragnieniu, można popijać 
wodę z cytryną – dodaje Danuta Szymańska.

Zbliża się sezon grypowy

„Internet? Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani”, 
powiedział kiedyś Bill Gates. I nie miał racji. Portal www.
brzozow24.pl funkcjonuje w internecie i zdobywa coraz 
większą popularność wśród internautów. Nie wiedziałaś/łeś, 
że istniejemy? Zajrzyj: www.brzozow24.pl. Znajdziesz tam 
mnóstwo ciekawych informacji, może nawet z Twojej miej-
scowości.

Jesteśmy nowym portalem regionalnym, wchodzą-
cym w skład sieci portali internetowych: podkarpacie24.pl, 
esanok.pl, bieszczady24.pl, jasło24.pl, rzeszów24.pl. Są to 
portale, w których można znaleźć wiadomości o aktualnych 
wydarzeniach i imprezach. Jest to także niezastąpione źródło 
informacji kulturalnych, ponieważ współpracujemy z doma-
mi kultury oraz muzeami na terenie Podkarpacia.

Wychodzimy Ci naprzeciw i istniejemy dla Ciebie. 
Zapraszamy i czekamy na Ciebie na www.brzozow24.pl

Danuta Szymańska

Elżbieta Boroń

WARTO  WIEDZIEĆ
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Łucznicy ze Szkolnego Związku 
Sportowego w Humniskach oraz Górnika 
Grabownica wygrywali z najsilniejszymi 
klubami z największych polskich miast. 
Nie bali się utytułowanych rywali. Nie 
mieli kompleksów przed konfrontacją  
z przedstawicielami dużych aglomeracji. 
Mieli bowiem umiejętności gwarantujące 
nawiązanie walki z każdym przeciwni-
kiem. Nabywali je pod okiem wybitnych 
trenerów, spełniających nie tylko funkcje 
szkoleniowców, ale również pedagogów, 
wycieczkowych przewodników, działa-
czy dbających o klubowe finanse. 

„Z nieba mi spadasz”
Wszystko zaczęło się w Szkole 

Podstawowej w Humniskach w latach  
50-tych. Nikt wówczas nie przypuszczał, 
że praca kilku osób da tak rewelacyj-
ne efekty. Józef Tomkiewicz i Bolesław 
Gawroński, wsparci przychylnością ów-
czesnego dyrektora placówki, Stanisława 
Loescha, potrafili tak zmotywować do 
trenowania łucznictwa uczniów ze szkoły  
w Humniskach, że musieli następnie utwo-
rzyć sekcję w Górniku Grabownica, żeby 
młodzi pasjonaci z sukcesami mogli kon-
tynuować treningi i udział w zawodach po 
ukończeniu wieku młodzika. – W szkole 
w Humniskach była jedna z największych 
w powiecie sal gimnastycznych. Chcie-
liśmy tę bazę jak najlepiej wykorzystać, 
lecz nie mieliśmy nauczyciela wf-u. 
Pełniłem wtedy funkcję kierowni-
ka referatu działu kadr wydziału 
oświaty Prezydium Rady Narodo-
wej w Brzozowie i miałem za za-
danie znaleźć nauczyciela na wa-
kujące stanowisko. Szedłem ulicą  
i spotkałem Józka Tomkiewicza. Za-
mieniliśmy parę słów i Józek mnie 
pyta czy nie wiem o jakimś wolnym 
etacie wuefisty. Z nieba mi spadasz. 
W Humniskach od zaraz potrzeb-
ny jest nauczyciel wf-u, odpowie-
działem mu – opowiada Bolesław 
Gawroński, były dyrektor szkoły  
w Humniskach, trener i prezes Górnika 
Grabownica w czasach jego największych 
sukcesów. Józef Tomkiewicz, świeżo 
upieczony absolwent Wyższej Szkoły Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie, został 
przyjęty do pracy we wrześniu 1958 roku 
w szkole w Humniskach. Jak się okazało 
był to przełomowy moment dla tej pla-
cówki i dla rozwoju sportu w regionie,  
a w szczególności łucznictwa.

Harcerze - łucznicy
Tomkiewicz i Gawroński znali 

się jeszcze z harcerstwa. Tam stawiali 
pierwsze kroki w łucznictwie. Treningi,  
w ramach zajęć w ZHP w Brzozowie, 
prowadził Adam Piecuch. – Ówczesny ko-
mendant ZHP w Rzeszowie Antoni Grom-
ski, był sędzią międzynarodowym łuczni-
ctwa, więc propagował tę dyscyplinę na 
obozach harcerskich. Również ja zgłębi-
łem tajniki łucznictwa i prowadziłem za-
jęcia w Brzozowie. Młodzież strzelała do-
póki sprzęt nie wymagał dużych nakładów 

finansowych. Było to w pewnym sensie 
kontynuowanie przedwojennej, „festyno-
wej” tradycji. Na tych bowiem imprezach 
strzelanie z łuków było jedną z rozrywek 
– wspomina Adam Piecuch. Łuczniczego 
bakcyla zdążyli też złapać późniejsi pre-
kursorzy tej dyscypliny sportu w Humni-
skach i Grabownicy. Józef Tomkiewicz 
podnosił następnie swoje umiejętności 
na WSWF-ie w Krakowie. Traf chciał, że 

po przyjściu do pracy w szkole w Hum-
niskach znalazł na strychu placówki łuki  
i postanowił spożytkować sprzęt na uroz-
maicenie zajęć wf-u poprzez regularne 
treningi.   

Dyrektor sprzymierzeniec
Pomysł spodobał się również ów-

czesnemu dyrektorowi szkoły w Humni-
skach, Stanisławowi Loeschowi. Wspo-
magał jak mógł łuczniczą inicjatywę, 
przeznaczając część przyszkolnej działki 
na treningową bazę dla młodych zawod-
ników. Do Tomkiewicza, nowego nauczy-
ciela wf-u, owładniętego bez reszty pla-
nem rozwoju łucznictwa w Humniskach  
i dyrektora popierającego tę ideę, dołączył 
niebawem Bolesław Gawroński, jak się 
okazało, także oddany sprawie. Pogodny, 
dowcipny, zaangażowany w różne szkol-
ne akcje, ze zdolnościami organizacyjny-
mi, które wykorzystywał w zdobywaniu 
nowego sprzętu i w późniejszym kiero-
waniu placówką. Nic zatem dziwnego, że 
z Tomkiewiczem stanowili zgrany duet.  
– Z Józkiem pracowało nam się znako-
micie. Zresztą do dzisiaj się spotykamy, 
gramy w karty, wspominamy stare czasy 
– śmieje się Bolesław Gawroński. 

Sukcesy
A wspominać jest co. Uczniowie 

ze szkoły w Humniskach już po kil-
ku miesiącach treningów byli 
rewelacją Okręgowych Mi-
strzostw w Łucznictwie rozgry-
wanych w Rzeszowie. Po krót-
kim okresie funkcjonowania 
sekcji w szkole w Humniskach, 
nazwiska takich łuczników, jak: 
Krystyna Bodzioch (później za-
wodniczka Resovii), Grażyna 
Jabłońska, Anna Loesch, Wan-
da Barańska, Stefan Bieńczak, 
Wojciech Duda, były znane  
w całym rzeszowskim okręgu. 
– Z tym sportem miał kontakt 

każdy uczeń w szkole. Sukcesy 
napędzały koniunkturę. Mobilizowa-
ły kolejnych, którzy chcieli spróbować 
swoich sił w łucznictwie – podkreśla 
Gawroński. W 1959 roku powstała  
w Górniku Grabownica sekcja łucznicza. 
Stabilna sytuacja finansowa opiekuńcze-
go zakładu, PGNiG w Sanoku, gwaran-
towała młodym zawodnikom rozwój na 
wysokim sportowym poziomie. Dodając 
do tego zaangażowanie szkoleniowców  

Wielkie sukcesy w małych miejscowościach

Bolesław Gawroński

Jacek Ryba podczas zawodów
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i samych młodych łuczników, pojawiła się 
w Grabownicy szansa na zbudowanie sil-
nej drużyny, promującej klub oraz cały re-
gion brzozowski, nie tylko w ówczesnym 
województwie rzeszowskim, ale również 
na arenie ogólnopolskiej. Z szansy tej 
Górnik w pełni skorzystał. W kolejnych 
dwóch latach reprezentanci z Grabowni-
cy widoczni byli na mistrzostwach Polski  
w różnych kategoriach wiekowych. 
– SKS Humniska stało się szkółką spor-
tową dla Górnika – podkreśla Bolesław 
Gawroński istotę funkcjonowania łucz-
nictwa w szkole podstawowej.

Zmiany
Sukcesy zawodników z Humnisk 

i Grabownicy nie pozostawały 
bez echa. Znani w środowisku 
łuczniczym byli nie tylko za-
wodnicy, ale również ich szko-
leniowcy. Stworzenie sekcji od 
podstaw w małych miejsco-
wościach i doprowadzenie ich 
do tytułów w zawodach rangi 
mistrzostw Polski robiło wraże-
nie. Tak się ponadto złożyło, że 
Resovia rozpoczęła budowę sil-
nego, pierwszoligowego zespo-
łu i potrzebowała do realizacji 
celu perspektywicznego trenera. 
Wybór padł na Józefa Tomkiewi-
cza, który przyjął propozycję i z Górnika 
przeniósł się do Rzeszowa. Stało się to 
w 1963 roku. Schedę po nim, zarówno  
w Górniku, jak i w szkole w Humni-
skach, przejął dotychczasowy współpra-
cownik, Bolesław Gawroński. – Wyda-
wało mi się, że będzie trudniej niż było 
w rzeczywistości. Łucznicy, którzy już 
w klubie trenowali, prezentowali się jak 
najlepiej, a nowi przychodzili i robili 
szybkie postępy. W pewnym momencie 
pojawiły się kłopoty ze sprzętem. Ten bo-
wiem stawał się coraz doskonalszy i co 
za tym idzie droższy. Poradziłem sobie z 
tym. Przywiozłem ze Śląska 15 nowych 
łuków, co było dla Górnika ważnym wy-
darzeniem, bo sekcja rozwijała się szybko  
i zapotrzebowanie na sprzęt rosło – mówi 
były trener. 

W kolejnych latach zawodni-
cy sami mieli udział w zdobyciu kla-
sowego sprzętu. W 1965 roku Janina 
Loesch zdobyła tytuł mistrzyni Polski  
w młodzikach. Za to i inne osiągnięcia 
klub otrzymał ze związku w Warsza-
wie dwa komplety strzał angielskich  
i łuk plastikowy „Czarna wdowa”.  
Był to pierwszy plastikowy łuk w Gór-
niku.

Kontynuacja
Zmiana na stanowisku trenera  

w żaden sposób nie zachwiała pozycją 
sekcji. Łucznicy nadal funkcjonowali 
na wysokim poziomie sportowym, od-
grywając czołową rolę w województwie 
rzeszowskim. – Rządziliśmy w kategorii 
młodzików – podsumowuje postawę swo-
ich podopiecznych w tej kategorii wieko-
wej Gawroński. Na dowód tego zazna-
czyć należy, iż w 1969 roku rekord Polski  
w tej kategorii, wynikiem 169 punktów, 
ustanowiła Jadwiga Ruchlewicz. Na mi-
strzostwach Polski Juniorów z kolei dru-
żynowo i indywidualnie Górnik zdobył 
brązowe medale, dominował w mistrzo-
stwach okręgu rzeszowskiego. W latach 

60-tych czołówkę klubową w różnych ka-
tegoriach wiekowych stanowili: Henryk 
Kędra, Stefan Bieńczak, Anatol Wojni-
cki, Zbigniew Krowiak, Wiesław Kaczor, 
Bogdan Rogula, Wojciech Jabłoński, Ja-
nina Loesch, Krystyna Bodzioch, Jadwi-
ga Ruchlewicz, Maria Kędra, Ewa Ryba, 
Bogumiła Wojnicka, Anna Konieczko. 
Krystyna Bodzioch w 1968 roku powoła-
na została do zaplecza kadry narodowej. 
Podczas zgrupowania na sprawdzianie 
kadry wypadła znakomicie, dając się 
wyprzedzić jedynie Hannie Brzeziń-
skiej, późniejszej olimpijce z Monachium  
z 1972 roku. Bodzioch kontynuowała ka-
rierę w Resovii, zdobywając z tym klu-
bem mistrzostwo Polski. 

Pierwszoligowcy
Lata 80-te upłynęły pod znakiem 

sukcesów drużynowych. W 1981 roku 
Górnik w składzie: Bogdan Rogula (re-
prezentant Polski), Janusz Lasek, Jan 
Ruchlewicz, Jerzy Tympalski, Jerzy Du-
dycz, Piotr Lorenc awansowała do II ligi. 
Po kilku latach plasowania się w środku 
tabeli przyszedł sezon 1985, który był 
rokiem dominacji Górnika w tej klasie 
rozgrywkowej. Efektem był historyczny 

sukces w postaci awansu do I ligi. Roz-
grywki w elicie podopieczni Bolesława 
Gawrońskiego zaczęli w składzie: An-
drzej Bryś, Jacek Ryba, Jan Ruchlewicz, 
Janusz Lasek, Piotr Słota, Maciej Zubel, 
Marek Sławęcki. – Przez kilka sezonów 
byliśmy blisko I ligi, aż w końcu się uda-
ło. W kadrze mieliśmy wychowanków, nie 
robiliśmy spektakularnych transferów. 
Myślałem, że jesteśmy w stanie utrzy-
mać się w pierwszym sezonie i na chwilę 
zadomowić w I lidze. Niestety nie udało 
się. Po roku spadliśmy do II ligi – mówi 
Jacek Ryba, ówczesny łucznik Górnika,  
w przeszłości również zawodnik Resovii, 
a obecnie trener w klubie z Grabownicy. 
Po przełomie politycznym i gospodarczym 

w Polsce w 1989 roku nastąpi-
ła zmiana zasad finansowania 
sekcji sportowych. Łucznictwo 
boleśnie odczuło okres transfor-
macji. Rozwiązane zostały ligi,  
a dyscyplinę zaliczono do spor-
tów indywidualnych.

Współczesność
Górnik nadal współpracuje 

ze szkołą w Humniskach. Właśnie 
tam prowadzone jest szkolenie 
do kategorii młodzika. Trenerami  
w UKS Górnik Humniska są Sta-

nisława Warchałowska i Bogdan 
Korfanty. Model współpracy sprawdza 
się znakomicie, jak w poprzednich de-
kadach. – Szkoleniowcy są jednocześnie 
nauczycielami w szkole, mają stały kon-
takt z dziećmi, obserwują ich poczynania, 
oceniają postępy – podkreśla Jacek Ryba, 
który przejmuje zawodników do Górnika, 
po skończeniu przez nich wieku młodzika. 
Efekty pracy są widoczne. Od 2006 roku 
w kadrze narodowej są Aleksandra Ryba 
i Piotr Ryba i obydwoje uczestniczyli  
w mistrzostwach świata w Meksyku. 
Aleksandra zakwalifikowała się też na 
mistrzostwa świata do Turcji, na Puchar 
Europy w Gruzji i Halowe MŚ w Rze-
szowie. Nie wystartowała wszakże na 
żadnych z wymienionych zawodów, po-
nieważ związkowi działacze powołali 
łuczników, również mających kwalifi-
kacje, ale legitymujących się gorszymi 
wynikami. – Zawodnicy zdają maturę  
i odchodzą na studia. Nauka jest najważ-
niejsza. Żyć z łucznictwa można tylko  
w kadrze i to najlepiej w olimpijskiej. 
Dlatego łucznicy muszą pilnować nauki. 
Nikt nie zaryzykuje w tej dyscyplinie ka-
riery kosztem wykształcenia – mówi Ja-
cek Ryba, trener Górnika.

Rywalizacja łuczniczek

Sebastian Czech
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- Zambia to piękny, zielony kraj. Mimo, że jest 
dwa i pół raza większy niż Polska, żyje w nim zaledwie 
11 milionów obywateli - zaczyna swą opowieść o. Ge-
rard Karas SJ, Misjonarz pracujący w Chikuni w Zam-
bii. Jego głównym bogactwem są rudy miedzi. Przy ich 
wydobyciu pracuje mnóstwo ludzi. Zatrudnienie dają 
też różne instytucje: szkoły, służba zdrowia, trochę tu-
rystyka i rolnictwo. Przede wszystkim tym ostatnim 
parają się Zambijczycy. Jest to ich podstawowe źródło 
utrzymania. Uprawiają  głównie kukurydzę. Z niej to 
powstaje mąka kukurydziana, z której gotuje się coś jak 
u nas ryż na gęsto. 

Problemów jest jeszcze wiele
Mimo, że kraj ten cały 

czas się rozwija stale musi 
się borykać z wieloma prob-
lemami. - Największym jest 
bieda - stanowczo twierdzi  
o. Gerard Karas. -  Przez wiele 
lat rząd Zambii spłacał długi. 
Gdy zdawało się, że wresz-
cie wyjdzie na prostą nastąpił 
kryzys gospodarczy, a z nim 
przyszedł ogromny spadek cen 
miedzi. Spowodowało to za-
mknięcie wielu kopalń. Wielu 
ludzi straciło pracę i żyje poniżej poziomu biedy, ma-
jąc na utrzymanie całej rodziny (zwykle jest 7, 8 dzieci)  
1 dolara dziennie. Dla porównania dodam, że 25 kg wo-
rek mąki kukurydzianej (przeciętnej rodzinie wystarcza 
na tydzień) kosztuje tam 10 dolarów. Ludzie ci starają 
się jak mogą. Wykonują drobne prace, by podrepero-
wać domowy budżet, uprawiają na przykład pomidory  
i później je sprzedają i przede wszystkim pomagają so-
bie nawzajem dzieląc się tym co posiadają.

Sporym problemem są też choroby, przede 
wszystkim AIDS, malaria, gruźlica i niedożywienie. 
- Największe żniwo zbiera malaria - mówi misjonarz. 

- Przenoszą ją głównie komary. Naj-
gorsze jest to, że leki i antybiotyki 
po pewnym czasie przestają działać, 
bo pasożyty się na nie uodparniają.  
W bardzo wielu przypadkach zachoro-
wanie kończy się więc śmiercią. Spo-
rym problemem jest też AIDS. Około 
20 procent ludności jest zakażona tym 
wirusem. Są to głównie młodzi ludzie 
w sile wieku. Wielu z nich wcześnie 
zaczęło współżycie seksualne. Zwykle 
mieli stosunki nie z jednym a z wieloma 
partnerami. Więc tak naprawdę zakaże-
nie było kwestią czasu. Najgorsze jednak jest to, że choruje zazwyczaj 
obydwoje rodziców. Po ich śmierci dzieciaki, z których najstarsze ma 
zwykle około 14 lat zostają sami. Skutkuje to tym, że w Zambii pozostaje 
pokolenie najstarsze, czyli dziadkowie, i to najmłodsze.

Aby zaradzić temu problemowi miejscowe organizacje charyta-
tywne rozpoczęły kampanie eduka-
cyjne. - Zazwyczaj kończą się one 
na reklamie prezerwatyw - twierdzi  
o. Gerard. - My ze swej strony również 
staramy się uświadamiać młodzież, 
mówimy o możliwościach zakażenia 
i o jego skutkach. Jako, że w dużej 
większości są oni katolikami, zwraca-
my również uwagę na 10 Przykazań  
i ich dzisiejsze zastosowanie. Powo-
li zaczynamy dostrzegać pozytywne 
wyniki naszych starań. Zachorowal-
ność zmniejszyła się o kilka procent. 
To cieszy, jednak naszym celem jest 
praktyczne jej wyeliminowanie.

Witamy w szkole
W samej Chikuni funkcjonują dwie szkoły podstawowe, dwie śred-

nie oraz szkoła pomaturalna, gdzie kształci się przyszłych nauczycieli. 
Obecnie uczęszcza tam 300 młodych ludzi. Działa tam również szpital, 
ośrodek pomocy dla osób chorujących na AIDS, piekarnia, sklepik, para-
fia i co ciekawe - rozgłośnia radiowa „Radio Chikuni”. - Ostatnimi czasy 
rząd zadecydował, że nauka w szkole podstawowej, czyli przez pierw-
szych siedem klas będzie bezpłatna. Jest to bardzo dobre rozwiązanie  
z uwagi na duże koszty nauki - mówi misjonarz. - W klasach jest zwykle 
60 - 70 dzieci. Poziom ich wiedzy jest różny. Poza tym problemem są tam 
podręczniki, ponieważ z uwagi na brak funduszy, rodziców po prostu na 
nie nie stać. Nauka trwa przez 3 okresy, po 3 miesiące po czym następuje 
miesiąc przerwy.

Napisz do Zambijczyka
Wbrew pozorom wakacje nie są okresem wypoczynku. Przez ten 

czas dzieci podróżują od jednego krewnego do drugiego i starają się po-
zyskać trochę pieniędzy na dalszą naukę. - Jeden okres kosztuje na nasze 
około 400 złotych. Do tego trzeba kupić jeszcze zeszyty, obowiązkowy 
mundurek i czarne buty. Zwykle kończy się to tak, że rodzice kupują uży-
wane - dodaje o. Gerard. - Ci ludzie chcą się rozwijać i kształcić. Nie chcą 
cały czas pozostawać w tyle - twierdzi o. Ludwik Zapała SJ, Misjonarz, 
proboszcz Kasisi. - Kształcimy ich, pomagamy w miarę naszych możli-
wości. Oczywiście wiele jest jeszcze do zrobienia, ale wszystko zdąża we 
właściwym kierunku. Zambijczycy są bardzo otwartymi ludźmi, żądnymi 
wiedzy i co bardzo ważne nie mają rasistowskich uprzedzeń. Chcieliby 
wejść do wspólnoty świata, być jego częścią, a nie tylko biernymi wi-
dzami, oglądającymi zwykle negatywne informacje o Afryce. Oczywiście 

Wyprawa na 
misje do Zambii

Archiwum Referatu Misyjnego (fot.1)

(fot.2)

(fot.3)
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Jednym z dowodów, jak głę-
boko religijność przenikała życie 
naszego ludu, są święta związane  
z błogosławieństwem żniw, ziół  
i siewu. Dzień Święta Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, 8 wrześ-
nia, jest dniem błogosławieństwa 
ziarna siewnego. Ma to głębokie 
znaczenie. Maryja błogosławi siew-
com i ziarnu, które pada w ziemię, 
przynosząc plon stokrotny.

Święto Narodzenia NMP 
powstało w Jerozolimie, w mie-
ście, gdzie według tradycji miał 
stać dom rodziców Maryi. W VII 
wieku pojawiła się w Rzymie oraz 
w krajach zachodnich, a następnie 
słowiańskich.

Święto to w szczególności 
upodobał sobie prosty lud wiejski, nazywając je świętem Matki Bożej Siew-
nej, bowiem przypada ono w okresie siewów jesiennych. Godna jest też 
uwagi ludowa mądrość, łącząca sprawę początków jakiegokolwiek wzrostu, 
z opieką i błogosławieństwem Matki Bożej. To chłopskie, zdroworozsądko-
we rozumienie połączyło też siew na roli z siewem i wzrostem duchowego 
owocu. W religijnej symbolice chrześcijańskiej znak ziarna ma szczególnie 
głęboką wymowę, gdyż pokazuje ścisły związek z Chlebem Życia, czyli 
Eucharystią.

Siew to święto nadziei, to początek tego, co się ma spełnić latem pod-
czas żniw. Pobłogosławione ręką siewcy ziarno przyjmuje matka ziemia  
i następuje swoiste zbratanie się ziarna i ziemi. Jan Uryga w publikacji „Rok 
polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu” pisze, że jest przekonany o tym, 
iż słychać wtedy głos: „Okryj nas swym płaszczem, dobra matko ziemio,  
a my cię na wiosnę okryjemy wspaniałą zielenią, łanem szumiącego zboża  
i złotymi kłosami, w których się przegląda cała dobroć Boża”.

Rolnik, który był zazwyczaj człowiekiem głęboko wierzącym na py-

tanie: Czyje jest to zasiane pole? – odpowiadał: 
Najpierw Boskie, a potem moje. Wyraża to pięk-
nie ludowy poeta pisząc m.in.:

Kłosie złotolity –
wykarmiła cię ziemia pokrajana pługiem,
napoiły cię rosy, wykąpały deszcze,
ukołysały wiatry, wyzłociło słońce,
uśpiły skowronki,
a Bóg pobłogosławił, Matka Boża także,
stąd kłosie złocisty takiś pełny, ciężki…

Sam Chrystus mówił  o ziarnie i o siew-
cy, do ziarna przyrównywał swoje słowa, bo siał 
na ziemi wszelkie dobro. A siew Maryi – siew 
wiary, pobożności, miłości Boga i bliźnich.  
W sercach Polaków zasiała Maryja miłość do 
Ojczyzny, do ziemi czarnej, czasem kamienistej 
i mało urodzajnej, ale kochanej nad życie.  Ile 
ziemi – tyle Ojczyzny, bowiem największym 
skarbem dla polskiego chłopa była i jest od po-
koleń niwa, własny zagon, dający chleb na ro-
dzinny i ojczysty stół.

Dziś już rzadko można spotkać prawdzi-
wego siewcę. Mechanizacja wkroczyła na pola, 
siewniki sieją za człowieka, ale ziarno z pewnoś-
cią jest błogosławione przez siejącego. Temu, 
kto pamięta dawną wieś polską, brak jest obec-
nie widoku siewcy dostojnie kroczącego polem 
i wrzucającego z przepastnej płachty ziarno  
w matkę – ziemię. 

Rolnicy kochają swoją Patronkę Siewną. 
Dawniej do ziarna siewnego dodawano ziarno 

Matka Boska Siewna

boją się jeszcze swoich Duchów, ale 
ich marzeniem jest wejście w wielki 
świat. Młodzi bardzo często marzą  
o podróży do Europy, o koresponden-
cji z Europejczykami.

Liczą na Ciebie, pomóż misjona-
rzom
- To trudna praca, jednak przynosi 
wiele satysfakcji, dlatego bardzo pro-
silibyśmy o modlitwę za nas, byśmy 
nadal mieli wiele cierpliwości - mówi 
ks. Czesław Tomaszewski z Referatu 
Misyjnego. - Nie ukrywam, że bardzo 
przydałaby nam się pomoc finansowa, 
bo potrzeby tych ludzi są bardzo duże. Faktem jest, że cześć rzeczy 
moglibyśmy kupić tutaj w Polsce i potem je przewieźć do Zam-

bii. Jednak transport, dystrybucja  
i cła zawsze przewyższają wartość 
wiezionych towarów. Dlatego, po 
prostu taniej wychodzi, zrobić za-
kupy tam.

Chętni, którzy chcieliby 
wspomóc misje mogą to zrobić 
przesyłając fundusze na konto: 
Referat Misyjny Towarzystwa 
Jezusowego Prowincji Polski 
Południowej, 31 - 041 Kraków, 
Mały Rynek 8, PKO SA III O/
Kraków 50 1240 2294 1111 0010 
2222 3570. Dodatkowe informa-
cje o misjach można uzyskać pod 

adresem mailowym chtom@vp.pl
Elżbieta Boroń

(fot.4)
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Niezwykła jest historia imienia Michał. To książę i wódz chóru anio-
łów, który przeciwstawił się Lucyferowi i zbuntowanym aniołom. 

Z okrzykiem Mi, kael!- Któż jak Bóg! Powiódł wierne Bogu zastępy do 
walki. Kościół czci  go w dniu 29 września, po reformie kalendarza wraz 
ze św. Rafałem i Gabrielem. Jest św. Michał czczony przez chrześcijan 
jako protektor Kościoła, obrońca w walce z szatanem. Przypisywana jest 
mu opieka nad cesarzami chrześcijańskimi walczącymi z po-
ganami. Bóg wywyższył św. Michała i oddał mu w opiekę 
wszystkie nieprzeliczone zastępy aniołów, których stał 
się wodzem.

Kościół uważa św. Michała za szczególnego pa-
trona i przywołuje go nieustannie w modlitwach i litanii 
do Wszystkich Świętych. Papież Leon VIII ułożył osob-
ną modlitwę ku jego czci, którą wszyscy kapłani odma-
wiali dawniej po Mszach świętych cichych. Świętego 
Michała obrały sobie za szczególnego patrona Niemcy  
i Austria. W latach niewoli św. Michał był także patro-
nem Galicji.

W ciągu stuleci nabożeństwo do św. Michała roz-
powszechniło się na całym świecie. Szczególnej popu-
larności nabrało od VI wieku, kiedy to na górze Gargano 
miało miejsce objawienie św. Michała. W tym miejscu Lon-
gobardowie odnieśli zwycięstwo nad Saracenami w roku 663. 
Przypisywali je wstawiennictwu św. Michała. Kolejne objawienie 
się św. Michała w tym samym miejscu wydarzyło się w roku 1656.

W 590 r. za pontyfikatu Grzegorza Wielkiego, objawił się św. Mi-
chał w dotkniętym zarazą Rzymie. W czasie uroczystej procesji na szczy-
cie zamku, zwanego grobowcem Hadriana, św. Grzegorz zobaczył anioła  
chowającego miecz do pochwy, co było znakiem ustania Bożego gniewu. 
Na pamiątkę tego zdarzenia postawiono na szczycie zamku posąg archa-
nioła, a zamek nazwano zamkiem św. Anioła.

Słynne sanktuarium św. Michała znajduje się na wysepce, na ka-
nale la Manche. W San Michel w 708 roku miał również ukazać się św. 
Michał, a miejsce to do dziś nawiedzają liczni pielgrzymi. Jego sanktuaria 
znajdują się w licznych krajach europejskich, a pod jego wezwaniem po-
wstała ogromna ilość świątyń. W samej Polsce jest ich ponad 300.

W czasach, gdy pielęgnowano cnoty męstwa, prawości i odwagi, 
stawał się św. Michał uosobieniem tych cnót i patronem hufców rycer-
skich. Na niejednym proporcu i chorągwi widniała postać wspaniałego 
archanioła z pokonanym smokiem u stóp. Jego podobiznę nosili wielcy 
rycerze, umieszczając ją na swoich zbrojach. W polskich domach popu-
larne były ryngrafy, przed którymi modliła się cała rodzina, gdy rycerz 
wyruszał na wojnę.

Czcił św. Michała polski lud. Przywoływano 
go w okresie rozpoczynającej się jesieni, kiedy 

pola powinny być już puste i zasiane:  Siać 
po świętym Michale, to już trochę nie-

dbale,  Święty Michał z pola wszystko 
pospychał i wszystkie kąty ponapychał,  
Po świętym Michale można paść na 
każdym wale. Wróżono także z pogody  
w tym dniu: Gdy noc jasna na Michała, 
to nastąpi zima trwała,  Ptaszki do Mi-
chała, gdzieś zima została,  Zbytek na 
świętego Michała żołędzi, wiele śniegu 
w Boże Narodzenie napędzi.

Na całym Podkarpaciu po tym 
dniu zaczynano spędzać owce z po-

łonin i łąk do wsi. Przed opuszczeniem 
szałasu żegnano znakiem krzyża palące się 

cały sezon ognisko, a następnie zalewano je 
wodą. Szałas zabezpieczano na zimę. 

We wsi Blizne, gmina Jasienica Rosielna, 
pow. brzozowski w odległości ok. 2 km od centrum 
wsi jest wzgórze św. Michała, z którym związane jest 
zdarzenie zapisane w księdze wizytacyjnej bpa Jerzego 
Albrechta Denhoffa w 1699 r. Mówi ono m.in. o tym, 
że roku Pańskiego 1624  wydarzył się cud podczas na-
jazdu Tatarów na Blizne. Uprowadzili oni wówczas  
w jasyr 60 ludzi. W miejscu obecnej kaplicy pw. św. 
Michała Tatarzy przepędzeni zostali w cudowny spo-
sób przez wielką liczbę wojska w białych szatach 
dowodzonego przez św. Michała. Ludzie przyrzekli 
szczególną wdzięczność św. Michałowi za uwolnienie 
i ku wiecznej pamięci wybudowali w tym miejscu ka-
plicę na podobieństwo kaplicy św. Michała na górze 
Gargano. Przytacza w pełni zapis o tym wydarzeniu 
Jerzy F. Adamski w książce swojego autorstwa Brzo-
zów, Domaradz, Dydnia, Jasienica Rosielna, Haczów, 
Nozdrzec i okolice. Nie tylko przewodnik, 1996 r.           

Halina Kościńska

Święty Michał

Halina Kościńska

wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcone 
w uroczystość Wniebowzięcia NMP, by uprosić sobie dobry urodzaj.

W niektórych regionach naszego kraju rolnicy kropili sobie przed 
siewem ręce święconą wodą, a pierwszą garść ziarna rzucali w formie 
znaku krzyża ze słowami: W imię Boże.

Czy ich potomkowie dzisiaj czynią tak samo?  Niech każdy siew-
ca odpowie sobie na to pytanie sam, zgodnie z własnym sumieniem  
i zastanowi się, czy jego wiara jest taka sama jak ojca i dziada, którzy 
w tej wierze przetrwali trudne chwile dziejowe. Dawniej powszechnie 
w dzień 8 września spoglądano w niebo, na którym widać było ostatnie 
odlatujące od nas jaskółki. Mówiono wówczas: „Najświętsza Panna się 
rodzi, jaskółka odchodzi”. Te odloty ptasie były sygnałem zamknięcia 
pewnego etapu życia i pracy, jak pisze w swoim ”Roku polskim” Zofia 
Kossak.

Zakończę me rozważania o Matce Bożej Siewnej słowami wier-
sza Jana Czarneckiego:

I bywa tak w jesiennej chwili,
Że w niebie ptaszę już nie kwili,

Że pola, gdzie niedawno jeszcze
Zbóż fala płynie, kwiat szeleszcze,
Stanęły ciche, szare, smutne,
Wraz zadumane i pokutne…
Na łany wówczas, pól rozłogi,
Z gwiaździsto-mlecznej niebios drogi,
Ciesząc niedolę ludzką, łzawą,
W promiennych szatach, miłą zjawą,
Tak, że ślad stóp Jej po ugorze
Świt opromienia, złocą zorze,
Przez ziemie puste, rolę czarną,
Przechodzi Siewna siejąc ziarno…
Do plonów nowych ziemia się zrywa, 
A smętny widok pól jesieni
Runiami zbóż się znów zieleni…

Przypominam na koniec, że w Starej Wsi koło 
Brzozowa 8 września jest odpust w dniu Matki Bożej 
Siewnej.        
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Wykorzystuje ono w działaniu gospodarstwa przyrodnicze me-
chanizmy dla zapewnienia żyzności gleby, zdrowotności zwierząt. Rol-
nictwo ekologiczne nie zatruwa środowiska, produkując przy tym wyso-
kiej jakości, zdrowe produkty rolnicze.

 W przeciwieństwie do produktów rolnych wytwarzanych z za-
stosowaniem nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony ro-
ślin (pestycydów), żywność ekologiczna nie zawiera substancji, które by 
zagrażały spożywającym ją zwierzętom oraz ludziom. Rolnictwo eko-
logiczne wywodzi się od krajów wysoko uprzemysłowionych. Bardzo 
mocno upowszechnione jest obecnie w Niemczech.

W obecnym czasie daje się zaobserwować bardzo szybki rozwój 
rolnictwa ekologicznego w Polsce. Przyczynia się do tego tania siła ro-
bocza, bardzo dobre nie zatrute pestycydami gleby oraz rozwój świado-
mości społecznej co do wartości zdrowotnej produktów ekologicznych.

Żywność produkowana metodami naturalnymi powstaje w bez-
piecznym i czystym środowisku, bez stosowania nawozów sztucznych 
i chemicznych środków ochrony roślin. Zmniejsza się zanieczyszczenie 
gleby, powietrza i wód gruntowych. Gospodarstwo ekologiczne powin-
no znajdować się w czystym środowisku. z dala od obszarów zdegrado-
wanych zanieczyszczeniami.

Warto wiedzieć, że produkty rolnictwa ekologicz-
nego muszą mieć odpowiedni atest. Przez stosowanie 
ekologicznych metod uprawy, dąży się do zmniejszenia 
obciążenia środowiska naturalnego. Spada znacznie 
ilość stosowanych chemicznych nawozów i pestycy-
dów. Gospodarstwo ekologiczne przetwarza odpady 
produkcji rolnej, oraz jest samowystarczalne w produk-
cji rolnej.

Atutem ekorolnictwa jest też zmniejszenie bez-
robocia na wsi, gdyż mechanizację zastępuje praca 
ludzka. Z produktów ekologicznych produkuje się żyw-
ność regionalną i tradycyjną. Do walki z chorobami  
i szkodnikami roślin uprawnych stosuje się odpowiedni 
płodozmian, sąsiedztwo roślin oraz metody biologiczne  
i agrotechniczne.

W terenie uprawnym należy zostawić zbiorniki 
i cieki wodne. W rolnictwie ekologicznym powszech-
nie stosuje się nawozy zielone na przyoranie, kompost, 
obornik dzięki czemu zwiększa się żyzność gleby.

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywą 
dla rolnictwa konwencjonalnego

  Irena i Waldemar Kędzierscy

6 lipca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego 
(wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo 
telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), która wprowadziła istotne 
- z punktu widzenia konsumenta- zmiany. Dotyczą one m.in. przenoszenia nu-
merów, zmiany regulaminu, umowy, cennika oraz wysokości kar za rozwiąza-
nie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Poniżej przedstawimy 
naszym czytelnikom krótkie omówienie poszczególnych zmian. 

I. Przenoszenie numerów 
Możliwość przenoszenia numerów do nowego ope-

ratora istniała już przed tegoroczną nowelizacją. Jednakże 
konsumenci niechętnie z niej korzystali, gdyż wiązała 
się ona z koniecznością ponoszenia przez nich dodatko-
wych kosztów. Dotychczasowi operatorzy zazwyczaj za 
przeniesienie numeru pobierali opłaty, które kształtowały się 
w granicach 50, 60 zł. Obecnie przeniesienie numeru jest bezpłat-
ne. Dotyczy to zarówno użytkowników usług w ramach abonamentu 
jak również użytkowników usług pre-paid (telefon komórkowy na kartę).

Dodany przez ostatnią nowelizację art. 70a Prawa telekomunikacyj-
nego daje abonentom żądającym przeniesienia przydzielonego numeru dwie 
możliwości, abonent może albo:
1) rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania ter-

minów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. Ale w ta-
kim przypadku jest on obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu 
dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za 
okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za je-
den okres rozliczeniowy,

2) rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą z zachowaniem terminów 
wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie.

Jednakże należy pamiętać, że przeniesienie numeru do innego operato-
ra i związane z tym wypowiedzenie umowy może rodzić dla abonenta dodat-
kowe koszty w postaci konieczności zapłaty kary zwianej z ulgą przyznaną 

abonentowi, obliczoną proporcjonalnie do czasu 
pozostającego do zakończenia trwania umowy. 

Przykład: Mamy podpisaną umowę promo-
cyjną w ramach której otrzymaliśmy telefon za 
1zł., w umowie znajduje się zapis, że przyznana 
nam ulga wynosi 1000 zł, umowa została zawarta 
na 24 miesiące i kończy się w dniu 31.12.2009 r.  
W wyniku złożonego przez nas wypowiedze-
nia umowa rozwiąże się w dniu 30.09.2009 r.  
W związku z powyższym musimy zwrócić koszty 
przyznanej nam ulgi tj. 1000 zł, ale proporcjonalnie 

do liczby miesięcy pozostających do zakończenia 
umowy czyli za miesiąc październik, listopad 

i grudzień czyli 125 zł. Jest to rozwiązanie 
korzystne dla konsumentów biorąc pod 
uwagę fakt, że dotychczas wysokość 

kar zastrzeżonych u operatorów była 
wyższa.

Procedura przenoszenia numerów 
została określona w rozporządzeniu Mini-

stra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. 
w sprawie warunków korzystania z uprawnień 
w publicznych sieciach telefonicznych. W roz-

porządzeniu określono również maksymalny czas 
przeniesienia numeru do innej sieci oraz wpro-
wadzono jednolity zwór wniosku o przeniesienie 
numeru. Dotychczas Polska wypadała najgorzej 
z państw członkowskich UE pod względem cza-
su przenoszenia numeru do innej sieci tj. 28 dni, 
a niekiedy 38 dni, podczas gdy średnia dla całej 
Unii Europejskiej wynosi 8,5 dnia (informacja Mi-
nisterstwa Infrastruktury, z danych Komisji Euro-
pejskiej). 

W kolejnym numerze gazety przedstawimy 
naszym czytelnikom ww. rozporządzenie oraz po-
damy wzór wniosku o przeniesienie numeru. 

Nowelizacja ustawy 
Prawo telekomunikacyjne cz. I

  Irena Rąpała
Rzecznik Praw Konsumenta



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

SPORT

18 września br. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Brzozowie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 
Szkolnego Związku Sportowego w lekkiej atletyce w ramach Po-
wiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Zawody inaugurujące sportowy rok szkolny 2009/2010 
zgromadziły na starcie blisko 250 młodych sportowców z 21 szkół 
podstawowych naszego powiatu. Zawody były rozgrywane w czte-
rech konkurencjach: biegu na 60 m, skoku w dal ze strefy, rzucie 
piłeczką palantową oraz biegu długim - 600 m (dziewczęta) i 1000 
m (chłopcy). 

Mistrzami powiatu okazali się: Dawid Kędra - SP Nr 1  
w  Humniskach (bieg 60 m), Karol Kędra - SP Nr 1 w Humni-
skach (skok w dal), Paweł Ra-
chwał - SP Nr 1 w Golcowej (rzut 
piłeczką palantową) i Dawid Fil 
- SP Nr 2 w Izdebkach (bieg 1000 
m). Wśród dziewcząt najlepszy-
mi okazały się: Klaudia Pilszak 
- SP Nr 2 w Humniskach (bieg 
60 m), Aleksandra Farbaniec  
- SP w Bliznem (skok w dal), Alek-
sandra Ciepiela - SP w Górkach 
(rzut piłeczką palantową) i Patrycja 
Drożdżal - SP Nr 2 w Izdebkach 
(bieg 600 m). Ta ostatnia z czasem 
1:59,65 ustanowiła nowy rekord po-
wiatu, będący jednocześnie najwar-
tościowszym wynikiem zawodów.

Z kolei 23 września odbyły 
się Indywidualne Mistrzostwa SZS 
w lekkiej atletyce w ramach Powia-
towej Gimnazjady. Do rywalizacji 
w ośmiu konkurencjach (bieg 100 
m, bieg 300 m, bieg 600 m - dziew-
częta, bieg 1000 m - chłopcy, skok w 
dal, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem i sztafeta bieg 4 
x 100 m) przystąpiło prawie 300 uczniów z blisko dwudziestu gim-
nazjów. W zawodach zdecydowany prym wiedli sportowcy Gim-
nazjum Nr 1 w Humniskach, którzy zdobyli aż 11 medali, w tym 
9 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy. Uczniowie tej szkoły ustanowili 
też 3 rekordy powiatu. Rekordzistami zostali Daniel Bryś, który  
w biegu na 100 m uzyskał czas 11,71 s oraz obydwie sztafety. 
Dziewczęta uzyskały czas 57,43 s, natomiast chłopcy - 50,05 s. 
Ponadto najlepszymi okazali się: Gabriela Kędra - bieg 100 m, 

Sylwia Dudycz - bieg 300 m, Paulina Antko-
wiak - bieg 600 m, Agnieszka Górniak - pchnię-
cie kulą, Monika Tesznar - skok w dal, Szymon 
Śmigiel - bieg 300 m (wszyscy Gimnazjum Nr 
1 w Humniskach), Krystian Wojtowicz - bieg 
1000 m, Adrian Sabat - rzut oszczepem (obaj 
Gimnazjum w Niebocku), Anna Woźny - rzut 
dyskiem, Wojciech Janowicz - rzut dyskiem 
(oboje Gimnazjum w Dydni), Monika Kędra  
- rzut oszczepem (Gimnazjum w Bliznem), Bar-
tosz Zych - pchnięcie kulą (Gimnazjum w Orze-
chówce) i Kamil Sokalski - skok w dal (Gimna-
zjum Nr 2 w Humniskach).

Po zakończeniu zawodów najlepsi zosta-
li uhonorowani medalami i dyplomami. Warto 

nadmienić, że dwudniowe zmagania były jed-
nocześnie powiatową eliminacją do finałów 
wojewódzkich, które w dniach 29 i 30 września 
br. odbędą się w Rzeszowie. Podczas dwudnio-
wych finałów wystąpią 20-osobowe reprezenta-
cje naszego powiatu.

Szczegółowe wyniki wszystkich konku-
rencji zamieszczone są na stronie internetowej 
Powiatowego SZS w Brzozowie szs.powiat-
brzozow.pl.

Mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce 

Skok w dal chłopców

Laureatki skoku w dal

Bieg chłopców - 1000 m

Najlepsze zawodniczki w rzucie oszczepem

Marek Szerszeń
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W niedzielne popołudnie 6 września br. na obiekcie brzozow-
skiego MOSiR odbył się finał Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej 
„Oldboy 2009”. Organizatorem tej imprezy było Powiatowe Zrze-
szenie Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Brzozowie. 

W Turnieju brały udział 4 zespoły: LKS Haczów, Old-
boy Humniska, LKS Parnas Stara Wieś oraz Oldboy Brzozovia.  
W meczu decydującym, o pierwsze miejsce w tabeli zagrały zespoły  
z Haczowa oraz z Humnisk. Po bardzo zaciętym pojedynku minimal-
nie lepsi okazali się piłkarze Oldboysów Humniska, którzy wygrali  
z przeciwnikiem 3-2. Dodajmy, że dwa wcześniejsze turnieje odbyły 
się w Starej Wsi i Haczowie. W drugim meczu zmierzyły się LKS 
Parnas Stara Wieś z Oldboyami Brzozovii. Lepsi okazali się zawod-
nicy Brzozovii, którzy uzyskali wynik 5-2. 

Na zakończenie zawodów zostały wręczone puchary, pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowe-
go. Nagrody zwycięzcom wręczali Przewodniczący PZ LZS Bro-
nisław Przyczynek, Zastępca Przewodniczącego PZ LZS Henryk 
Dąbrowiecki, Członkini Zarządu Zofia Czech oraz Dyrektor MOSiR 
Marian Kula. 

Najlepszym graczem turnieju został Jerzy Lorenc z Haczowa, 
który w nagrodę za ambitną grę, zaangażowanie oraz cztery bram-
ki otrzymał statuetkę. Przewodniczący B. Przyczynek pogratulował 
również Waldemarowi Buczkowi za to, że pomimo średniego wieku 
angażuje się i aktywnie uprawia sport. Jacek Pempuś

Brzozowski Portal Internetowy

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Oldboy 2009”

5 września br. w Sosnowcu 
odbył się Puchar Polski młodzie-
żowców, w którym to wzięli udział 
zawodnicy z Brzozowskiego Klu-
bu Sportowego Ju-Jitsu. Zawody 
te były jedną z eliminacji do kadry 
narodowej młodzieżowców, która 
już w najbliższym czasie wyjedzie 
na turniej międzynarodowy do 
Niemiec. Zawody w Niemczech 
będą już ostatnią z eliminacji do 
Mistrzostw Świata, które odbędą 
się tego roku w Grecji (Ateny).

Brzozowski Klub Sportowy 
Ju-Jitsu reprezentowali Przemysław 
i Artur Czopor w konkurencji duo system. 
Do Sosnowca przyjechało blisko 100 za-
wodników z całego kraju, którzy rywali-
zowali o zakwalifikowanie się do kadry 

Udany start juniorów z BKSJJ

narodowej młodzieżowców. Przemek  
i Artur będąc jeszcze juniorami rywali-
zowali ze swoimi starszymi kolegami jak 
równy z równym nie odpuszczając ani 

na chwilę. Ich systematyczna wakacyjna 
praca przygotowująca do tych zawodów 
nie poszła na marne. Przegrali tylko jedną 

walkę z zawodnikami z Sosnow-
ca zajmując, jak na debiut w mło-
dzieżowcach, bardzo wysokie 
drugie miejsce. 

Dla naszych zawodników 
był to start kontrolny przed Mi-
strzostwami Polski juniorów, któ-
re odbędą się 26 września w Gło-
gowie. Mam nadzieje, że forma, 
w jakiej obecnie są utrzyma się  
i powtórzą swój wynik z Pucha-
ru Polski juniorów z 18 kwietnia 
2009 r. w Będzinie, gdzie wywal-
czyli złoty medal i tym samym 

zwiększą oni swoje szanse do za-
kwalifikowania się do kadry narodowej 
juniorów, która będzie reprezentowała 
nasz kraj w Grecji.

Przemysław i Artur Czopor wraz z trenerem Andrzejem Kędrą

Andrzej Kędra
Prezes BKSJJ

UWAGA !!!
Zagubiono legitymacje szkolne na nazwiska: 

Bernadyn Rafał - kl. II e ZSB, Dytko Rafał - kl. I e ZSB

Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem: Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, 
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65.

Wręczenie nagród

Rozgrywki finałowe
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ROZRYWKA

Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od  
1962 r. gruntował swoją wiedzę z zakresu rysunku, malarstwa  
i grafiki w kółkach plastycznych przy boku znanych gliwi-
ckich artystów, plastyków. Fascynuje się twórczością hi-
szpańskiego surrealisty Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął 
przygodę z malarstwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem 
satyrycznym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki 

prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą.

Restauracja ALTA poleca

Leczo z cukini
Składniki: 
500 g cukini, 150g cebuli, 200 g marchewki, 200 g papryki 
czerwonej, pieprz, 300 ml przecieru pomidorowego

Wykonanie:
Cebulę obrać, pokroić w grubą kostkę, zeszklić na oliwie z dodat-
kiem liścia laurowego, ziela angielskiego i odrobiny soli.  Cukinię 
pokroić w kostkę, marchew w plastry, składniki połączyć i poddu-
sić do miękkości. Pod koniec duszenia dodać przecier pomidorowy  
i doprawić do smaku.

Tadeusz Krotos

TERMINARZ KINA „SOKÓŁ” - Październik 2009 

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. 

2, 3, 4, 5, 6  U PANA BOGA ZA MIEDZĄ            godz. 18:00
      prod. Pol, od lat 12                 
                   Komedia                Czas: 110 min
                            
EPOKA  LODOWCOWA 3  11 X                  godz. 16:00           
prod. USA, od lat B/O             9, 10, 12, 13              godz.  18:00
                   Animacja                                              Czas: 94 min

16, 17, 18,  MIŁOŚĆ NA WYBIEGU                     godz.  18:00
19, 20         prod. Pol, od lat 12               
      Komedia                                         Czas: 93 min

23, 24, 25,   JANOSIK. Prawdziwa historia   
26, 27         prod. Czech/Pol. od lat 12             godz. 18:00                 
                   Przygodowy                                       Czas: 137 min

30, 31,       OPERACJA DUNAJU   
2, 3. XI      prod. Pol/Czech. od lat 15             godz. 18:00                 
                   Komedia                                       Czas: 93 min

Życzymy smacznego!
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BRZOZOWSKA
Gazeta Powiatowa

POZIOMO
1) przebywa w sanatorium, 7) podwyższenie w bucie, 8) znak 
artysty na jego dziele, 11) bezwład, otępienie, 12) zestawienie, 
porównanie, 19) tysięczna część metra, 22) wykres funkcji  
sinus, 23) wręczany zawodnikowi na podium, 24) jazda, 
konnica.

PIONOWO
1) pasemko włosów, 2) okręg, obszar, 3) włókno na sznu-
ry, 4) gatunek, jakość, 5) uratował od zagłady, 6) stagnacja,  
9) smaczna ryba lub rzeka, 10) paliwo jądrowe, 13) od pod-
porucznika wzwyż, 14) spławia drewno, 15) wróżba, przepo-
wiednia, 16) górna część tułowia, 17) puder lub w kostkach, 
18) wielka flota wojenna, 20) morska jednostka długości,  
21) pierwsza lub druga w wyborach.

KRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie - aforyzm Antoniego Regulskiego.

BARAN (21 III – 20 IV)
Ważne staną się relacje międzyludzkie. Naucz się utrzymywania 
dobrych kontaktów i dążenia do porozumienia. Jesteś pobudzony 
bardziej niż zwykle i trudno Ci zapanować nad emocjami. Staraj się 

zachować spokój i równowagę wewnętrzną. W miłości dobra koniunktura, ale 
więcej mów o tym, co czujesz. 

BYK (21 IV – 21 V)
Obowiązkowość, błyskotliwość i wspaniałomyślność - to cechy, 
dzięki którym zjednałeś sobie ostatnio przychylną opinię otoczenia. 
Chociaż naprawdę trudno w to uwierzyć, zbliża się koniec Twoich 

kłopotów finansowych. W Twoim związku będzie zdecydowanie więcej słoń-
ca, radości, a także uśmiechu. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Ogranicz wydatki. W pracy zastój i brak mobilizacji. Ważniejsze 
staną się kontakty towarzyskie, rozmowy i wyjaśnianie spraw. Za-
angażuj się bardziej w problemy urzędowe i prawne. W uczuciach 

okazujesz nadwrażliwość. Nie obrażaj się o byle co. Pamiętaj, zdrowy rozsą-
dek daje większe poczucie bezpieczeństwa.

RAK (22 VI – 23 VII)
Jesteś przemęczony. Koniecznie znajdź czas na odpoczynek. Zadbaj 
o zdrowie. Nie przenoś spraw zawodowych do domu. Cierpliwie  

i konsekwentnie realizuj swoje zamierzenia. Los wymaga od Ciebie walki  
o swoje racje. Pamiętaj, nie musisz wszystkiego robić sam.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym okresie postarasz się skrupulatnie i zgodnie z zasadami wy-
pełniać wszystkie obowiązki. Bardzo możliwe, że przy minimalnym 

wysiłku zechcesz osiągnąć maksymalny zysk. Brak kłopotów oraz powodów 
do stresu będzie miał pozytywny wpływ na ogólną kondycję Twego organi-
zmu.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Ostatnio spędzasz całe dnie w pracy, zaniedbując swoich bliskich. 
Nie dziw się więc, że mają do Ciebie pretensje i zarzucają Ci brak 
zainteresowania domem. Jednak nie możesz sobie teraz pozwolić na 

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

WAGA (24 IX – 23 X)
W finansach możesz stawiać żądania. Twoje życzenia powinny 
zostać spełnione. Krótkie podróże dobrze Ci zrobią. Szczególnie, 
jeśli dotyczą interesów. W pracy zrób coś za kogoś. Może być to 

przepustka dla Ciebie do czegoś lepszego. Los wymaga od Ciebie rozsądku  
w miłości. Pamiętaj, Twoja droga to Twoje wybory.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Zastanów się, co mógłbyś naprawić, co zrobić od nowa. Jest to do-
bry czas, aby coś zmienić w monotonii życia. Kieruj się fantazją  
i własnymi odczuciami. Teraz ważniejszy jest dom niż przyjaźnie. 

Musisz wybrać. Los wymaga od Ciebie większej samodyscypliny. Pamiętaj, 
co się odwlecze, to nie uciecze.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Wreszcie nadarzy się okazja wykorzystania Twoich licznych talen-
tów. Będziesz mógł rozwinąć skrzydła i pokazać bliskim, na co Cię 
stać. Możesz liczyć na poparcie przyjaciela. Dzięki niemu poczujesz 

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

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W pracy docierają do Ciebie informacje, na które możesz nie zwró-
cić uwagi. Staraj się jednak niczego nie lekceważyć. To, co wydaje 
się drobiazgiem, stanie się najważniejsze. Ktoś ze współpracow-

ników okaże się niezwykle pomocny w realizowaniu zadania z przeszłości. 
Wiele będzie zależało od Twojej samodzielności. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Miesiąc raczej spokojny. Pozwoli Ci na zrealizowanie spraw, z któ-
rymi od dawna zwlekasz. Poczujesz swoją siłę. Pokonasz ważnego 
wroga, nie wiedząc, w jaki sposób Ci się to udało. W miłości dobra 

koniunktura. Osobie kochanej poświęć teraz jak najwięcej czasu. 
RYBY (20 II – 20 III) 
Wskazane są krótkie podróże i zmiana środowiska. Wprowadzaj 
urozmaicenia, to poprawi Twój nastrój. Unikaj monotonii. Poza 
tym wszystko toczy się utartymi ścieżkami. Los wymaga od Cie-

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