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Uroczyste otwarcie mostu 
na potoku Jaworka w Siedliskach

fot. J. Pempuś

Nowy most na potoku Jaworka w Siedliskach
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż

Poświęcenia mostu dokonał 
ks. Proboszcz Kazimierz Piwowar

W uroczystości wziął udział Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta 

Przecięcie wstęgi
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	 Blisko 1 mln zł powiat brzozowski otrzymał na 
przebudowę mostu na potoku Jaworka z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Ta pokaźna inwestycja, której 
całkowity koszt zamyka się kwotą 1 mln 248 tys. zł została 
zakończona kilka dni temu, a w jej uroczystym otwarciu wziął 
udział m.in. Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, któ-
ry aktywnie poparł wniosek Starosty Brzozowskiego o dofi-
nansowanie przebudowy mostu. 

Most na potoku Jaworka w Siedliskach ma istotne 
znaczenie, przede wszystkim 	
z uwagi na fakt,  że tędy właśnie 
przebiega ważny szlak komu-
nikacyjny łączący powiat brzo-
zowski z powiatem sanockim, 
przemyskim i rzeszowskim. To 
stąd wywożone są duże ilości 
drewna pozyskiwanego z oko-
licznych kompleksów leśnych 
oraz kruszywa wydobywane-
go  z pokładów żwirowych 	
w dolinie Sanu. Jak twierdzi 
Wicestarosta Brzozowski Ja-
nusz Draguła - z uwagi na 
coraz większe znaczenie tej 
drogi zaistniała konieczność systematycznej poprawy stanu 
jej nawierzchni, a w szczególności pilna potrzeba przebudo-
wy mostu, którego stan techniczny stale się pogarszał. Było 
to spowodowane podmywaniem kamiennych przyczółków 
przez wezbrane wody potoku Jaworka w wyniku kilkakrot-
nych powodzi. Wykonany prowizoryczny bród był brodem 
tymczasowym wymagającym ciągłych napraw i nie zapewniał 
możliwości przejazdu w przypadku przyboru wody w potoku 
– dodaje Wicestrosta. Po rozstrzygniętym przetargu prace wy-
konawcze zostały zlecone Firmie MOTA-ENGIL Polska S.A. 
Efektem tych prac jest nowy most, który posiada imponującą 
nośność 50 ton oraz szerokość użytkową 8 m. Jest to most 
stały jednoprzęsłowy o bardzo solidnej konstrukcji gwaran-
tującej długie użytkowanie przez najbliższe dziesięciolecia 

bez potrzeby dokonywania remontów.  Z uwagi na poszerzenie 
drogi w obrębie mostu przebudowano również dojazdy – zasto-
sowano odcinki przejściowe realizujące zmianę szerokości jezd-
ni. W okolicy mostu, ze względu na liczne ubytki skarp i erozję 
dna, wyrównano dno oraz wyprofilowano i umocniono skarpy 
potoku, a także umocniono je przy użyciu materiału kamiennego 	
i przypór z wykorzystaniem stalowej siatki zabezpieczającej. 

W trakcie uroczystego otwarcia mostu, w dniu 3 grudnia 
br., Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż zwrócił uwagęna bardzo 

odpowiedzialną postawę lokalnych 
przedsiębiorców, którzy nieodpłatnie 
przekazali kruszywo na wykonanie 
podbudowy mostu i podjazdów w łącz-
nej ilości ponad 800 m�. Inwestycję 
bardzo pozytywnie ocenił Wojewo-
da Podkarpacki Mirosław Karapyta, 	
a w imieniu mieszkańców Siedlisk 	
i Gminy Nozdrzec głos zabrał Wójt 
Antoni Gromala, który podkreślił,  że 	
w przyszłości przy tak dobrej współpra-
cy z powiatem brzozowskim w gminie 
Nozdrzec uda się zrealizować jeszcze 
wiele dobrego. Przecięcia wstęgi doko-

nali: Wojewoda Podkarpacki Mirosław 
Karapyta, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzo-
zowski Janusz Draguła, Ksiądz Kazimierz Piwowar – Proboszcz 
Parafii w Siedliskach, Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala oraz 
Piotr Roszak – przedstawiciel MOTA-ENGIL Polska S.A. Ksiądz 
Proboszcz ponadto poświęcił nowy most i wraz z zebranymi od-
mówił modlitwę za wszystkich, którzy przyczynili się do jego po-
wstania oraz za tych, którzy będą tędy podróżować. 

W ostatnich latach powiat brzozowski na modernizację i na-
prawę drogi powiatowej Siedliska-Ulucz przeznaczył kwotę bli-
sko 1 mln 200 tys. zł. Nakłady te spowodowały, że stan tejże drogi 
ulega systematycznej poprawie. Przyczyniają się do tego również 
przedsiębiorstwa prowadzące eksploatację kruszywa, przeznacza-
jąc znaczące jego ilości na poprawę stanu nawierzchni tej drogi. 

Uroczyste otwarcie mostu 
na potoku Jaworka w Siedliskach

XXXVII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

W uroczystości uczestniczył m.in. Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala

Magdalena Pilawska

11 grudnia br. obyła się sesja Rady Powiatu, w trakcie któ-
rej Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, wysłuchali spra-
wozdania z wykonania uchwał i wniosków z ubiegłej sesji  oraz 	
z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Ponadto przy-
jęli uchwały w następujących sprawach:
- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wielkości środ-

ków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2009 
roku,

- uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 
rok”.

- utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie,

- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 2009 rok.
Naczelnik Stanisław Pilszak przedstawił jedną z uchwał 

podjętych w trakcie sesji



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

POWIAT  BRZOZOWSKI

Miłość i Pokój niech zagoszczą w Waszym domu 
wraz ze światłem Gwiazdy Betlejemskiej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się roku 2010
wszystkim mieszkańcom powiatu brzozowskiego,

składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech przychodzący Chrystus będzie znakiem wiary i nadziei,

niech błogosławi w zdrowiu i pomyślności, w życiu rodzinnym i społecznym,
a Wigilijny Opłatek doda wiary, że spełnią się nasze oczekiwania

życzą

Niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą czasem skupienia
i refleksji, pełnym miłości, szczęścia oraz rodzinnego ciepła.

Niech w sercach zagości prawdziwa radość i nadzieja.
Zaś nadchodzący Nowy 2010 Rok, będzie pełen Bożego Błogosławieństwa,

twórczych dokonań oraz osobistej pomyślności

życzą

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Wójt Gminy Jasienica Rosielna
Marek Ćwiąkała

Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka

Wójt Gminy Dmaradz
Jan Pilch

Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski

Przewodniczący Rady  
Powiatu Brzozowskiego

Henryk Kozik
Wicestarosta Brzozowski

Janusz Draguła
Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Przewodniczący Konwentu 

oraz jego Członkowie:

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

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

Rada Powiatu w Brzozowie przyjęła również Stanowisko 	
w sprawie likwidacji lub zagospodarowania obelisku usytuowanego 
przy Ratuszu Miejskim w Brzozowie. 

Z wnioskiem o przyjęcie takiego stanowiska wystąpiła Rada 
Miejska w Brzozowie, w kompetencji której leży podejmowanie 

uchwał w sprawach dotyczących pomników i obelisków 
znajdujących się na terenie miasta. W sesji uczestniczyli Po-
słowie na Sejm RP – Adam Śnieżek i Piotr Babinetz – inicja-
torzy przedsięwzięcia likwidacji ww. obelisku.

Stanowisko Rady Powiatu Brzozowskiego w spra-
wie likwidacji lub zagospodarowania obelisku usytuo-

wanego przy Ratuszu Miejskim w Brzozowie. 
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) sprawy wznoszenia jak i usuwania 
pomników należą do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.

Mając powyższe na uwadze, Rada Powiatu Brzo-
zowskiego pozostawia sprawę usunięcia bądź innego zago-
spodarowania obelisku usytuowanego przy Ratuszu Miej-
skim w Brzozowie do rozstrzygnięcia przez Radę Miejską 	
w Brzozowie. Rada Powiatu wyraża ubolewanie, że proble-
mu tego nie rozwiązano mimo upływu 20 lat od odzyskania 
niepodległości.

Magdalena Pilawska

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą utworzenia  
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

reprezentujący Brzozowski Konwent Samorządowy
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Świąt białych, pachnących choinką, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija,

czytelnikom Brzozowskiej Gazety Powiatowej

życzy Redakcja

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

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek 
Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza odwiedził Wojewoda Pod-
karpacki Mirosław Karapyta. Wojewoda  3 grudnia br. spotkał się 	
z przedstawicielami władz powiatowych, dyrekcją szpitala, persone-
lem medycznym oraz z przedstawicielami administracji szpitala. Była 
to tzw. robocza wizyta, podczas której Mirosław Karapyta zapoznał 
się z sytuacją brzozowskiej placówki i bardzo pozytywnie ocenił 
przeprowadzone w ostatnich latach działania, które spowodowały, że 
Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie w chwili obecnej jest najlepiej 
wyposażonym ośrodkiem w województwie podkarpackim. Wojewoda 
obejrzał wyposażenie szpitala ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, która została zakupiona w 
ostatnich latach. W tym miejscu warto zauważyć, że do dyspozycji 
pacjentów leczonych w Brzozowie są dwa akceleratory (pierwszy za-
kupiony w 2006r., a drugi w 2008 r.), a trzeci obecnie jest montowa-
ny. Zakupione akceleratory wysokoenergetyczne posiadają najwyższą 
technologię leczenia, posiadają także funkcję kontroli i weryfikacji  
zgodności napromieniania z planem leczenia oraz obrazem badania 
TK (tomografem komputerowym). W ostatnich latach zakupiono dwa 
nowoczesne  tomografy komputerowe, z których jeden służy do diag-
nostyki pacjentów a drugi posiada funkcję wirtualnej symulacji i sto-
sowany jest do planowania leczenia radioterapią.

Cały czas trwa rozbudowa szpitala, obecnie realizowana jest: 
rozbudowa pawilonu Zakładu Radioterapii oraz przebudowa budyn-
ku Bloku Operacyjnego wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia 	
i sprzętu medycznego (szczegółowe informacje na str. 6).   

Ponadto w czasie wizyty Wojewoda zwiedził nowoczesną pra-
cownię przygotowania leków oraz gabinet dziennej chemioterapii 	
z poradniami specjalistycznymi i pracownią badań endoskopowych. 
Dyrektor Szpitala przedstawił także program rozwoju ośrodka onko-
logicznego obejmujący zadania aktualnie realizowane oraz planowane 
do wykonania w latach następnych. Szczególnie zwrócił on uwagę na 
rozbudowę Zakładu Radioterapii i zakup urządzeń dla pracowni bra-
chyterapii w celu uzyskania wymaganych standardów jakości lecze-
nia oraz przebudowę bloku operacyjnego z doposażeniem w sprzęt i 
aparaturę medyczną wraz z nadbudową jednej kondygnacji na oddział 
łóżkowy. Dodatkowa powierzchnia przeznaczona będzie na zwiększe-
nie liczby łóżek i uzyskanie odpowiednich standardów dla Oddziału 
Chemioterapii. Bardzo istotne jest utworzenie Oddziału Hematologii 
Onkologicznej w celu zmniejszenia obciążenia Oddziału Chemiotera-
pii, który obecnie przyjmuje do leczenia osoby z chorobami z dziedzi-
ny hematologii, a także rozbudowa budynku szpitalnego na pawilon 
łóżkowy, który umożliwi uzyskanie wymaganych standardów dla od-
działu Radioterapii oraz zwiększenie powierzchni Oddziału Medycy-
ny Paliatywnej. Projekt obejmuje również nową lokalizację Zakładu 
Rehabilitacyjnego z rozszerzeniem jego funkcji do rehabilitacji pa-
cjentów onkologicznych. 

Dyrektor A. Kolbuch mówił również o przebudowie budynku 

Zakładu Radioterapii na utworzenie pracowni rezonan-
su i pracowni medycyny nuklearnej oraz o doposażeniu 
pracowni mammografii z wymianą zużytej aparatury me-
dycznej. - Struktura i liczba udzielanych świadczeń onko-
logicznych jest wyznacznikiem kierunków rozwoju ośrodka 
oraz dostosowania oddziałów i pracowni diagnostyczno 
terapeutycznych do obowiązujących standardów w lecz-
nictwie onkologicznym. Podstawową przesłanką rozwoju 
ośrodka onkologicznego jest zapotrzebowanie społeczeń-

stwa na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia chorób 
nowotworowych. Z ogólnej liczby świadczeń zdrowotnych 
udzielanych w Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie ok. 
92% przypada dla mieszkańców województwa podkarpa-
ckiego, w tym 9 % dla mieszkańców powiatu brzozowskie-
go natomiast 8% dla mieszkańców województw ościen-
nych, co wskazuje, że zakres prowadzonej działalności 
ma znaczenie makroregionalne. Szpital wykonuje rocznie 
około 20 tys.  hospitalizacji, z tego 55 % to hospitalizacje 
związane z lecznictwem onkologicznym -  podsumował 
Antoni Kolbuch.

Wojewoda odwiedził szpital

Wojewoda Mirosław Karapyta obejrzał najnowsze ...

... wyposażenie szpitala

Magdalena Pilawska
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Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośro-
dek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza znalazł się pośród 22 
szpitali w województwie podkarpackim, które otrzymały dofinan-
sowanie ze środków UE w ramach działania 5.2 Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Szpital w Brzozo-
wie otrzyma dużą dotację w kwocie ok. 5 mln zł na realizację 
zadania pod nazwą: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa bu-
dynku Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem Szpitala Spe-
cjalistycznego w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka Onkolo-
gicznego. Całkowity koszt projektu to ponad 9 mln 300 tys. zł. 

Nabór projektów do dofinansowania w ramach osi prio-
rytetowej V Infrastruktura Publiczna, działania 5.2 Infrastruktu-
ra ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A RPO WP 
2007-2013 zakończono w lipcu br. Do oceny merytorycznej zo-
stały złożone 43 projekty, zakwalifikowało się 39, a po tej ocenie 
wymaganą liczbę punktów otrzymało 38 projektów. W kolejnym 
etapie oceny strategicznej Zarząd Województwa wyłonił 22 pro-
jekty, którym przyznał dofinansowanie, natomiast pozostałe 16 
projektów umieścił na liście rezerwowej, na wypadek pojawienia 
się „uwolnionych” środków pochodzących m.in. z oszczędności 
poprzetargowych. Wśród 22 dofinansowanych wniosków na miej-
scu 10 znalazł się projekt z brzozowskiego szpitala. Przyznana 
dotacja stanowi ok. 54 % kosztów zadania pozostała część kosz-
tów stanowi wkład własny finansowany kredytem bankowym.

W Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie realizację ww. 
zadania rozpoczęto w sierpniu br. i potrwa ona do końca maja 
2010 r. W ramach wykonywanych prac na poziomie parteru po-
wstanie nowa sala operacyjna, a trzy istniejące zostaną gruntownie 
odremontowane i wyposażone w nowy sprzęt. Jak mówi Dyrektor 
Szpitala Antoni Kolbuch: – Dobudowa czwartej sali operacyjnej  

i zmodernizowanie istniejących trzech spowoduje, że szpital pod 
tym względem osiągnie wymagane standardy i zdecydowanie 
wzrośnie poziom świadczonych usług medycznych. Zakończe-
nie tej inwestycji pozwoli również na zlokalizowanie wszystkich 
zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych i ortopedycznych  
w jednym bloku operacyjnym a to wpłynie na obniżenie kosztów 
prowadzonej działalności Szpitala w tym zakresie. 

W dobudowanej części na piętrze będzie się znajdował 
Oddział Chirurgii Onkologicznej oraz poradnie profilaktyki 

chorób nowotworowych. Od strony wschodniej dobudowana 
zostanie klatka schodowa, a także szyb windowy, który będzie 
umożliwiał transport pacjentów na blok operacyjny a także uła-
twi dostęp osób niepełnosprawnych do oddziału i poradni. Ko-
nieczność dobudowy oddziału łóżkowego wynika ze znacznego 
wzrostu (w ostatnich latach ok. 20% rocznie) liczby hospitali-
zacji pacjentów z chorobami onkologicznymi. Bardzo istotny 
jest również zakup nowego sprzętu, który przede wszystkim bę-
dzie stanowił wyposażenie czterech sal operacyjnych i oddziału 
onkologicznego. Realizacja projektu pozwoli na zakup m.in. 
uniwersalnego mobilnego stołu operacyjnego z zasilaniem aku-
mulatorowym i wymiennym blatem, lamp operacyjnych sufito-
wych, aparatów do znieczulania, także wózków do przewożenia 
chorych z hydrauliczną regulacją wysokości, myjkę dezynfek-
tor z suszarką oraz łóżka z regulacją elektryczno-mechaniczną, 
materacami, barierkami bocznymi, uchwytami na kroplówki 	
i uchwytami do podciągania.

Realizacja opisanego projektu to kolejny bardzo istot-
ny krok w kierunku intensyfikacji działań na rzecz poprawy 
dostępności i jakości świadczonych usług przede wszystkim 	
w zakresie lecznictwa onkologicznego.

5 mln zł dla brzozowskiego szpitala

Magdalena Pilawska

Rozbudowa Bloku Operacyjnego (fot. 1)

(fot. 2)

Niechaj Światełko Betlejemskie, które przywędrowało z Groty Narodzenia 
Pana, rozświetli Wasze życie dobrem, szczęściem i wszelką pomyślnością.

Nawiązując do tegorocznego przesłania pamiętajmy, że: „Człowiek jest tyle 
wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi”.

Betlejemskie Światło Pokoju 2009
„Wszyscy rodzimy się do służby”

Czuwaj!
Harcerze i Zuchy Hufca ZHP Brzozów
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Uczennica I LO została laureatką Olimpiady Teologicznej, przedsta-
wiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych uczestniczył w etapie ogólnopolskim 
konkursu z zakresu rachunkowości, a pięciu reprezentantów „budowlanki” za-
kwalifikowało się na szczebel okręgowy z Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych – to największe osiągnięcia uczniów brzozowskich szkół ponad-
gimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, dla których organem prowadzą-
cym jest powiat brzozowski.

Liceum na czele
Dyrektorzy placówek przedstawili dokonania swoich podopiecznych 

podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu, z udzia-
łem między innymi: Przewodniczącego Rady Powiatu Brzozowskiego Henry-
ka Kozika, Wicestarosty Brzozowskiego Janusza Draguły i Sekretarz Powia-
tu Ewy Tabisz. Najwięcej powodów do zadowolenia przysparzają uczniowie 	
I Liceum Ogólnokształcącego, którzy nie tylko osiągają najlep-
sze wyniki na egzaminie maturalnym w porównaniu z dwoma 
pozostałymi szkołami średnimi, ale w największej grupie re-
prezentują szkołę na rozmaitych konkursach, czy olimpiadach 
przedmiotowych na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim.

Z ogólnej liczby 256 uczniów biorących udział w kon-
kursach i olimpiadach w roku 2008/2009 na szczeblu szkol-
nym, 97 zakwalifikowało się do etapu powiatowego, 20 
do wojewódzkiego, 11 do rejonowego, 2 ogólnopolskiego, 	
a jedna uczennica, Katarzyna Golonka, została laureatką Olim-
piady Teologicznej. Licealiści z Brzozowa bardzo wyraźnie 
zaznaczyli swój udział w Międzynarodowych Mistrzostwach 	
w Grach Matematycznych i Logicznych. Pięciu uczniów za-
kwalifikowało się do drugiego etapu, zaś Jakub Czyżewski 
uplasował się ostatecznie na piątym miejscu. Ten sam uczeń 
zajął drugie miejsce w kategorii klas drugich w Matematycz-
nych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura 
Koła”. Na tych samych mistrzostwach, w rywalizacji klas trze-
cich, wyróżniono Przemysława Jaskółkę, który z kolei w Olimpiadzie Mate-
matycznej o Diamentowy Indeks AGH zajął drugie miejsce (wyróżnienie dla 
Marcina Zimy), a w drugim etapie Olimpiady Matematycznej otrzymał wyróż-
nienie. 

W sumie uczniowie z brzozowskiego liceum brali udział w 34 konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych oraz wygrali Powiatową Licealiadę Szkół 
Średnich. Do matury przystąpiło 181 uczniów. Zaliczyło 98,3 procent zdają-

cych, zaś pozostali przebrnęli przez egzaminy 	
w sesji poprawkowej w sierpniu. – Ze wszystkich 
przedmiotów wyniki były wyższe o kilka, a nawet 
kilkanaście procent od średniej Okręgowej i Cen-

tralnejj Komisji Egzaminacyjnej – powiedziała 
Dorota Kamińska, Dyrektor brzozowskiego lice-
um.

Teoria i praktyka
W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ze-

spole Szkół Budowlanych uczniowie nie osią-
gali tak imponujących sukcesów w olimpiadach 
przedmiotowych, lecz plasowali się w czołów-
kach konkursów dotyczących praktycznych za-
gadnień kształcenia. I tak 11 uczniów „ekonomi-
ka” zakwalifikowało się na szczebel okręgowy 	
w Krakowie podczas Olimpiady z Przedsiębior-
czości, 7 uczniów dostało się na etap okręgo-
wy na Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, zaś 	
w konkursie Młody Ekonomista przedstawiciele 
ZSE w Brzozowie plasowali się na 7 i 14 miej-
scu. Jeden z uczniów wykazał się dużą wiedzą 
z rachunkowości, bo w konkursie dotyczącym 
wiedzy w tej dziedzinie doszedł aż do szczebla 
ogólnopolskiego. Przyszli ekonomiści potrafią 
też w sposób fachowy debatować o dziedzinie, 
którą będą zajmować się w przyszłości. Dowiedli 
tego podczas Ogólnopolskiego Konkursu Debat 
o Gospodarowaniu AD REM („Do Rzeczy”). 	
3 uczniów doszło bowiem do finału etapu regio-
nalnego (województwa podkarpackie i lubelskie), 
rozmawiając na temat „Sprzedaż akcji na giełdzie 
to najkorzystniejsza metoda prywatyzacji spółek 
Skarbu Państwa w dobie kryzysu”.  

W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub 
Sportowy Ekonomik, który reprezentuje szko-
łę w wielu dyscyplinach sportowych, osiąga-
jąc sukcesy na szczeblu powiatowym, rejono-
wym i wojewódzkim. – Uczniowie angażują się  

w różne akcje: honorowe krwiodawstwo, dzia-
łalność charytatywną w ramach Szkolnego Koła 
Wolontariatu, w którym uczniowie udzielają się 
w Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 2, Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Brzozowie i Przysietnicy, 
Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań”, 
Caritasie oraz na oddziale paliatywnym – pod-

Sukcesy uczniów brzozowskich 
szkół ponadgimnazjalnych

Wiedza na różnych etapach

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Brzozowie

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
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- Zaprojektowałem pomnik, wy-
rzeźbiłem króla dla pamięci owych szkol-
nych lat – napisał na pomniku Kazimie-
rza Wielkiego usytuowanego przy I LO 	
w Brzozowie jego twórca, absolwent 
brzozowskiego gimnazjum, profesor Ma-
rian Konieczny, rzeźbiarz, którego dzieła 
zdobią miejsca na całym świecie.

Dla przyszłych pokoleń
Pomnik robi wrażenie i przyciąga 

uwagę. Każdy element został perfekcyj-
nie dopracowany. Od popiersia do zago-
spodarowania przestrzeni wokół niego. 
Wszystko jest dopasowane pod względem 
estetycznym, znakomicie komponuje się 
z elewacją szkolnego budynku oraz nie-
dawno wykonanym ogrodzeniem. Całość 
gustowna, w dobrym smaku. Słowem oto-
czenie szkoły godne jej wiekowej tradycji 
i współczesnej, czołowej pozycji w regio-
nie. – Ten pomnik to arcydzieło. Nie wi-
działam takiego przy żadnej innej placów-
ce. Plany związane z jego wykonaniem 
zaczęliśmy snuć z profesorem Koniecznym 
poprzedniej zimy. Z kilku względów zale-
żało nam na tym, żeby przedsięwzięcie 
realizował właśnie profesor. Dużą rolę 
odgrywały oczywiście sprawy finansowe. 
Pan profesor od początku nie oczekiwał 
za swą pracę gratyfikacji finansowej. Po-
mnik - jak mówił - zaprojektował i wyko-
nał z sentymentu dla szkoły. Kosztowały 
nas materiały, przygotowanie terenu, 
położenie kostki i inne prace budowlane. 
Gdyby jeszcze doszło do tego honorarium 
dla profesora Koniecznego, to pewnie 
nie byłoby nas na to wszystko stać. A tak 
powstało dzieło, które będzie podziwiane 
nawet za 100 lat, na jubileuszu 200-lecia 
szkoły – powiedziała Dorota Kamińska, 
Dyrektor I LO w Brzozowie. Fundatorem 
pomnika był Starosta Brzozowski.

Z Brzozowa w świat
Profesor Marian Konieczny potrak-

tował projekt w sposób sentymentalny. 

Dzieło godne patrona i szkoły
Pieniądze zastąpiły dobre wspomnienia. 
Artysta jest absolwentem gimnazjum, 	
w Brzozowie zdawał małą maturę, a li-
ceum plastyczne ukończył w Krakowie. 
Wykonał pomnik dla szkoły, w której 
spędził lata wczesnej młodości, która 
dała mu podstawy wiedzy i umiejętności 

rozwijanych w kolejnych latach edukacji. 
Rozwijanych skutecznie, z dużym roz-
machem i sukcesem. Wszak absolwent 
brzozowskiego gimnazjum ukończył 	
w 1954 roku Akademię Sztuk Pięknych 	
w Krakowie, a następnie Instytut im. Re-
pina w Petersburgu, w 1958 r. Otrzymał 
tytuł profesora ASP w Krakowie i za-
rządzał tą prestiżową uczelnią w latach 
1972-1981. Jest autorem między innymi 
pomników: Marii Skłodowskiej-Curie 	
w Lublinie, Tadeusza Kościuszki w Fila-
delfii, Chwały i Męczeństwa w Algierze, 
Wincentego Witosa oraz Jana Matejki 
w Warszawie, Stanisława Wyspiańskie-

go w Krakowie, papieża Jana Pawła II 
w Licheniu i Leżajsku, a także Jana Za-
moyskiego w Zamościu. – Zaszczytem 
była dla nas współpraca z tak cenionym 
w świecie artystą. Wdzięczni jesteśmy, że 
profesor zdecydował się wykonać projekt 
bez pobierania honorarium. Potwierdził 
tym samym, że jest mocno związany z ro-
dzinnymi stronami – podkreślił Zygmunt 
Błaż – Starosta Brzozowski.

Wielki patron
Rządził Polską od roku 1333 do 

1370,  a za dokonania historia nadała mu 
przydomek Wielki. Już na początku swo-
jego panowania Kazimierz Wielki zadbał 
o kresy ojczyzny, o ich rozwój. Świad-
czyło to o jego politycznym talencie, 
perspektywicznym myśleniu. Był świa-
dom, że na obrzeżach kraju trzeba bu-
dować kulturę narodową, bo dzięki temu 
wzmocnią się też duże ośrodki. W 1364 
roku założył Uniwersytet w Krakowie, do 
dzisiaj jedną z najważniejszych uczelni 	
w Polsce, cieszącą się też dobrą opinią 
w całej Europie. W 1984 roku został wy-
brany patronem I LO w Brzozowie, wio-
dącej w powiecie brzozowskim szkoły 
ponadgimnazjalnej. Od kilku miesięcy 
natomiast król Polski Kazimierz Wielki 
dumnie spogląda na szkolne mury i część 
miasta, stanowiąc stały element architek-
tury terenu wokół liceum. Orędownik na-
uki, zwolennik nadawania praw miejskich 
(w 1359 roku ustanowił miastem Brzo-
zów), porządkujący sprawy gospodarcze 
i prawne w Polsce, człowiek światły, go-
towy na postępowe wyzwania. Godny do 
naśladowania przez młodych, ambitnych 
ludzi, chcących w życiu odnosić sukce-
sy. Takie na miarę swojego szkolnego 
patrona oraz profesora Koniecznego, ab-
solwenta brzozowskiego liceum, twórcę 
pomnika króla Kazimierza, oddającego 
jego i własną wielkość.

Na zdjęciu Dyrektor I LO Dorota Kamińska z profe-
sorem Marianem Koniecznym i jego bratem Adamem, 

architektem przestrzeni, który przygotował projekt 
zagospodarowania przestrzeni wokół pomnika

Sebastian Czech

kreślił Dyrektor ekonomika – Jerzy Olearczyk. 
Egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 
zdawało w sumie 217 uczniów (155 w technikum 
i 62 w II LO). W technikum zdało 81,3 procent, 	
w liceum 87,1 procenta. 

Pięciu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 
zanotowało duży sukces podczas Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Budowlanych, kwalifikując się 
do etapu okręgowego. Ponadto ZSB uczestniczył 	
w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, konkursie ma-
tematycznym, fotograficznym, piosenki turystycz-

nej, pierwszej pomocy PCK. – Egzamin maturalny zdało 70 procent uczniów 
technikum i liceum ogólnokształcącego, a 73 procent liceum profilowanego	
– zaznaczył Dyrektor Jan Prejsnar.
Pomoc dla uczniów

Stypendia w wysokości 2 tysiące złotych otrzymało w ubiegłym roku 
szkolnym 517 uczniów, w tym 288 z Zespołu Szkół Ekonomicznych, 128 	
z I LO oraz 101 z Zespołu Szkół Budowlanych. 4 uczniów otrzymuje stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów (2 uczniów z ZSE i po 1 z I LO oraz ZSB). 30 
uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego objętych było 
pomocą dożywiania w ramach akcji „Pajacyk”. 

Sebastian Czech

POWIAT  BRZOZOWSKI
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GMINY  POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesje Rad Gmin powiatu brzozowskiego:

Dydnia

Tomasz Bober

AM

Jasienica Rosielna

JS Marek Ćwiąkała
Wójt Gminy Jasienica Rosielna

27 listopada br. odbyła 
się XXXI sesja Rady Gminy 
Domaradz, na której zostały 
podjęte następujące uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości po-

łożonej w Baryczy,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej położo-

nej w Domaradzu,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla powiatu brzozowskiego,

- dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
- rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Doma-

radz, 
- wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pn. 

„Domaradz–edu.pl” w ramach działania 9.5 „Oddolne ini-
cjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Podczas sesji Rady Gminy Dydnia 
19 listopada br. zostały podjęte uchwały 	
w sprawach:

- określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia 
zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w dro-
dze inkasa,

- określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych i zwolnień w tym podatku,

- zmiany Statutu Gminy Dydnia,
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie 

komunalne Gminy Dydnia (Krzemienna),
- nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (Ja-

błonka).
16 listopada br. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy, 

na której podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy, 
- w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 r., 
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 	

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, 
- w sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody 	

i odprowadzanych ścieków,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości w gminie Jasienica Rosielna, 
- w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gmi-

nie Jasienica Rosielna,
- w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w gminie Jasie-

nica Rosielna,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-

ków transportowych w gminie Jasienica Rosielna, 
- w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego 	

i od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inka-
so w gminie Jasienica Rosielna, 

- w sprawie zakupu działki w Bliznem, 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki łącznie 	

z zabudową. 
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej:

http://jasienica.bip.krosoft.pl w zakładce: „prawo lokalne”-
uchwały”.

Radni podczas obrad

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

26 października br. odbyła się 
XXXIII zwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Haczów. Podjęte zostały wówczas 

uchwały w następujących sprawach:
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych za-

wierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu 
sprzedaży,

- przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Haczów”,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego – Haczów 1,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego - Trześniów 1,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Buków-Jasionów 1,

- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2009 rok.

Haczów Domaradz

26 listopada br. w sali narad Urzę-
du Gminy Nozdrzec odbyła się XXIV 
sesja Rady Gminy w Nozdrzcu. Sesję 
prowadził Roman Wojtarowicz Przewod-

niczący Rady Gminy. 
Rada podjęła uchwały w sprawach:

- wprowadzenia zmian w uchwale własnej,
- zaciągnięcia kredytu,
- upoważnienia wójta do zawarcia umowy partnerstwa,
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na rea-

lizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczego i ratowniczo-gaśni-
czego,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej po-
łożonej w miejscowości Wesoła,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych 
w miejscowościach: Wesoła, Izdebki,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 	
budynkiem usługowo-mieszkalnym położonym w miejscowości 
Izdebki,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej 	
w miejscowości Wesoła,

- wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

Nozdrzec
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Tradycyjnie, jak co roku w okresie 
przedświątecznym, wracamy do przyrzą-
dzania żywności zgodnie ze zwyczajami 
naszych przodków. Dotyczy to także, 	
a może przede wszystkim żywności po-
chodzenia zwierzęcego, a mianowicie 
produkcji szynek, kiełbas, pasztetów, 
czy też innych smakowitości – pozornie 
zdrowych i bezpiecznych. Tak jest w isto-
cie, ale tylko w przypadku, gdy surowiec 	
w tym przypadku mięso, jest bezpieczny 
i dobrej jakości i pozyskany w odpowied-
nich warunkach sanitarnych, a tam gdzie 
jest to konieczne przeprowadzenie badań 
laboratoryjnych próbek mięsa, co ma 
swoje odzwierciedlenie w obowiązują-
cych przepisach prawa w tym zakresie. 

Przepisy, które regulują powyższe, 
to ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o pro-
duktach pochodzenia zwierzęcego oraz 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 9 lipca 2007 roku 	
w sprawie wymagań weteryna-
ryjnych przy produkcji mięsa 
przeznaczonego na użytek włas-
ny. Ustawa przytoczona powy-
żej dopuszcza możliwość „… 
uboju zwierząt na terenie gospo-
darstwa, utrzymywanych w tym 
gospodarstwie, cieląt do szóste-
go miesiąca życia, świń, owiec, 
drobiu, zajęczaków oraz zwie-
rząt dzikich utrzymywanych 	
w warunkach fermowych, w celu 
produkcji mięsa przeznaczonego 
na użytek własny”. Zaś rozpo-
rządzenie ww. określa wyma-
gania dotyczące zdrowia zwie-
rząt oraz obowiązki, jakie spoczywają na 
właścicielu zwierząt gospodarskich.

Zwierzęta, które mają zostać pod-
dane ubojowi celem pozyskania mięsa 
muszą być zdrowe, nie pochodzić z go-
spodarstw lub obszaru podlegającego 
ograniczeniom, w tym nakazom i zaka-
zom wydanym na podstawie przepisów 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt, ze 
względu na wystąpienie lub podejrzenie 
wystąpienia choroby zakaźnej oraz jeśli 
zwierzęta przed poddaniem ubojowi były 
leczone produktami leczniczymi, musi 
upłynąć odpowiedni dla użytego produk-
tu leczniczego okres karencji. Ponadto 
zwierzęta poddane ubojowi powinny 

być oznakowane, zgodnie z przepisami 	
o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ubo-
ju powinna dokonać osoba posiadająca 
odpowiedni sprzęt do ogłuszania oraz 
doświadczenie niezbędne do przeprowa-
dzenia humanitarnego uśmiercenia zwie-
rzęcia.

Do obowiązku posiadacza zwierzę-
cia należy na 24 godziny przed planowa-
nym ubojem powiadomić Powiatowego 
Lekarza Weterynarii  o zamiarze dokona-
nia uboju na użytek własny (za wyjątkiem 
świń, drobiu, zajęczaków). Niniejsze 
powiadomienie powinno zawierać imię 	
i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzę-
cia, gatunek i liczbę zwierząt poddanych 
ubojowi, numer identyfikacyjny zwierząt 
oraz miejsce i termin uboju. W przypad-
ku uboju cieląt, owiec i kóz posiadacz 
zwierzęcia jest zobowiązany przedsta-
wić do Powiatowego Lekarza Weteryna-

rii oświadczenie o zagospodarowaniu na 
własny koszt materiału szczególnego ry-
zyka, co stanowią: u cieląt - migdałki, je-
lita od dwunastnicy do odbytnicy i krezka, 
u owiec i kóz – migdałki, jelito biodrowe 
i śledziona oraz przekazać go do zakładu 
utylizacyjnego. Powyższe powiadomienie 
zawiera również informację o zgłoszeniu  
mięsa do badania poubojowego. Mięso 
świń oraz nutrii poddanych ubojowi na 
terenie gospodarstwa oraz mięso dzików 
odstrzelonych należy przebadać w kierun-
ku na włośnie, a koszt tego badania jest 
pokrywany przez posiadacza zwierzęcia. 
Mięso na włośnie jest badane w dwoja-
ki sposób: metodą wytrawiania, zgodnie 
z rozporządzeniem WE 2075/2005 oraz 

Bezpieczne wyroby 
wędliniarskie dla najbliższych

metodą trychinoskopową. W przypadku 
drugiej metody mięso przed spożyciem 
powinno być poddane obróbce cieplnej 
zapewniającej podgrzanie mięsa do tem-
peratury wewnętrznej wynoszącej co  
najmniej do 710C i nie powinno być wy-
korzystane do przygotowania potraw na 
grillu lub w kuchence. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzone-
go badania poubojowego nie stwierdzo-
no włośni urzędowy  lekarz weterynarii 
uznaje mięso za zdatne do spożycia przez 
ludzi, znakuje je oraz wystawia zaświad-
czenie o przeprowadzeniu takiego bada-
nia. W przypadku, gdy wynik badania 
na włośnie jest pozytywny (tzn. badanie 
potwierdza obecność włośni w mięsie) 
urzędowy lekarz weterynarii wydaje de-
cyzję o uznaniu tego mięsa za niezdat-

ne do spożycia przez ludzi oraz 
określa sposób postępowania 	
z tym mięsem. Posiadacz zwie-
rzęcia ponosi koszt związany 	
z badaniem mięsa w kierunku na 
włośnie oraz koszt zagospoda-
rowania materiału szczególnego 
ryzyka.

Mięso pozyskane w wy-
niku uboju domowego, jak i wy-
roby wędliniarskie otrzymane 	
z tego mięsa mogą być spożywa-
ne wyłącznie przed domowników 
i nie mogą one być wprowadzane 
do obrotu. Jednym słowem nie 
mogą być  przedmiotem handlu.

Jak łatwo zauważyć prze-
prowadzenie uboju na użytek własny, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
nie jest skomplikowane i zbyt kosztow-
ne, biorąc pod uwagę zagrożenie utraty 
zdrowia, czy nawet życia po spożyciu 
produktów niebezpiecznych przez osoby 
ze środowiska domowego. 

W związku z powyższym wska-
zanym byłoby podtrzymywać polskie 
tradycje związane z produkcją żywności 
pochodzenia zwierzęcego, przy jedno-
czesnym zachowaniu zdrowego rozsądku 
przy jej produkcji.

Marta Błaż - Półchłopek
Inspektor Weterynaryjny ds. higieny środków spo-
żywczych pochodzenia zwierzęcego Powiatowego 

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

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

19 listopada br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie odbyło się spotkanie poświę-
cone inauguracji ogólnopolskiej kampanii społecznej zatytuło-
wanej „Papierosy pożerają Cię żywcem”.

- Akcja skierowana jest do wszystkich osób palących,  
w tym w głównej mierze do palą-
cych rodziców i innych osób pa-
lących w obecności dzieci. Celem 
podejmowanych działań jest do-
starczenie społeczeństwu informa-
cji w zakresie zysków płynących  
z niepalenia tytoniu, zagrożeń wy-
nikających z czynnego i biernego 
palenia oraz aspektów prawnych, 
zdrowotnych i społecznych związa-
nych z tym problemem. Organizato-
rem akcji jest Ministerstwo Zdrowia 
a patronat honorowy objął Główny 
Inspektorat Sanitarny. Narzędziami 
będą wyświetlane do 13 grudnia br. 
spoty we wszystkich ogólnopolskich 
stacjach telewizyjnych, reklamy  
i billboardy prasowe. Ogromną rolę 
mogą także odegrać media regionalne, które są najbliżej miesz-
kańców naszego powiatu i mogą spopularyzować przesłanie 
akcji” - powiedział T. Pióro Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Brzozowie. 
84 milimetry ryzyka

Najchętniej kupowany w Polsce papieros ma długość 84 
milimetry, a „przeciętny palacz” spala go w ciągu 8 minut, co 
w przypadku palenia jednej paczki dziennie oznacza dla orga-
nizmu blisko 3 godzinną inhalację truciznami dziennie. W skali 
miesiąca czy roku ilość „wypalonego czasu” jest ogromna nie 
wspominając o tym, że palenie „bije” palacza po zdrowiu jak 	
i po kieszeni. Jak powiedział niedawno zmarły na raka płuc zna-
ny kardiochirurg prof. Zbigniew Religia – „ (…) gdybym miał 
taką wiedzę na temat palenia, jaką mam teraz, prawdopodobnie 

Papierosy pożerają Cię żywcem
nigdy nie zacząłbym palić. Zwracam się też z apelem do palaczy: 
starajcie się rzucić palenie. A tych, którzy dopiero zaczynają się-
gać po papierosy chciałbym ostrzec: moja choroba jest najlep-
szym dowodem na to, że palenie jest rzeczywiście niebezpieczne 
i może zabić”.

Palenie zabija
Dym z papierosa zawiera około 4000 

chemikaliów, z których co najmniej 40 po-
woduje raka. Według danych Światowej Or-
ganizacji Zdrowia w 2000 roku na choroby 
odtytoniowe zmarło 69 tysięcy Polaków. 
Wśród osób, które doznają zawału serca 
przed 50 rokiem życia około 80% są to oso-
by palące papierosy. W Polsce papierosy pali 
aż 9 milionów osób, przy czym po papierosy 
sięgają coraz młodsi. Badania wskazują, że 
64% chłopców i 53% dziewczyn w wieku 
13-15 lat podjęło próbę palenia papierosów. 
Poważnym zagrożeniem jest także bierne pa-
lenie. W Polsce ok. 92% palących rodziców 
przyznaje się do palenia w obecności dzieci. 
Ok. 70% z nich narażone jest na wdychanie 
dymu papierosowego we własnych domach, 
co może prowadzić u nich do częstego wy-

stępowania chorób układu oddechowego czy gorszego rozwoju 
psychicznego.
Walczmy z nałogiem

Rzucenie palenia jest trudnym procesem. Organizm po-
zbawiony substancji uzależniającej może reagować przykrymi 
objawami: stanami depresyjnymi i lękowymi, frustracją, wzmo-
żonym apetytem itp. Takie objawy często powodują u osoby 
rzucającej palenie zniechęcenie i powrót do nałogu. Nie musi 
tak być! Skorzystaj z pomocy lekarza lub Telefonicznej Poradni 
Pomocy Palącym 0 801 108 108. Aby otrzymać więcej informa-
cji i materiały edukacyjne można się także zgłosić do Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie.

Jacek Cetnarowicz

19 listopada br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Haczowie odbyło się spotkanie miejscowej 
społeczności szkolnej z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Brzozowie Tadeuszem Pióro. Celem spotkania 
było wręczenie nagród dla zwycięzców i uczestników konkursu 
rysunkowego – „Nie pal przy mnie proszę”, zorganizowanego 	
w ramach kampanii oświatowo-zdrowotnej „Rzuć palenie razem 	
z nami”. Powiatowym koordynatorem akcji jest Małgorzata 
Szpiech pracownik Sekcji Oświaty i Zdrowia PSSE w Brzozo-
wie.

Na wstępie uczestników spotkania powitał w imieniu gro-
na pedagogicznego i uczniów Dyrektor SP w Haczowie Grze-
gorz Sobota, który zaprosił do obejrzenia skeczy związanych 	
z tematyką szkodliwości palenia papierosów. W trakcie wystę-
pów wśród słuchaczy rozdawane były ulotki informacyjne do-
tyczące palenia papierosów, które są bardzo szkodliwe dla ludz-
kiego organizmu.

„Nie pal przy mnie proszę”

Część artystyczna

W dalszej części prelekcję multimedialną dotyczącą pi-
cia alkoholu, spożywania narkotyków, jak również palenia pa-
pierosów wygłosił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
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Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Wspólna fotografia z podsumowania konkursu „Nie pal przy mnie proszę” Jacek Cetnarowicz

********************************************************************************************
20 listopada br. w ramach kampanii „Rzuć 

palenie razem z nami” w Szkole Podstawowej 	
Nr 1 w Przysietnicy zorganizowana została impreza 
oświatowo-zdrowotna, podsumowująca realizację 
programu edukacyjnego „Wolność oddechu-za-
pobiegaj astmie”. Organizatorem spotkania była 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 	
w Brzozowie. Na początku wszystkich uczestników 
powitał Dyrektor Szkoły Wiesław Pałka, następnie 
uczniowie z kl. I pod kierunkiem pań Urszuli Sze-
lest i Marii Buczkowicz przedstawili inscenizację 
dotyczącą zapobiegania astmie. W dalszej kolejno-
ści prelekcję na temat skutków i szkodliwości pale-

nia tytoniu wygłosił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozo-
wie Tadeusz Pióro.

Na zakończenie jury wyłoniło zwycięzców w konkursie plastycznym, 
w którym wzięli udział uczniowie z kl. I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przy-
sietnicy. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce - Michał Kufel, II miejsce 
- Julia Mrugała i III miejsce - Wiktoria Baran. Nagrody i dyplomy w konkur-
sie wręczył wszystkim uczestnikom Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Brzozowie i Dyrektor Szkoły. Impreza zakończyła się wręczeniem 
drobnych upominków dla dzieci, biorących udział w inscenizacji i konkursie, 
a także podziękowań dla Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli.

„Rzuć palenie razem z nami”

1 grudnia to Światowy Dzień AIDS. Jest to dzień bardzo szcze-
gólny, nie tylko promujący walkę z AIDS, ale także czas, w którym 
myślimy o bliskich i przyjaciołach dotkniętych tym problemem. To 
także dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery 
takie, jak strach i wynikającą z niego stygmatyzację osób zakażo-
nych HIV i chorych na AIDS.      
 W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia AIDS, 	
z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzo-
zowie w Zespole Szkół Budowlanych zorganizowana została impre-
za oświatowo-zdrowotna. W spotkaniu udział wzięli: Ewa Tabisz	
 - Sekretarz Powiatu, Stanisław Pilszak – Naczelnik Wydziału Oświaty 	
i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, Tade-
usz Pióro - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie, 
Jan Prejsnar – Dyrektor ZSB w Brzozowie, pedagodzy i nauczyciele 
wraz z uczniami biorącymi udział w konkursie i inscenizacji z I LO, 
ZSE i Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie, a także nauczyciele i ucznio-
wie z ZSB w Brzozowie.

Uczestnicy wysłuchali wykładu Tadeusza Pióro - Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, dotyczącego 
zapobiegania HIV i AIDS, a także  obejrzeli autorskie występy arty-
styczne młodzieży z ZSB w Brzozowie pod opieką Agnieszki Sabat 
oraz z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie zatytułowany „Ostatni dzwo-
nek” pod kierunkiem Elżbiety Graboń i Małgorzaty Zajdel. Spot-
kanie zakończyło się podsumowaniem i wręczeniem nagród oraz 
dyplomów dla zwycięzców konkursu „Porozmawiajmy o AIDS” 
zorganizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych. Najlepsi okazali 
się: 1miejsce Nina Stolarz (I LO w Brzozowie), 2. Natalia Wojewoda 
(ZSE w Brzozowie), 3. Sabina Kundzierewicz (ZSB w Brzozowie). 
Nagrody i dyplomy wręczali: Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu i Ta-
deusz Pióro – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozo-
wie. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Brzozowie. 

Dyplomy z podziękowaniami otrzymali także uczniowie 	
z Gimnazjum Nr 1 i ZSB w Brzozowie wraz z opiekunami za przy-

gotowanie inscenizacji, a także szkolni koordynatorzy pro-
gramu: Anna Bator – I LO, Agnieszka Sabat – ZSB, Marita 
Bryś ZSE za realizację tego zagadnienia w szkołach ponad-
gimnazjalnych. 

Tadeusz Pióro. Zwrócił on także uwagę na fakt, że coraz 
więcej młodych osób przed ukończeniem 18 roku sięga po 
używki, które powodują często 
nieodwracalne w młodym, roz-
wijającym się organizmie szko-
dy. Na zakończenie prelekcji 	
T. Pióro przekazał informacje na 
temat rozpoczętej w tym dniu 
ogólnopolskiej kampanii spo-
łecznej „Papierosy pożerają Cię 
żywcem”. Podczas spotkania za-
prezentowane zostały także dwa 
krótkie spoty telewizyjne obra-
zujące skutki palenia tytoniu.

Miłym momentem było 
wręczenie nagród w konkursie 

rysunkowym „Nie pal przy mnie proszę”, w którym wzięli udział 
uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Haczowie. Nagrody 	

i dyplomy zwycięzcom wręczył 
Wójt Gminy Haczów Stanisław 
Jakiel i Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozo-
wie Tadeusz Pióro. Laureatami 
zostali: I miejsce  - Jakub Lip-
ka, II miejsce – Filip Prorok, 
III miejsce – Dawid Kaczkow-
ski. Wyróżnienia otrzymali: 
Sara Wojtuń i Jakub Omachel. 
Drobne upominki otrzymali 
także pozostali uczestnicy kon-
kursu. 

Inscenizacja przygotowana przez młodzież z ZSB

Światowy Dzień AIDS
***********************************************

Organizatorzy, zaproszeni goście i zwycięzcy konkursu
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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 

Oficer Prasowy
asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

Trudne warunki atmosferyczne mogą stanowić poważne zagrożenie nie 
tylko dla zdrowia, ale i dla życia osób bezdomnych, samotnych czy nietrzeź-
wych. Dlatego też brzozowscy policjanci wzorem lat ubiegłym będą zwracać 
szczególną uwagę na miejsca, w których takie osoby mogą przebywać.  

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym, gdy temperatura spada 
zagrożone jest zdrowie, a przede wszystkim życie bezdomnych, samotnych 
czy będących pod wpływem alkoholu. W mroźne i śnieżne dni istnieje ryzyko 
wychłodzeń i zamarznięć. Dlatego tak jak w poprzednich latach brzozowscy 
policjanci patrolujący ulice miasta będą kontrolować dworzec, klatki schodo-
we, opuszczone budynki, altanki na działkach oraz wszystkie te miejsca, gdzie 
bezdomni mogą próbować schronić się przed mrozem i wiatrem. W przypadku 
napotkania takich osób policjanci proponować będą im schronienie w placów-
kach na terenie naszego powiatu.

Pomimo, że mundurowi będą patrolować miejsca w rejonie działania 
brzozowskiej komendy oraz informować osoby bezdomne i wymagające po-
mocy o możliwości schronienia się, może zdarzyć się tak, że policjantom nie 

Pomóżmy bezdomnym 
i potrzebującym pomocy!

uda się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. 
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o za-
interesowanie się losem sąsiadów, czy też innych 
osób, które są samotne i wymagają pomocy. Jeśli 
nie możecie pomóc osobiście to poinformujcie 	
o nich Ośrodek Pomocy Społecznej lub Policję. 
Nie przechodźcie obojętnie również obok osób 

nietrzeźwych, szczególnie tych znajdujących się 
pod znacznym wpływem alkoholu.

Każdy telefon na Policję pod numer 112 
lub 997 informujący o takich osobach może urato-
wać je przed wychłodzeniem czy zamarznięciem. 
Policjanci liczą na pomoc z państwa strony. Nie 
bądźmy obojętni! Nasz telefon może uratować 
komuś życie!

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

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są doskonałą 
okazją do radosnego spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. 
Aby święta były spokojne i bezpieczne Policja radzi i przypo-
mina o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, 	
o których tak bardzo często zapominamy. 

Okres przedświąteczny jest czasem, w którym ogar-
nia nas szaleństwo zakupów. Stajemy się roztargnieni, mniej 
ostrożni. Nasze roztargnienie, brak rozsądku i rozwagi wyko-
rzystują przestępcy. Dlatego wybierając się na zakupy pamię-
tajmy, aby zwracać uwagę na otaczające nas osoby. Nie trzy-

majmy w kieszeniach dokumentów, czy większej 
ilości gotówki.

 Okres świąteczny jest czasem wyjazdów 
do najbliższych. Nie opowiadajmy, że planu-
jemy dłuższy wyjazd. Klucze do domu czy 
mieszkania najlepiej przekażmy krewnemu 
lub zaufanemu sąsiadowi. Gdy wyruszamy 
w drogę pamiętajmy aby przed rozpoczę-
ciem jazdy usunąć lód lub szron z szyb 
i lamp naszego pojazdu. Poprawi to 
bowiem widoczność i spowoduje, że 
podawane przez nas sygnały będą 
bardziej widoczne przez innych 
użytkowników drogi. Za kierow-
nicą należy usiąść wypoczętym. 
Pamiętajmy, że w okresie świą-

tecznym na drogę wyjeżdżają kie-
rujący o niewielkim doświadczeniu 

w prowadzeniu pojazdów w trudnych 
warunkach drogowych. W związku z tym zachowajmy szcze-
gólną ostrożność, bądźmy bardziej wyrozumiali, każdy kiedyś 

był początkującym kierowcą. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy to 
jak najszybciej wyposażmy nasze samochody w opony zimowe. 
Pamiętajmy, żeby nie prowadzić pod wpływem alkoholu. Przypo-
minamy, że kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu jest wykro-
czeniem i zagrożone jest karą aresztu lub grzywny. Kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które 
grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 
lat dwóch.

Święta tuż, tuż…

Z okazji zbliżających się świąt

Bożego Narodzenia  

zespołowi redakcyjnemu

i wszystkim czytelnikom

„Brzozowskiej Gazety Powiatowej”

pragniemy złożyć serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, życzliwości i dobroci.

niech świąteczny czas 

będzie okresem radości i pokoju.

Komendant Powiatowy Policji
w Brzozowie

mł. insp. Marek Kochanik                                               
Oficer Prasowy

asp. mgr Joanna Kędra-Ohar

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

Zablokowana droga
Zablokowana droga wojewódzka nr 886 	

w obu kierunkach, samochód Audi A4 ustawiony 	
w poprzek drogi, Berlingo w przydrożnym ro-

wie, poszkodowane osoby – taki widok zastali strażacy z PSP 
w Brzozowie, przybyli 30 października na miejsce wypadku, 
do jakiego doszło w Grabownicy.

Po zakończeniu czynności przez Policję samochód Audi 
usunięto na prawy pas jezdni, uprzątnięto lewy pas jezdni 	
(w kierunku Sanoka) z pozostałości powypadkowych i przy-
wrócono ruch wahadłowo, którym kierowała Policja. Po przy-
jeździe pomocy drogowej i wyciągnięciu samochodu Berlin-
go z rowu, odholowano go na lawecie. Następnie uprzątnięto 
prawy pas jezdni, zneutralizowano wycieki płynów eksploa-

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

Niebezpieczny wypadek w Grabownicy

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/

tacyjnych oraz zmyto jezdnię wodą. Wówczas przywrócono ruch 
w obu kierunkach.

fot. J. Pempuś

W okresie świątecznych przygotowań często zapominamy 	
o wyłączeniu na czas garnka z barszczem wigilijnym czy przypilno-
waniu dzieci bawiących się zimnymi ogniami przy choince. Przed 
przystąpieniem do ubierania choinki trzeba zadbać o to, aby ustawić 
ją we właściwym miejscu, aby nie stanowiła zagrożenia pożarowe-
go, aby znajdowała się we właściwej odległości od innych czyn-
ników stanowiących bezpośrednie i szybkie rozprzestrzenianie się 
ognia.

Przede wszystkim należy zachować odstęp od różnego rodza-
ju piecyków, grzałek, wentylatorów oraz kominków. Bardzo ważne 
jest także, aby strumień ciepła wydobywający się z tych urządzeń 
skierowany był w przeciwną stronę niż choinka. Według przepisów 
odległość ta powinna wynosić 60 cm. Oczywiście byłoby lepiej, 
gdyby ten odstęp był większy. Ważne jest także, aby nie ustawiać 
choinki blisko zasłon i firanek. Nie ma to znaczenia czy jest to choin-
ka prawdziwa, czy sztuczna gdyż obie palą się tak samo łatwo. Jeżeli 
chodzi o oświetlenie choinki to najlepsze są lampki z atestem, nie 
należy stosować tak zwanych własnych koncepcji technicznych.

Często przy choince zapalamy sztuczne ognie lub świeczki, 
dlatego kolejną ważną rzeczą jest stabilne ustawienie drzewka tak, 
aby się nie przewróciło. Teoretycznie zimne ognie są bezpieczne, je-
żeli zawieszone zostały pod gałązkami i ich nie przypalają. Wytwa-
rzają one wysoką temperaturę i w sprzyjających warunkach mogą 
wywołać pożar. Dlatego nie należy zezwalać dzieciom na zabawę 
sztucznymi ogniami bez nadzoru osoby dorosłej. 

W przypadku dojścia do pożaru choinki w pierwszej kolejno-
ści należy dokonać wyłączenia z instalacji elektrycznej ozdób (lam-
pek, światełek). Następnie polać choinkę wodą lub użyć gaśnicy. 

Jeżeli pożar się rozprzestrzenia należy wezwać straż pożarną 
dzwoniąc pod numery alarmowe 998 lub 112.

Niebezpieczne mogą być także lampki zawieszane na 
wolnym powietrzu, które ozdabiają rosnące w ogródkach 
świerki, jodły i inne drzewka, a także wejścia do domów. 
Girlandy różnokolorowych światełek wyglądają imponu-
jąco, ale należy zwrócić uwagę, czy są one przystosowane 
do używania w tych warunkach tzn. na wolnym powietrzu 
bezpośrednio narażonym na zmienne warunki atmosfe-
ryczne. Nie mające właściwej izolacji lampki, które w po-
mieszczeniach mogłyby być niezawodne, po zetknięciu 	
z deszczem lub śniegiem mogą doprowadzić do porażenia 
prądem. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzozowie apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu 
brzozowskiego o przestrzeganie wyżej przytoczonych zasad 
posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, a szczególnie 
choinkami.

Zagrożenia pożarowe
w okresie świątecznym 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. 
Życzymy, aby Nowy 2010 rok był szczęśliwy 

w osobiste doznania, spełnił zamierzenia 
i dążenia zawodowe i społeczne 

oraz by przyniósł wiele satysfakcji 
z własnych dokonań 

życzy wraz ze strażakami 
i pracownikami cywilnymi Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

kpt. Tomasz Mielcarek

Komendant Powiatowy PSP 
w Brzozowie

bryg. mgr inż. Zbigniew Sieniawski
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

DZIAŁANIA  PSP  W  BRZOZOWIE  
W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  20. 11. 2009 r.

Poszukiwanie pracy jest tematem 
trudnym, tematem, który często wzbudza 
obawę, strach, niechęć. Jak zatem się do 
tego „zabrać”? Na początku należy usta-
lić plan działania:
- określmy pracę, jaką jesteśmy zaintere-

sowani – odpowiedzmy sobie na pyta-
nie, co lubimy robić, w czym jesteśmy 
„mocni”, jakie wartości cenimy;

- zastanówmy się jaką wiedzę i umie-
jętności posiadamy;

- jeśli jeszcze tego nie potrafimy – na-
uczmy się jak pisać życiorys zawodo-
wy, list motywacyjny i jak zachować 
się w czasie rozmowy kwalifikacyj-
nej z pracodawcą;

- zastanówmy się również gdzie zło-
żyć swoje CV oraz jak znaleźć firmy, 
które byłyby zainteresowane nami 
jako pracownikami;

- na koniec – sprawdźmy jakie sposo-
by szukania pracy moglibyśmy wyko-
rzystać i które z nich byłyby najlepsze 
dla NAS, a więc spróbujmy odpowie-
dzieć na pytanie, jakie metody pracy na-
leży uznać za najbardziej skuteczne? 

Już na wstępie należy zaznaczyć, 
iż nie ma na to pytanie jednej i oczywi-
stej odpowiedzi. Zbyt wiele zależy od 
naszych predyspozycji, lokalnego rynku 
pracy, specyfiki pracy i upodobań praco-
dawców. Najrozsądniejszym wyjściem 
jest stosowanie kilku metod jednocześ-
nie, bo to automatycznie zwiększa szanse 
na odniesienie sukcesu. Kilku? To znaczy 
jakich?

Wśród najczęściej wykorzysty-

wanych metod aktywnego poszukiwania 
pracy możemy wyróżnić:
1) odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych 

stanowiskach pracy zamieszczonych 	
w mediach (prasa, Internet, ogłoszenia 	
z radio, TV); metoda ta pozwala na 
sprawdzenie dużej ilości ofert w sto-
sunkowo krótkim czasie, należy jednak 

być tutaj konsekwentnym i wytrwałym 
w śledzeniu ogłoszeń oraz sprawdzać 
je pod kątem własnych umiejętności, 
kwalifikacji i oczekiwań, w przeciwnym 
razie szybko się zniechęcisz i nie osiąg-
niesz upragnionego celu;

2) składanie aplikacji w firmach i instytu-
cjach: listownie lub osobiście; składając 
dokumenty aplikacyjne w wybranych 
przez siebie firmach lub instytucjach 
wyprzedzasz przyszłe oferty, ale jest to 
metoda dla wytrwałych, bowiem zdarza 
się, że składane dokumenty pozostają 
bez odpowiedzi;

3) zamieszczanie własnych ogłoszeń; naj-
częściej na „lokalnych” stronach Inter-

netowych czy czasopismach. Pamiętać 
należy, iż własna oferta powinna za-
wierać informacje: kto poszukuje pracy, 
jakiej pracy poszukuje, jak należy się 	
z nim skontaktować, ponadto oferta po-
winna być: krótka, konkretna, interesu-
jąca. To, w jaki sposób osoba szukająca 
pracy opisuje siebie i swoje kwalifika-

cje, świadczy o tym jak się ocenia;
4) korzystanie z usług pośrednictwa 
pracy; dzięki pomocy pośredników 
uzyskujemy informacje o pracodaw-
cach, którzy posiadają wolne stanowi-
ska pracy, należy jednak pamiętać tu-
taj o skonkretyzowaniu swojej oferty. 
Pośrednicy pracy na ogół pośredniczą 
pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, 
zamieszczając ogłoszenia i prowa-
dząc wstępną albo kompletną selekcję 	
i rekrutację dobierając kandydatów do 
ofert, które posiadają;

5) Agencje Pracy Tymczasowej; któ-
re szukają na zlecenie firm pracowni-
ków na określony czas. Posiadają bazy, 	
w których można się zarejestrować 	
i dzięki temu znaleźć odpowiednie za-
trudnienie;

6) Biura karier; działające przy wyższych 
uczelniach służą informacją oraz radą 
studentom i absolwentom. Pomagają im 
przejść z etapu nauki do poszukiwania 
zatrudnienia oraz prawidłowego funk-
cjonowania na współczesnym rynku 
pracy. 

7) Lokalne organizacje społeczne; np. 
Kluby Pracy, stowarzyszenia, organiza-
cje młodzieżowe, sklepy z pracą, Ochot-

Metody aktywnego poszukiwania pracy

W okresie od 1 stycznia do 16 października br. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 	
w Brzozowie odnotowała 919 zdarzeń w tym 86 pożarów. 	
W działaniach związanych z ich gaszeniem brało udział 270 
zastępów straży pożarnej, w składzie 1106  ratowników PSP 
i OSP. W opisywanym okresie miało również miejsce 821 
miejscowych zagrożeń, w likwidacji których brało udział 
937 zastępów w składzie 3134 ratowników. Odnotowano 
12 fałszywych alarmów.

Informacje zebrał i opracował:
     kpt. Tomasz Mielcarek

Poddasze w ogniu
Nad ranem, 19 listopada br., zapaliło się poddasze 

budynku mieszkalnego drewniano-murowanego w Hum-
niskach. Osoby tam zamieszkujące ewakuowały się i nie odniosły 
obrażeń. 

Na miejsce zdarzenia przyjechały dwa zastępy z PSP Brzo-
zów, oraz dwa z OSP Humniska, OSP Grabownica. Wcześniej 
próbę gaszenia pożaru podjął właściciel, lecz była nieskuteczna. 
Działania przybyłych zastępów JRG Brzozów polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, ratownicy odcięli napowietrzny 
przyłącz energetyczny oraz odłączyli dopływ gazu do budynku. 
Teren akcji oświetlono i ewakuowano mienie.  Po ugaszeniu przy-
stąpiono do rozbiórki nadpalonych elementów budynku, które 
wyniesiono na zewnątrz. Po zakończeniu działań miejsce przeka-
zano właścicielowi.
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nicze Hufce Pracy, Młodzieżowe Centra 
Kariery itp.;

8) Giełdy pracy; organizowane są w sy-
tuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania 
pracodawcy z większą grupą poszuku-
jących pracy, najczęściej w tym samym 
zawodzie;

9) Targi pracy; to spotkanie większej ilo-
ści pracodawców i osób zainteresowa-
nych podjęciem pracy, trwają 1-2 dni, 
oferują na specjalnych stoiskach zorga-
nizowanych przez pracodawców różne 
miejsca pracy;

10) Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy 
Pracy; oferujących oferty pracy pocho-
dzące z najbliższej okolicy;

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 17. 12. 2009 r.

7. Fizjoterapeuta
8. Przedstawiciel handlowy
9. Hutnik - dmuchacz szkła
10. Murarz

Agnieszka Winiarska
Lider Klubu Pracy w Brzozowie

1. Sprzedawca (os. niepełnosprawna)
2. Kierowca C+E 
    (przewozy międzynarodowe)
3. Operator traka taśmowego

4. Portier - dozorca (os. niepełnosprawna)
5. Sprzedawca
6. Masażysta

11) Kontakty prywatne; jako metoda wy-
nikającą z informacji przekazywanych 
przez znajomych o możliwości pod-
jęcia pracy w danej firmie, informacji 	
o wolnym stanowisku, rozwoju firmy, 
itp. Mów przyjaciołom, kolegom i kole-
żankom, rodzinie bliższej i dalszej, zna-
jomym, że szukasz pracy, rób listę pra-
codawców, planuj spotkania i rozmowy, 
twórz własną bazę danych o pracodaw-
cach, nie proś natomiast znajomych czy 
bliskich o załatwienie pracy. Jest to zbyt 
daleko idące oczekiwanie, które może 
postawić ich w niezręcznej sytuacji i 
zamiast Ci pomóc - przyjaciele zaczną 
Cię unikać. 

Musimy, więc powiedzieć, iż po-
szukiwanie pracy to wielkie wyzwanie, 
ale im więcej różnych sposobów poszu-
kiwania pracy wykorzystamy, tym więk-
sze prawdopodobieństwo jej znalezienia. 
Pamiętajmy również o tym, iż metody 
najczęściej stosowane w poszukiwaniu 
pracy wcale nie muszą być najbardziej 
skuteczne, należy tutaj wypracować 
własny system. Dodajmy, iż każda próba 
poszukiwania zatrudnienia, a szczególnie 
każda nieudana próba jest bardzo cenna, 
bo rozszerza nasze doświadczenia i daje 
wiedzę o tym, jak danej rzeczy robić nie 
należy. 

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA
PODKARPACKI  ODDZIAŁ  REGIONALNY 

Priorytetem Wspólnej Polityki Rolnej jest zrównowa-
żony rozwój, wielofunkcyjność i konkurencyjność obszarów 
wiejskich. Zgodnie z jej założeniami obszary wiejskie po-
winny stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, 
wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarol-
niczej z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych 
tych terenów. Rolnictwo poza 
produkcją żywności pełni wie-
le innych funkcji o charakterze 
nierynkowym, często bardzo 
mocno związanych z produkcją 
rolną. Pozarynkowe funkcje rol-
nictwa mają charakter społecz-
ny, kulturowy i przyrodniczy.   
Stymulatorami kompleksowego 
rozwoju obszarów wiejskich 
są środki UE przeznaczone na 
programy operacyjne w ramach 
polityki spójności oraz instru-
menty wsparcia rozwoju obsza-

rów wiejskich w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej. Jednym 	
z nich jest planowany do wdro-

żenia od przyszłego roku Program działań realizowanych w 
ramach wsparcia specjalnego przewidzianego w art.68 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 73/2009.

Wsparcie w zakresie produkcji zwierzęcej w ramach 
Programu adresowane jest do hodowców bydła i owiec, którzy 
doświadczają szczególnych niedogodności w produkcji mleka, 

wołowiny, cielęciny, mięsa jagnięcego i baraniego ze względu na 
produkcję prowadzoną w małych gospodarstwach położonych na 
tzw. obszarach wrażliwych gospodarczo (charakteryzujących się 
dużym rozdrobnieniem) oraz wrażliwych środowiskowo (charak-
teryzujących się niekorzystnym ukształtowaniem terenu). Reali-
zacja Programu planowana jest na lata 2010 – 2012. 

 W zakresie bydła Program obejmie 5 województw – lu-
belskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie. Jego 
celem będzie utrzymanie produkcji mleczarskiej oraz produkcji 
wołowiny i cielęciny w małych gospodarstwach. Wsparcie w ra-
mach programu mogą uzyskać rolnicy z terenu wymienionych 
województw, którzy na dzień 14 marca roku składania wniosku 
będą posiadać nie więcej niż 10 krów (sztuki fizyczne). Ilości te 
będą weryfikowane z bazą danych Systemu IRZ – czyli krowy 
muszą być zarejestrowane w siedzibie stada będącej własnością 
osoby składającej wniosek. Ponadto rolnik musi spełniać wa-
runki do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Wniosek 	
o przyznanie wsparcia składany będzie w Biurach Powiatowych 	
ARiMR w terminie od 15 marca do 15 maja danego roku wraz 
z wnioskiem o jednolitą płatność obszarową.  Biorąc pod uwa-
gę kwotę określoną na ten cel przez rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2009 szacuje się, że program obejmie 200 000 krów przy 
stawce płatności do sztuki 142,5 euro. Kwota bazowa jest stała, 
jednak płatność do sztuki może ulec zmianie jeżeli do wsparcia 
zakwalifikowana zostanie większa bądź mniejsza ilość krów. Dla 
zwierząt z gatunku owce program realizowany jest na terenie 	
5 województw – podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opol-
skiego i dolnośląskiego. Jego główne cele to:
- Utrzymanie produkcji owczarskiej;
- Pielęgnacja krajobrazu oraz zapobieganie degradacji środowiska 

Wsparcie specjalne dla podkarpacia

Marek Owsiany
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR
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Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Brzozowska”

Marek Owsiany
Zastępca Dyrektora Podkarpackiego

Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie radości i spokoju,

składam  najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności.

Niech te najpiękniejsze w roku  Święta 
upłyną w ciepłej rodzinnej atmosferze, 

w gronie rodziny i przyjaciół. 
Niech będą pogodne i szczęśliwe, a Nowy 2010 Rok 

niech spełni wszystkie pragnienia, zamysły i oczekiwania.

Tego wszystkiego życzy

naturalnego na obszarach górskich i podgórskich,
- Podtrzymanie tradycyjnej produkcji serów górskich zareje-

strowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia.
Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać rolnicy 	

z terenu wymienionych województw, którzy na dzień 14 mar-
ca roku składania wniosku posiadają stado liczące co najmniej 	
10 szt. owiec matek. Ilości te będą weryfikowane z bazą da-
nych Systemu IRZ – czyli owce muszą być zarejestrowane 	
w siedzibie stada będącej własnością osoby składającej wnio-
sek. Ponadto rolnik musi spełniać warunki do przyznania jed-
nolitej płatności obszarowej. Wniosek o przyznanie wsparcia 
składany będzie w Biurach Powiatowych ARiMR w terminie 
od 15 marca do 15 maja danego roku wraz z wnioskiem o jed-
nolitą płatność obszarową.

Biorąc pod uwagę kwotę określoną na ten cel  przez 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 szacuje się, że pro-
gram obejmie 50 000 owiec - matek przy stawce płatności do 
sztuki 30 euro. Kwota bazowa jest sta-
ła, jednak płatność do sztuki może ulec 
zmianie jeżeli do wsparcia zakwalifi-
kowana zostanie większa bądź mniej-
sza  ilość owiec. Właściciele zarówno 
owiec jak i bydła objętego programem 
rolno-środowiskowym ochrony za-
sobów genetycznych wykluczeni są 	
z możliwości ubiegania się o wsparcie 
specjalne. Wybór dwóch gatunków - 
bydła i owiec do wsparcia specjalnego 
jest wynikiem drastycznego spadku 
pogłowia tych zwierząt oraz spadkiem 
produkcji mleka. Spadek ten szczegól-
nie widoczny jest w przypadku owiec, 
których pogłowie od końca lat osiem-

dziesiątych do 2008 r. uległo zmniejszeniu z 1,4 mln. do 270 tys. 
szt. tj. o 90% ! 

Lokalizacja Programu wynika z faktu, że są to tereny typo-
wo rolnicze, gdzie 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie; 
tereny charakteryzujące się dużym rozdrobnieniem gospodarstw 
- średnia powierzchnia gospodarstwa waha się od 3,75 do 7,34 
ha; oraz tereny biedne - PKB na jednego mieszkańca wynosi od 
67,5% - 86,7% średniej krajowej.

Program działań realizowanych w ramach wsparcia spe-
cjalnego ma na celu pomóc tym województwom, aby znajdujące 
się na ich terenie obszary wiejskie stały się atrakcyjnym miejscem 
pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rol-
niczej lub pozarolniczej przy równoczesnym zachowaniu unikal-
nych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Marek Owsiany
Zastępca Dyrektora Podkarpackiego

Oddziału Regionalnego ARiMR

25 listopada br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzo-
zowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. W trakcie obrad podjęto 
uchwały w sprawach:
- zmian w Regulaminie Rady,
- zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
- ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady 
za udział w posiedzeniach Rady dotyczących 
oceny i wyboru operacji.

Podczas Zebrania omówione zostały dzia-
łania Stowarzyszenia zaplanowane do realizacji 
w bieżącym roku. W wyniku opóźnień we wdra-
żaniu działań Osi 4 LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 
2007-2013) w całej Polsce, a w rezultacie rów-
nież w woj. podkarpackim, część działań zapla-
nowanych przez Stowarzyszenie do realizacji 	
w roku 2009 zrealizowana zostanie w roku 2010, 
w tym między innymi spotkania aktywizacyjne 	
w gminach.

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia naboru wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 w zakresie tzw. 
„Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW 2007-2013, ale 
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Nabór ten ogłoszo-

ny zostanie pod koniec grudnia br., natomiast wnioski 
będzie można składać za pośrednictwem Stowarzy-
szenia LDG „Ziemia Brzozowska” w styczniu i lutym 	
2010 r. Następne nabory w ramach „Małych projektów” 
ogłaszane będą w kolejnych latach objętych wdraża-
niem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - drugi nabór 	
w 2010 r. oraz po jednym naborze w latach 2011-2014.

W grudniu w każdej z gmin Powiatu Brzozowskie-
go odbyły się szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 
działania „Małe projekty”. Przeprowadzone szkolenia 
miały na celu zwiększenie zaangażowania społeczno-

ści lokalnej w rozwój obszaru objętego Lokalną Strate-
gią Rozwoju poprzez przybliżenie uczestnikom szkoleń 
działań, które mogą być realizowane w ramach LSR 	
i zachęcenie ich do wnioskowania o pomoc finansową 
na realizację tych działań. Uczestnicy szkoleń zapoznali 
się z zasadami przyznawania pomocy w ramach „Małych 
projektów”, dotyczącymi m.in. zakresu realizacji projek-

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”
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tów, kosztów kwalifikowalnych, beneficjentów, poziomu do-
finansowania. Program szkoleń obejmował również kwestie 
związane z finansowaniem i rozliczaniem „Małych projektów” 
oraz przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy. Przepro-
wadzone podczas szkoleń warsztaty umożliwiły uczestnikom 
zapoznanie się z praktycznymi aspektami wypełniania wnio-
sku o przyznanie pomocy. Zaplanowane szkolenia umożliwiły 
osobom i instytucjom bezpośrednio zainteresowanym wnio-
skowaniem o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe 
projekty” uzyskanie pełnej i szczegółowej informacji, udzie-
lonej przez prowadzących szkolenie ekspertów zewnętrznych. 
Uczestnicy szkoleń wypracowali również kilka wstępnych 
pomysłów przedsięwzięć, na które zamierzają wnioskować 	
w ramach „Małych projektów”. Szkolenia te były współfi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umie-
jętności i aktywizacja” Osi 4 LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Równocześnie z przeprowadzonymi szkoleniami wyda-
ne zostały materiały informacyjne w formie broszur, tzw. „Po-
radników Beneficjenta”, dotyczących:
- działania „Małe projekty”,
- procedur stosowanych w procesie naboru wniosków oraz 

oceny i wyboru operacji,

- kryteriów stosowanych przy ocenie zgodności operacji z LSR 
oraz lokalnych kryteriów wyboru.

Publikacje te współfinansowane są ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Osi 4 LEA-
DER PROW 2007-2013. Broszury przekazane zostały Koor-
dynatorom lokalnym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Brzozowska” w każdej z gmin Powiatu Brzozowskie-
go. Broszury można również odebrać bezpośrednio w Biurze 
LGD. Przeprowadzone szkolenia oraz kolportaż materiałów 
informacyjnych to działania, które mają na celu przybliżenie 
mieszkańcom Ziemi Brzozowskiej zagadnień związanych 	
z planowanym naborem w ramach „Małych projektów”. Kolej-
ny nabór w ramach tego działania zaplanowany jest w drugim 
kwartale 2010 roku - jest to więc następna szansa dla osób oraz 
instytucji, które w najbliższym czasie zamierzają wnioskować 
w ramach „Małych projektów”. 

Działanie „Małe projekty” stwarza szerokiej grupie 
beneficjentów możliwość wnioskowania o przyznanie pomo-
cy finansowej na realizację różnego typu przedsięwzięć. Ideą 
„Małych projektów” jest między innymi wsparcie finansowe 
drobnych lokalnych inicjatyw, wzbudzenie większego zainte-
resowania własnym obszarem zamieszkania lub działalności, 
wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz aktywizacja mieszkań-
ców, organizacji i innych lokalnych podmiotów.

Dokładny termin i miejsce składania wniosków okre-
ślone zostaną w informacji o naborze wniosków o przyznanie 
pomocy. Informacja ta zostanie udostępniona:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
- w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 

Brzozowska”,
- na stronach internetowych wyżej wymienionych instytucji,
- w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy 
wskazywać będzie również miejsce udostępnienia wzoru formu-
larza wniosku o przyznanie pomocy, wykazu i wzorów dokumen-
tów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteriów 
wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR. Limit dostęp-
nych środków na operacje z zakresu „Małych projektów” w ra-
mach planowanego naboru wynosi 100 000 zł. W ramach naboru 
zaplanowanego na II kwartał 2010 r. limit ten wynosi 400 000 
zł. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać 	
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska” w Brzozowie, ul. Mickiewicza 26 (budynek Pod-
karpackiego Banku Spółdzielczego) w godzinach 8.00-16.00 
oraz pod numerem telefonu /13/ 434 15 56.

Każdy podmiot, który zamierza złożyć wniosek do LGD 
„Ziemia Brzozowska” powinien zapoznać się z Lokalną Stra-
tegią Rozwoju, a w szczególności celami i przedsięwzięciami 	
w niej opisanymi, kryteriami oceny zgodności operacji z LSR 
oraz lokalnymi kryteriami wyboru dla „Małych projektów”. 
Przed wypełnieniem wniosku dla „Małych projektów” należy 

również zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy finan-
sowej, w szczególności z dokumentami programowymi i akta-
mi prawnymi oraz instrukcją sporządzania wniosku (dostępne 
na stronie www.lgd.powiatbrzozow.pl). Biuro LGD prowadzi 
bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków 	
o przyznanie pomocy.

Na etapie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy 
na „Małe projekty” ważne jest sprawdzenie, czy projekt wpisu-
je się w cel LSR i ma silny związek z potencjałem obszaru oraz 
czy projekt stanowi odrębną całość, a nie sztucznie wydzielony 
etap większego projektu.

Należy również pamiętać o tym, że we wniosku 	
o przyznanie pomocy trzeba zidentyfikować m.in. rodzaj 
operacji, termin realizacji, koszty operacji, wysokość wspar-

cia oraz cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując 
do realizacji projektu. Cel ten należy szczegółowo określić 	

i uzasadnić w jaki sposób wpływa on na osiągnięcie celów okre-
ślonych w PROW 2007-2013 oraz wskazać, w jaki sposób reali-
zacja planowanej operacji wpłynie na realizację celów zawartych 
w LSR.

Ocena wniosków o przyznanie pomocy składać się będzie 
z dwóch etapów:
I ETAP - ocena LGD (zgodność z LSR, ocena na podstawie lo-
kalnych kryteriów wyboru określonych przez LGD w LSR);
II ETAP – ocena samorządu województwa pod względem speł-
niania warunków przyznania pomocy określonych w odpowied-
nim rozporządzeniu.

Ocena w ramach I Etapu dokonywana jest przez organ de-
cyzyjny LGD, którym jest Rada. W dniach 9-10 grudnia odbyło 
się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Brzozowska” oraz pracowników Biura LGD, 
nt. „Przygotowanie członków Rady LGD oraz pracowników Biu-
ra LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”. 
Celem szkolenia było podniesienie i uzupełnienie wiedzy i kwa-
lifikacji w zakresie dotyczącym PROW 2007-2013, w tym Osi 4 
Leader i działania „Małe projekty” oraz zapewnienie właściwego 
przebiegu procesu przygotowania wniosków oraz oceny i wyboru 
operacji. Dwudniowy program szkolenia obejmował następującą 
tematykę: Leader i „Małe projekty” oraz procedury stosowane 
przy ocenie i wyborze operacji. Szkolenie było współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funk-
cjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja” Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Szkolenie Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”
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Wiejskich na lata 2007-2013. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
informacje dotyczące „Małych projektów”.
MAŁE PROJEKTY - czyli operacje, które nie odpowiadają warun-
kom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej osi
BENEFICJENCI - o przyznanie pomocy na małe projekty może 
ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią 

Rozwoju (LSR) lub wykonuje działalność gospodarczą na tym ob-
szarze;

2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobo-
wości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną:

a) działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Koś-
cioła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania, lub

b) utworzoną na podstawie przepisów ustaw (w tym fundacje albo 
stowarzyszenia), posiadającą siedzibę na obszarze objętym LSR lub 
prowadzącą działalność na tym obszarze.

ZAKRES REALIZACJI
1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez 

organizację szkoleń i innych przedsięwzięć charakterze o eduka-
cyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, 
innych niż realizowane w ramach działania: Szkolenia zawodowe 
dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;

2) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze obję-
tym LSR, w tym przez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń 
i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,

b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokal-

nego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrod-
niczego,

b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, 	

w tym przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji tury-
stycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wyda-
nie folderów oraz innych publikacji informacyjnych doty-
czących obszaru objętego LSR,

b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktu-
ry turystycznej, w szczególności punktów widokowych, 
miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciar-
stwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szla-
ków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych 
lub dydaktycznych;

5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznako-
wanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego 	
i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych po-
szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów 
Natura 2000;

6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego, w tym przez:

a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub 
obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budyn-
ków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych woje-
wódzką ewidencją zabytków,

c) remont lub wyposażenie muzeów,
d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadza-

nia na rynek produktów i usług opartych na lokalnych za-
sobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym 
dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przy-
rodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych w celu poprawienia warunków prowadzenia działal-
ności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działal-
ności rolniczej.

WYSOKOŚĆ POMOCY
1) Limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realiza-

cji PROW 2007-2013 wynosi 100 tys. złotych,
2) Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego ma-

łego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. złotych.
Więcej informacji na temat „Małych projektów” można uzy-

skać w Biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej 
www.lgd.powiatbrzozow.pl.

Justyna Kopera
Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”

13 grudnia 1981 roku. 
Jedna z najważniejszych dat 	
w najnowszej historii Polski. 
Burząca porozumienia z Sierp-
nia ’80, delegalizująca NSZZ 
„Solidarność”, zaostrzająca re-
strykcje wobec opozycjonistów. 
Słowem utwierdzająca, że z wła-
dzą totalitarną o rządzeniu dys-
kutować trudno. Takie między 
innymi konsekwencje niosła za 
sobą decyzja generała Wojcie-
cha Jaruzelskiego, ówczesnego 	
I sekretarza KC PZPR, wprowa-
dzająca w naszym kraju stan wo-
jenny.

28 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Przypominać młodemu pokoleniu
Z okazji kolejnej rocznicy tego 

wydarzenia, w brzozowskiej Kolegiacie, 
odprawiono uroczystą mszę św., w której 
udział wziął poseł na Sejm RP – Adam 
Śnieżek, przedstawiciele władz powiatu: 
Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, 

Janusz Draguła – Wicestarosta 
Brzozowski, Henryk Kozik – Prze-
wodniczący Rady Powiatu, władze 
samorządu gminnego: Józef Rzep-
ka – Burmistrz Brzozowa, Piotr 
Stańko – Zastępca Burmistrza, 
Stanisław Pilszak – Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Wójt 
Gminy Dydnia – Jerzy F. Adam-
ski, żołnierze Armii Krajowej 	
z Brzozowa, poczty sztandarowe 
Policji, Straży Pożarnej, szkół brzo-
zowskich, Rady Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” w Brzozowie. 
Organizatorem rocznicowej mszy 
były Komisje Zakładowe NSZZ Uroczysta msza św. z okazji 28 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
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Sebastian Czech

	 Za kilka miesięcy, 13 kwietnia 2010 roku, w całym kra-
ju obchodzić będziemy 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej - mordu 
NKWD na oficerach Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicz-
nej i Więziennej. 

70 lat temu, z rozkazu Józefa Stalina zamordowanych zo-
stało ponad 21 tysięcy najlepszych synów Polski. – „Mordu tego 
dokonano nie tylko na zawodowych wojskowych, ale także na 
cywilach i oficerach rezerwy. Najliczniejszą grupę stanowiła tu 
polska inteligencja – profesorowie, prawnicy, lekarze, nauczy-
ciele, twórcy, urzędnicy i wielu innych. Ten bezprzykładny akt 
ludobójstwa stanowił zatem nie tylko okrutny cios w kręgosłup  
i mózg polskiej armii, ale także był elementem planowej akcji 
eksterminacyjnej, skierowanej przeciw elicie narodu. Ogromu 
strat duchowych, jakie w ten sposób ponieśliśmy, nie da się ani 
oszacować, ani wyrównać. Ich dotkliwe skutki kulturowe i mo-
ralne były szczególnie widoczne w okresie PRL-u. Odczuwamy je 
także obecnie - powiedział dr Sławomir Kalbarczyk - Kierownik 
Sekcji Ekspertyz Wydziału Badań Naukowych, Dokumentacji 	
i Zbiorów Bibliotecznych Biura Edukacji Publicznej IPN. 

Wśród tych, którzy zginęli w 1940 roku byli także oficero-
wie pochodzący z naszej Małej Ojczyzny - Ziemi Brzozowskiej. 
Od 2008 roku realizowany jest program upamiętnienia ofiar tej 
zbrodni pod nazwą „Katyń…ocalić od zapomnienia”, którego 
organizatorem jest Stowarzyszenie im. św Józefa Kalasancjusza 
Parafiada. Zakłada on posadzenie w parkach, na skwerach i tym 
podobnych miejscach 21 473 Dębów Pamięci dedykowanych 
pamięci zamordowanych. 

Akcja sadzenia dębów w powiecie brzozowskim, zaini-
cjowana przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża, zo-
stała poprzedzona kwerendą historyczną przeprowadzoną we 
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Rze-

szowie, oraz Czesławem Nowakiem 
z Muzeum Podkarpackiego w Kroś-
nie i Małgorzatą Sobczyńską Menke 	
z Federacji Rodzin Katyńskich. Dzięki temu 
opracowana została lista zawierająca dane o ponad 40 oficerach 
pochodzących z terenu powiatu brzozowskiego, którzy zostali 
zamordowani przez NKWD w kwietniu 1940 r.

Inauguracja akcji na terenie powiatu miała miejsce 	
2 września br. w Brzozowie, kiedy w trakcie mszy św. odpra-
wionej przez abp. Józefa Michalika zostały przekazane tabliczki 
i dęby katyńskie delegacjom ze szkół i instytucji, które zadekla-
rowały udział w programie. 

Od września do listopada we wszystkich gminach powia-
tu odbywają się uroczystości związane z sadzeniem dębów. Do 
dzisiaj posadzone zostały 42 dęby, z których każdy upamiętnia 
konkretną osobę, zabitą w Katyniu, Twerze lub Charkowie, we-
dług zasady jeden dąb to jedno nazwisko. 

W inauguracji akcji wzięło udział około 2,5 tys. osób, 
zaś łącznie w uroczystościach sadzenia dębów na terenie szkół 
i instytucji uczestniczyło ponad 8 tys. osób, w tym mieszkańcy, 
przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego 	
i gminnego, posłowie na Sejm RP. 

Lista oficerów pochodzących z terenu Ziemi Brzozow-
skiej, którzy zostali zamordowani wiosną 1940 roku wciąż po-
szerza się o kolejne nazwiska zamordowanych w 1940 roku. 
Zgłaszają je rodziny zabitych oraz Federacja Rodzin Katyń-
skich. 

Szczegółowe informacje na temat akcji „Katyń… 	
ocalić od zapomnienia” można uzyskać na stronie internetowej: 	
www.katyn-pamietam.pl Jacek Cetnarowicz

Koordynator Lokalny Akcji

„Człowiek nie może pozwolić, Żeby prawda została wydarta pod pozorem
niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, 

która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”
Jan Paweł II – motto akcji „Katyń…ocalić od zapomnienia”

Ocaliliśmy od zapomnienia

„Solidarność” w Brzozowie. – W taki sposób upamiętniamy dzień 
ogłoszenia stanu wojennego od 1989 roku. Od 1999 natomiast, po 
zakończeniu mszy św., składamy kwiaty pod obeliskiem poświęco-
nym księdzu Jerzemu Popiełuszce, którego bohaterstwo i męczeńska 
śmierć symbolizują walkę z komunizmem. Śmierć księdza Jerzego 

pokazuje jednocześnie do czego zdolna była ówczesna władza, ta 
sama, która wprowadzała stan wojenny, w jak bezwzględny sposób 
rozprawiała się z mającymi inne poglądy – powiedział Henryk Ko-

zik – jeden z organizatorów uroczystej mszy, działacz „Soli-
darności” z lat 80, internowany w maju 1982 roku.

Uczestnicy wydarzeń sprzed 28 lat podkreślają, że ob-
chody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, mają za cel 
– oprócz uczczenia pamięci tych, którzy zapłacili za walkę 
o wolną Polskę najwyższą cenę – przypomnienie młodemu 
pokoleniu o konsekwencjach decyzji ówcześnie rządzących 
krajem. – Po prawie 30 latach nastąpiło niestety przewar-
tościowanie pewnych spraw. Coraz częściej słychać głosy 
mówiące, że stan wojenny był potrzebny, powszechne jest 
dyskredytowanie opozycjonistów występujących przeciwko 
ówczesnemu systemowi. My, jako ludzie żyjący w tamtych 
czasach, członkowie „Solidarności”, nie chcemy dopuścić do 
sytuacji, że takie opinie będą dominujące wśród młodego po-
kolenia. Żeby cel ten osiągnąć musimy tym młodym ludziom 
przypominać co naprawdę wydarzyło się 13 grudnia 1981 
roku. Że stan wojenny, to puste półki, zahamowanie rozwo-
ju Polski, niszczenie ludzi, skrytobójstwa. Warto też o takich 
wydarzeniach pamiętać z myślą o przyszłości. Ku przestro-
dze. Wszak wolność nigdy nie jest dana na zawsze. Trzeba 
się uczyć, jak ją pielęgnować i jak jej pilnować.	 Najlepiej 
eliminując błędy z historii – podkreślił Henryk Kozik – Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Brzozowie.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe
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Wszędzie uroczyście, w podniosłej atmosferze. Z udziałem młodzieży szkolnej, harcerzy, rodzin pomordowanych, duchownych, 
przedstawicieli władz samorządowych. Przy akompaniamencie patriotycznych melodii, z przygotowanymi inscenizacjami, hasłami, 
czy wystąpieniami przypominającymi tragiczne dla polskiego narodu wydarzenia sprzed 70 lat. W takich okolicznościach odbywało się 
sadzenie Dębów Pamięci przy szkołach i instytucjach z gmin powiatu brzozowskiego. W sumie upamiętniono 42 oficerów.

Ocalali od zapomnienia

fot. J. Pempuś

fot. J. Pempuś

fot. J. Pempuś

fot. A. Józefczyk

Zaczęło się w Brzozowie 2 września br. od zasadzenia i przekazania 
uczestnikom akcji sadzonek dębów Dęby Katyńskie zostały posadzone przy Zespole Szkół w Golcowej ...

... a także przez dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1 
przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. 

Uroczystości związane z zasadzeniem dębu odbywały się, m.in. przy: 
Zespole Szkół w Górkach ...

... Gimnazjum w Dydni ... ... Zespole Szkół w Nozdrzcu ... 

... Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej ... ... oraz przed budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie.
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W niecodziennej atmosferze i uroczystym tonie prze-
biegały obchody Święta Niepodległości w Brzozowie. 	
W tym roku w dniu 11 listopada powiat brzozowski 
wspólnie z gminą Brzozów zorganizował rocznicowe 

uroczystości, które rozpoczęła msza św. w miejscowej ko-
legiacie. Przewodniczył jej ks. Infułat Julian Pudło, a kon-
celebrowali Proboszcz Parafii ks. Prałat Franciszek Rzą-
sa i ks. Paweł Pelc. W tym szczególnym dniu wymowne 	
i pouczające kazanie wygłosił ks. Paweł Pelc. Nawiązu-
jąc do wymownych przykładów służby i poświęcenia 
dla drugiego człowieka, jakie dała nam historia podkre-
ślił potrzebę podobnych zachowań w czasach współ-
czesnych – Tacy ludzie są dzisiaj bardzo potrzebni, 
ale wciąż mamy ich za mało, bo niestety nie każdy 
dziś już pamięta co to znaczy służyć. Bo pewnych 
wartości nie da się przeliczyć, nie da się wymienić 
na pieniądze. I to właśnie dla tych wartości nasi 
poprzednicy, nasi przodkowie oddawali swoje ży-
cie i oni nie mieli najmniejszych wątpliwości, że 
tak właśnie trzeba.

Oprawa mszy św. była bardzo uroczysta rów-
nież przez wzgląd na uczestnictwo w niej Kompanii 

Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rze-
szowa, licznych pocztów sztandarowych oraz Orkiestry Dę-
tej z Brzozowskiego Domu Kultury.

Po odprawionej eucharystii uczestnicy rocznicowych 
obchodów przemaszerowali pod Pomnik Pamięci Narodu 
„Tym, którzy życie Polsce oddali”, gdzie Burmistrz Brzozo-
wa Józef Rzepka oraz Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż 
wygłosili okolicznościowe przemówienia, a w imieniu Po-
seł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej 
głos zabrała jej asystentka Justyna Marcinkowska. Starosta 
Z. Błaż przeanalizował pokrótce dramatyczną drogę Pola-
ków w walce o wolność i niepodległość swojej ojczyzny, 
ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń ostatniego 
stulecia – W XX wieku Polacy trzykrotnie odbudowywa-
li swoją ojczyznę od podstaw. Po raz pierwszy właśnie  
w 1918 roku, kiedy to należało od nowa stworzyć struk-
tury państwa z jego systemem bankowym, gospodarką  
i sądownictwem. Proces ten do łatwych nie należał, 
wszak po zaborcach odziedziczyliśmy: cztery języki  
w armii, trzy systemy prawne, dwa rodzaje torów kole-

jowych. Mimo tych przeszkód, mimo powszechnej biedy, 
budujemy port w Gdyni, tworzymy Centralny Ośrodek 

Przemysłowy, odbudowywane są fabryki, dozbrajana pol-
ska armia. Młodzież kształcona jest w duchu patriotycznym, 

co da efekt podczas II wojny światowej, kiedy to Polacy, zna-
jąc już cenną wolność i niepodległość, zaciekle bronią swojej 

ojczyzny. Dzielnie walczą najpierw z niemieckim okupantem,  
a od 17 września 1939 roku, również z sowieckim najeźdźcą. 

Polacy, mimo ogromnych represji ze strony jednego  
i drugiego okupanta, mimo masowych mordów i egzekucji, nie 

poddają się, tworząc struktury Państwa Podziemnego z władzą 
sądowniczą i największą w tym czasie na świecie Podziemną Armią 

- Armią Krajową.
Naród polski poniósł w II wojnie światowej ogromne straty  

w ludności: co szósty obywatel stracił życie, 2,5 miliona osób wywieziono na 
Wschód i tylko co czwarty powrócił z tej nieludzkiej ziemi. Zniszczonych zosta-

ło wiele miast, zdewastowano gospodarkę. Po raz drugi Polacy zaczynali odbudowę 
kraju, który po 1945 roku znalazł się pod okupacją Sowietów. Nowy okupant całe życie 

gospodarcze rozwijał na swoją modłę, niszcząc wszelkie niezależne instytucje i przedsiębiorstwa. 

Powiatowe obchody
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Święta Niepodległości
Rozwijany planowo przemysł produkował dwa razy drożej niż  
w innych krajach. Księżycowa gospodarka komunistów była tak 
kosztowna, że jeszcze w 2009 roku spłacamy długi zaciągnięte 
w tamtym systemie. Polacy po raz trzeci rozpoczynali odbudowę 
państwa w 1989 roku. Skarb Państwa był pusty, podobnie jak skle-
powe półki.

W swoim przemówieniu Starosta nawiązał również do ak-
tualnej sytuacji naszego państwa. - Dzisiaj żyjemy w wolnym, nie-
podległym państwie z gospodarką rynkową. Kraj, który zaczynał 
w 1989 roku jako bankrut dorobił się rezerw finansowych. W 2008 
roku na koncie NBP było 95,8 ton złota i 184,2 miliarda zł.

Szanowni Państwo, nieszczęściem odradzającej się Polski 
w 1918 roku byli skłóceni politycy. Byli wtedy, są i dziś. A tak by 
się chciało, by w naszym kraju, tak okrutnie doświadczonym, ma-
jącym tak chmurną, ale dumną historię, w kraju ludzi wierzących, 
w kraju, z którego wyszedł Papież Polak Jan Paweł II, w polityce 
działali ludzie skromni, uczciwi i mądrzy.

Ktoś powie, że w polityce najważniejsza jest skuteczność, 
tylko skutecznymi coraz częściej interesuje się prokurator. Nie da 
się zbudować tak bardzo potrzebnego dziś społeczeństwa obywa-
telskiego na fałszu, obłudzie, zazdrości, zawiści, pomówieniu i ma-
nipulacji. Takie społeczeństwo można natomiast zbudować tam, 
gdzie człowiek człowiekowi bratem, nie wilkiem, gdzie występuje 
poszanowanie dekalogu, gdzie ścierają się poglądy, ale tylko dla 
osiągnięcia optymalnych rozwiązań.

Wiele miejsca w słowach skierowanych do przybyłych pod 
pomnik Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka poświęcił obowiązkom 
dzisiejszych Polaków wobec ojczyzny. Powiedział min.: - O do-
brze pojętym patriotyzmie  przypominają nam słowa umiłowanego 
Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymki 
w 1999 roku: „Obowiązki wobec ojczyzny dotyczą każdego Pola-
ka. Każdy powinien swoją pracą, miłością i troską ogarniać cały 
naród. Trwanie w wierze, troska o rozwój życia duchowego, zacho-
wanie dobrych obyczajów, więzi z rodziną i najbliższymi, troska 
o kulturę słowa i umiłowanie tradycji narodowych są czynnikami 
budującymi naród bez względu na sytuację historyczną, okoliczno-
ści polityczne, warunki ekonomiczne.” 

Wszyscy pozostajemy wierni temu przesłaniu, zarówno  
w wymiarze lokalnym, jak i w odniesieniu do naszej małej brzo-
zowskiej ojczyzny. Dzisiejsze święto narodowe jest jednym  
z ostatnich akordów mijającego tak ważnego dla wszystkich miesz-
kańców i gości Gminy Brzozów jubileuszu sześciu i pół wieku 
naszego miasta. Dlatego jeszcze raz oddajmy dziś cześć wszyst-
kim, którzy zasłużyli się w dziejach nie tylko Brzozowa, ale i całej  

Uroczysta msza święta

We mszy wzięła udział Kompania Honorowa 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa

Poczet sztandarowy KPP w Brzozowie Kazanie wygłosił Ks. Paweł Pelc
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Magdalena Pilawska

Rzeczypospolitej, począwszy od króla Kazimierza Wielkiego po-
przez biskupów przemyskich, skończywszy na profesorze Walerianie 
Pańce. Ogarnijmy także myślą liczne pokolenia  brzozowian oraz 
ludzi dłużej i krócej związanych z naszym miastem, których żmudna  
i najczęściej anonimowa praca na przestrzeni stuleci złożyła się na 
dzisiejsze oblicze i rangę Brzozowa. 

W tym symbolicznym miejscu odbył się również apel pole-
głych w wykonaniu Kompanii Honorowej 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie. Licznie zgromadzone poczty sztanda-
rowe – reprezentanci samorządu powiatowego i gminnych, służb, 
straży, szkół, lokalnych instytucji oraz partii politycznych – pod 
pomnikiem złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Ks. Infułat Julian 
Pudło wraz ze zgromadzonymi odmówił modlitwę za ojczyznę 	
i poległych w jej obronie rodaków.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Brzozowskim 
Domu Kultury. Tam odbyła się wzruszająca część artystyczna 	
o tematyce patriotycznej przygotowana przez młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzozowie oraz uczniów Gimnazjum Nr 1 
w Brzozowie. Młodzież licealna swój występ przygotowała pod 
opieką nauczycieli, przede wszystkim Doroty Kamińskiej - Dy-
rektor szkoły oraz Krzysztofa Łobodzińskiego – opiekuna chóru 
szkolnego. Gimnazjalistom w trakcie występów na scenie towarzy-
szyli także nauczyciele: Grażyna Domaradzka, Jolanta Potoczna, 
Agnieszka Wójcik, Zygmunt Cesarz, Barbara Dudek, Renata Żak, 
Dorota Jamrugiewicz, a także ks. Paweł Dziob. Chórem dyrygowa-
ła Małgorzata Potoczna, a w przygotowanie programu zaangażo-
wana była również Elżbieta Graboń. W występach indywidualnych 
zaprezentowały się Anna Jurczak i Mariola Leń. Publiczność przy-
była na salę widowiskową BDK miała również okazję wysłuchać 
koncertu w wykonaniu Orkiestry „Fire Band” pod batutą Tadeusza 
Podulki. Szeroką wiedzę teoretyczną – podstawę do poszczegól-
nych występów - zgromadzonym na widowni zapewnił Mariusz 
Kaznowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie.

Apel poległych

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży z I LO i Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie Mariola Leń

... a także kombatanci.

... gminy Brzozów ...

Kwiaty pod pomnikiem złożyły m.in. delegacje: powiatu brzozowskiego ...

Anna Jurczak
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Uczniowie, którzy planują przyszłość w mundurze 
będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i zgłębiać 
wiedzę na temat wojska na poziomie szkoły średniej. 
We wrześniu przyszłego roku bowiem, w brzozowskim 
I Liceum Ogólnokształcącym, rozpocznie się kształcenie 
młodzieży w klasach o profilu wojskowym. Takie usta-
lenia zawiera umowa podpisana 27 listopada br. między 
Dorotą Kamińską – Dyrektor I LO w Brzozowie, a gen. 
Tomaszem Bąkiem – Dowódcą 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich z Rzeszowa w obecności Starosty Brzo-
zowskiego Zygmunta Błaża, Wicestarosty Janusza Dra-
guły i Sekretarz Powiatu Ewy Tabisz.

Brzozowskie liceum bę-
dzie szóstą szkołą na Podkarpa-
ciu, z którą współpracują Pod-
halańczycy. Do tej pory mieli 
„pod opieką” trzy placówki 	
w Rzeszowie i po jednej 	
w Łańcucie i Rymanowie. 
Dzięki staraniom Zygmunta 
Błaża – Starosty Brzozowskie-
go oraz Dyrektor Doroty Ka-
mińskiej, brzozowska szkoła 
została kolejną, w której funk-
cjonować będzie klasa woj-
skowa. Uczący się w niej będą 
mieli o 3 godziny więcej zajęć 
z Wychowania Fizycznego, 	
o 2 godziny z Przysposobienia 
Obronnego, a 1godzina po-
święcona będzie  historii orę-
ża. Ma to zwiększyć szanse na 
przebrnięcie przez egzaminy 
wstępne na studia tych uczniów, 
którzy po maturze zdecydują się 
zdawać na uczelnie wojskowe. – Rozszerzony zostanie 
ponadto program nauczania matematyki, języka angiel-
skiego i fizyki lub biologii. Te przedmioty uczniowie klasy 
wojskowej zdawać też będą na maturze – powiedziała 
Dorota Kamińska Dyrektor I LO. Do I klasy o profilu 
wojskowym zostanie przyjętych 20-22 uczniów z dobry-
mi świadectwami i wysoką liczbą punktów z testu koń-
czącego gimnazjum. 

- Stalowe nerwy, wytrzymałość fizyczna i logicz-
ne myślenie, to cechy charakterystyczne dla każdego 
wojskowego. Dzisiaj armia opiera się na ludziach wy-
kształconych i sprawnych kondycyjnie. Nauka w klasie 
o profilu wojskowym umożliwi uczniom zapoznanie się  
z częścią zagadnień związanych z funkcjonowaniem i pracą  
w armii. Dzięki temu niektórym młodym ludziom łatwiej 
będzie później podjąć decyzje wiążące przyszłość z pol-
ską armią. Niekoniecznie od razu po maturze. Do pracy  
w wojsku można zostać przyjętym po każdym „cywilnym” 
kierunku studiów – podkreślił gen. Tomasz Bąk, dowód-
ca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Do wojska 

najchętniej przyjmowani są lekarze, informatycy, 
prawnicy, psychologowie. Oficer musi znać język 
angielski, przynajmniej w stopniu średniozaawan-
sowanym. Absolwenci uczelni cywilnych zdają eg-
zamin wstępny na kurs oficerski z wiedzy o świecie, 	
a później przechodzą 10-miesięczne szkolenie. 
Kandydaci do pracy w wojsku muszą pomyślnie 
przebrnąć przez komisję lekarską, składającą się 	
z 12 specjalistów, w tym psychiatry. Rozmawiają 
też z psychologiem i zdają u niego test. Ponadto 
przechodzą egzamin sprawnościowy, powtarzając 
go co roku, już jako pracownicy. Wynik negatyw-
ny powoduje rozwiązanie umowy o pracę. 

- Wielu młodych ludzi interesuje się proble-
matyką wojskową. Chcieliśmy, żeby mieli oni moż-
liwość jak najszybszego poznania realiów służby  
w armii. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że  

w czasie nauki w liceum nie zostaną poruszone wszystkie sprawy,  
z którymi na co dzień stykają się żołnierze, ale przynajmniej w części 
odsłonią kulisy życia w mundurze – zaznaczył Zygmunt Błaż – Sta-
rosta Brzozowski i jednocześnie pomysłodawca uruchomienia klasy 
wojskowej w brzozowskim liceum.

Nowa oferta I LO w Brzozowie
Klasa o profilu wojskowym

Dyrektor Dorota Kamińska i Gen. Tomasz Bąk
podpisali umowę o współpracy

Starosta Zygmunt Błaż i Generał Tomasz Bąk na spotkaniu z licealną młodzieżą

Uczestnicy spotkania przy 
popiersiu Króla Kazimierza 

Wielkiego

Sebastian Czech

INFORMACJE  Z  POWIATU
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We wtorkowe przedpołudnie 16 listopada br. cała nasza 
społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej z okazji 	
91 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Uroczystość 
przygotowali panowie Michał Wolak – historyk i Krzysztof 
Łobodziński – muzyk wraz z klasą IIC i szkolnym chórem. 
Program artystyczny nosił tytuł „Wolność krzyżami znaczo-
na”.W jego skład wchodziły wiersze legionowe, patriotyczne 
(np.”Ojczyzna Chopina”), krótkie zarysowanie tła historycz-
nego wydarzeń z 1918 roku, pomysłowe wykorzystanie dzieł 
malarskich o tematyce patriotycznej i narodowowyzwoleńczej 
(prezentacja multimedialna) takich mistrzów jak Jerzy Kossak, 
Juliusz Kossak, które wkomponowane były w treść wypowiedzi 
uczniów, ilustrowały je. Taka uroczystość nie może się obejść 
bez pieśni. Chór szkolny zaprezentował kilka znanych i wzru-
szających pieśni legionowych i narodowych ( np. „My pierwsza 
brygada”, „Legiony”, „Polskie kwiaty”, „Rota”). Skromne, ale 
bardzo sugestywne dekoracje wykorzystujące najbardziej znane 
symbole narodowe oraz zaangażowanie występującej młodzie-
ży odniosły oczekiwany skutek – wszyscy zebrani uczniowie i 
nauczyciele byli skupieni i wzruszeni. Całe wydarzenie rozpo-
częło się od hymnu narodowego i hymnu szkoły, który powstał 
na jubileusz 100-lecia liceum, do sali został wniesiony sztandar 
szkoły.

To najważniejsze polskie święto narodowe zostało godnie 
uczczone w murach naszej stuletniej szkoły, bo oczywistym jest, 
że szkoła ma nie tylko dostarczać wiedzy, ale - a może przede 
wszystkim - powinna uczyć patriotyzmu. Święto Odzyskania 
Niepodległości jest najlepszą okazją do lekcji patriotyzmu.

Święto Odzyskania Niepodległości w I LO

Barbara Kozak

Rocznicowa uroczystość w I LO

18 listopada br. w Brzozowie odbyły się Obcho-
dy Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Organizatorem 
spotkania było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło 	
w Brzozowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kole-
giacie brzozowskiej, którą odprawił ks. Proboszcz Franci-
szek Rząsa. 

 Dalsza część spotkania okolicznościowego przebie-
gała w sali bankietowej ALTA, gdzie wszystkich zebranych 
powitał Prezes Brzozowskiego Koła Diabetyków Stanisław 
Połdiak. Uroczystość swą obecnością zaszczycili przed-
stawiciele władz powiatowych, gminnych, a także Szpita-
la Specjalistycznego w Brzozowie. Na spotkanie przybyli 
również przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół diabetyków 	
z: Sanoka, Krosna, Jasła, Leska i Jedlicza.

Podczas obchodów referat na temat zagrożeń, jakie 
niesie cukrzyca wygłosił Kazimierz Wawszczak – członek 
jasielskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 

W dalszej kolejności prob-
lematykę walki z chorobą w swo-
im wystąpieniu omówił Jerzy 
Kuczma – Ordynator Oddziału 
Wewnętrznego Szpitala Specja-
listycznego w Brzozowie. Jerzy 
Kuczma zachęcał chorych, aby 
namawiali znajomych w najbliż-
szym otoczeniu do badania po-
ziomu cukru. Jak stwierdził to 
bardzo istotne z uwagi na fakt, że 
choroba ta im wcześniej wykryta 
tym większa możliwość jej wyle-
czenia, szczególnie jeżeli jest to 
cukrzyca wtórna. - Należy wal-
czyć nie z cukrzycą, lecz z samym 
sobą, natomiast walka z cukrzycą 
jest to walka o tych ludzi, którzy 
jeszcze o zachorowaniu na cukrzycę nie wiedzą, po to, aby ich ura-
tować przed powikłaniami – podkreślił J. Kuczma. 

W trakcie spotkania głos zabrali: Henryk Kozik – Przewod-
niczący Rady Powiatu Brzozowskiego, Ewa Tabisz – Sekretarz 
Powiatu Brzozowskiego, Antoni Kolbuch – Dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie, Ryszard Olszowy – Prezes PSD 	
w Jaśle oraz magister farmacji Barbara Sawka – właściciel Apteki 
w Brzozowie. Przemawiający podczas obchodów życzyli członkom 
dużo zdrowia, wytrwałości oraz pozytywnego nastawienia i chęci 
do walki z cukrzycą. Na ręce Prezesa PSD w Brzozowie Dyrektor 
Biura Poselskiego PiS Janusz Jaskółka w imieniu Posła na Sejm RP 
Adama Śnieżka przekazał list gratulacyjny. 

Na zakończenie członkowie PSD Koło w Brzozowie podzię-

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Spotkanie Brzozowskiego Koła Diabetyków 

Jerzy Kuczma - Ordynator Oddziału 
Wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego

w Brzozowie
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kowali zasłużonym osobom wręczając im symboliczne bukiety 
kwiatów. Prezes St. Połdiak z okazji 20-lecia istnienia Koła PSD 
w Lesku przekazał członkom pamiątkowy puchar. 

Zorganizowanie tak atrakcyjnej imprezy było możliwe 
dzięki wsparciu sponsorów. Wśród nich znaleźli się: Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Brzozowie, Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, mgr farmacji 

Barbara Sawka – właściciel Apteki w Brzozowie, Alina i Ta-
deusz Zygarowiczowie – Firma Handlowa „ALTA” w Brzozo-
wie, Grażyna i Andrzej Wojtowicz – Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowe w Brzozowie, Kazimierz Śnieżek - Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej, Firma Roche 	
w Warszawie, a także Polfa Tarchomin S.A. w Warszawie. 

Anna Kałamucka

Podczas spotkania głos zabrała m.in. Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz Pamiątkowe zdjęcie z Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 

Nauczyciele, logopedzi, psychologowie, terapeuci zaję-
ciowi, reedukatorzy  wzięli udział w wykładzie  Kinezjologia 
Edukacyjna Metoda Dennisona – „Brain Gym” Metoda Wspo-
magania Procesów Uczenia się oraz Korygowania Dysfunkcji 
i Dysharmonii Rozwojowych, wygłoszonym przez mgr. inż. 
Halinę Korfanty. W spotkaniu 
uczestniczył Naczelnik Wy-
działu Oświaty i Polityki Spo-
łecznej Stanisław Pilszak. 

Wiedza z zakresu ki-
nezjologii jest przydatna ro-
dzicom dzieci z trudnościami 	
w nauce (dysleksja, dysgrafia, 
brak koncentracji, nieumiejęt-
ność zdawania egzaminów), 
oraz rodzicom  dzieci z pora-
żeniem mózgowym, Zespołem 
Downa, autyzmem, osobom 
pracującym z dziećmi niepeł-
nosprawnymi. Ponadto w wy-
kładzie mogli uczestniczyć ci, którzy chcą pracować nad sobą, 
poprawiając dzięki temu samopoczucie, zwiększając efektyw-
ność radzenia sobie ze stresem oraz poczucie pewności siebie, 
polepszając pamięć i koncentrację, a także porozumiewanie się 
z innymi.

Praca tą metodą sprawdza się w każdej grupie wiekowej. 
Z dobrym skutkiem jest stosowana w pracy z dziećmi zdrowy-
mi, jak i z rozmaitymi problemami szkolnymi oraz niepełno-
sprawnością wynikającą z różnych wad rozwojowych.
Czym  jest  Kinezjologia?

Twórcą Kinezjologii Edukacyjnej jest Paul Dennison. Jest 
to prosta i bardzo skuteczna metoda wspomagająca naturalny 
rozwój każdego człowieka. Opiera się na ćwiczeniach psycho-
fizycznych; relaksujących, rozciągających i energetyzujących. 
Jest to system prostych ćwiczeń integrujących pracę obu półkul 
mózgowych i umożliwiających wykorzystanie własnego poten-
cjału. Zazwyczaj człowiek używa głównie jednej półkuli mózgu 
w danym czasie - tej dominującej, np. praworęczni - głównie 

wykorzystują potencjał półkuli lewej. Badania wykazują ści-
sły związek pomiędzy jednostronnym wykorzystaniem półkul, 	
a problemami dzieci z nauką. Kinezjologia Edukacyjna posługu-
je się prostymi ruchami ciała, żeby zintegrować funkcje mózgu.
Jakie umiejętności może poprawić kinezjologia?

Kiedy ruch powstaje 
z równowagi całego mózgu, 
naturalne mechanizmy lecz-
nicze organizmu rewitalizują 
się, osiągając zdrowie i har-
monię. Dzięki wykorzystaniu 
ruchów Gimnastyki Móz-
gu, wszystkie części mózgu 
włączają się i współpracują, 
żeby poprawić każdą wybra-
ną umiejętność. Ćwiczenia 
sprawiają, że znacznie popra-
wia się koncentracja, organi-
zacja i komunikacja, a także 

wzrok, pamięć, rozumienie, 
koordynacja ruchowa. Ponadto są polecane w bezsenności, de-
presji, walce z nałogami.

Metoda Dennisona pomaga rozwiązać problemy emocjo-
nalne i poradzić sobie z nauką. Daje możliwość łatwiejszego 
uczenia się poprzez wzrost zrozumienia i pamięci. Zyskuje na 
tym całościowy proces uczenia się; pisanie, czytanie, liczenie, 
mówienie, zapamiętywanie, przypominanie, koncentracja uwa-
gi, umiejętności motoryczne. Dzięki ćwiczeniom uczenie się 
przebiega szybciej, wzrasta poczucie pewności siebie, polepsza 
się samopoczucie.

Ze względu na dalsze zainteresowanie tą tematyką wśród 
uczestników wykładu, planowane jest drugie spotkanie ukierun-
kowane na stronę praktyczną kinezjologii – ćwiczenia. Więcej 
informacji można uzyskać w Poradni Psychologiczno - Pedago-
gicznej w Brzozowie u Dyrektora Poradni Anity Kafel.

Metoda wspomagająca rozwój człowieka

Anita Kafel 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Brzozowie 

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem
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Projekt „Czas zacząć działać” realizowany od sierpnia do 
końca grudnia 2009 r. w gminach: Brzozów, Jasienica Rosiel-
na, Dydnia, jest przedsięwzięciem mającym na celu umożliwie-
nie członkom NGO uzyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności 	
z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ra-
mach działań projektowych prowadzone są warsztaty kształtu-

jące umiejętności zakładania i bieżącego prowadzenie stowa-
rzyszenia, trzy kursy podstaw obsługi komputerów, dwa kursy 
tworzenia stron www. Wysoką jakość prowadzonych szkoleń  
zapewnia wykwalifikowana kadra nauczycieli informatyki, edu-
katorów. Na kursach komputerowych, w których szkolą się oso-
by z Grabówki, Zmiennicy, Jasionowa, Bliznego, oraz nauczy-
ciele ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Brzozów, 
uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się kompute-

rem, technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (Inter-
net, poczta elektroniczna, komunikatory – skype, gadu-gadu), 
obsługiwania programów: WORD, Power Point, EXCEL oraz 
serwera SBS 2003. 

Osoby działające w organizacjach pozarządowych mogą 
również wziąć udział w kursach małej księgowości, które orga-
nizowane są w Zmiennicy i w Brzozowie. Podczas zajęć war-
sztatowych osoby zajmujące się finansami w organizacjach, 
poznają sposoby prowadzenia księgowości oraz dokumentacji 
finansowej projektów, rozliczania składek ZUS. Kursy prowa-
dzą specjaliści w zakresie księgowości, osoby rozliczające ZUS 
oraz pracownicy Urzędów Skarbowych. Działacze organizacji 
pozarządowych (NGO) mają również możliwość wymiany do-
świadczeń podczas cotygodniowych spotkań, które odbywają 
się w Punkcie Konsultacyjnym, mieszczącym się w świetli-
cy internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 	
w Brzozowie. 

Dyżury, które pełnią: przewodniczący, prezesi, księgowe 
organizacji pozarządowych, a więc osoby mające wieloletnie 
doświadczenie w pracy na rzecz osób i środowiska lokalnego, 
prowadzone są w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 
20.00. Podczas dyżurów można zapoznać się ze wzorami do-
kumentów, nabyć praktyczne umiejętności potrzebne przy apli-
kowaniu o środki zewnętrzne, skorzystać z porad i doświadczeń 
osób prowadzących org. pozarządowe. Projekt, którego benefi-
cjentem jest Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów - PROM 
w Brzozowie realizowany jest w partnerstwie ze Starostwem 
Powiatowym w Brzozowie oraz Radą Organizacji Pozarządo-
wych Powiatu Brzozowskiego. W 80 % finansowany jest z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach 
Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

„Czas zacząć działać” 

Kurs obsługi komputera

Wiesław Pałka

W tym roku brzozowski Szpital Specjalistyczny Podkar-
packi Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza wzbogacił 
się o nowy przyspieszacz wysokoenergetyczny. Znajduje się on 	
w Zakładzie Radioterapii. 

- W wyniku tej inwestycji rozbudowany zostanie istnieją-
cy budynek Zakładu. W dobudowanej części znajdzie się między 
innymi nowa pracownia brachyterapii – mówił Antoni Kolbuch, 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka 
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie. – Umiesz-
czona zostanie tam również pracownia rezonansu, która służyć 

będzie nie tylko do leczenia radiotera-
pią, ale również do diagnostyki osób 
przebywających w naszym szpitalu. 
Obecnie na badanie to pacjenci kiero-
wani są do Rzeszowa. W znaczny spo-
sób utrudnia to proces leczenia, z uwagi 
na konieczność dojazdu i oczekiwania 
na badanie.

Doposażenie Zakładu Radiote-
rapiii w wysokospecjalistyczną apara-
turę medyczną będzie możliwe dzięki 
uczestnictwu szpitala w realizacji zadań 

określonych w „Narodowym programie 
zwalczania chorób nowotworowych”. – Jesteśmy ich realizatorem 
od 2006 roku. Dzięki temu doposażyliśmy Zakład Radioterapii  

Rozbudowują Zakład Radioterapii

Elżbieta Boroń

W dobudowanej części swe miejsce znajdą pracownia brachyterapii 
i rezonansu magnetycznego

w 3 akceleratory, tomograf z funkcją planowania leczenia oraz 
sprzęt dozymetryczny i systemy planowania, zarządzania i we-
ryfikacji leczenia teleradioterapią – dodał Dyrektor Kolbuch.

W 2010 roku szpital zamierza złożyć kolejną ofertę 	
w ramach konkursów prowadzonych przez Ministerstwo 
Zdrowia na doposażenie pracowni brachyterpaii i rezonansu 
magnetycznego.

Antoni Kolbuch - Dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego 
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Na Oddziale Położniczym brzo-
zowskiego Szpitala Specjalistycznego 
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicz-
nego im. ks. B. Markiewicza przebu-
dowano trakt porodowy. Dzięki tej 
inwestycji powstała sala do porodów 
rodzinnych. - Staramy się spełniać 
wzrastające wymagania społeczeństwa 
– tłumaczył Antoni Kolbuch, Dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego Podkarap-
ckiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. 
B. Markiewicza w Brzozowie. – Zważy-
waszy na to, że coraz więcej porodów, to 
porody rodzinne, inwestycja ta stała się 
koniecznością. 

Słowa Dyrektora Kolbucha po-
twierdziła Anna Opalińska, Oddziałowa 
sali porodowej położnictwa. – Obecnie 
mamy około dwudziestu procent poro-
dów rodzinnych. Z roku na rok ta liczba 

Dla lepszego komfortu przyszłej mamy
wzrasta. W naszym szpitalu rodzą rów-
nież panie spoza powiatu brzozowskiego. 
Mamy około 30 procent takich pacjentek	
– stwierdziła Anna Opalińska.

Oprócz nowej sali do porodów 
rodzinnych, w ciągu traktu, wyremon-
towana została również toaleta z natry-
skiem. Jednak to nie koniec inwestycji. 
W ostatnim okresie w szpitalu przebu-
dowane zostały również węzły sanitarne 
i łazienki na oddziale chirurgii ogólnej, 
chirurgii onkologicznej oraz na oddziale 
chemioterapii.

Aby oboje rodziców mogło 
uczestniczyć w porodzie, konieczne jest 
ukończenie kursu w „Szkole rodzenia”. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we 
wtorki, o godzinie 17.00, w budynku F.

Nowa sala do porodów rodzinnych pozwoli przyszłym 
rodzicom w spokoju cieszyć się pierwszymi wspólnymi 

chwilami spędzonymi z maleństwem
Elżbieta Boroń

Rok 2009 był bardzo bogaty w wydarzenia dla jednostek OSP 
w gminie Domaradz. Dwie z nich, w Domaradzu i w Baryczy, wzbo-
gaciło się o nowe samochody, a dodatkowo na terenie całej gminy 
szeregiem inwestycji objęte zostały zbiorniki przeciwpożarowe.

- Udało nam się wymienić dwa leciwe 30-letnie żuki na 
Land Rovera i Volkswagena T-4 – mówił Jan Pilch, Wójt Gminy 
Domaradz. – Ponadto w Baryczy wyremontowano prze-
ciwpożarowy zbiornik na wodę. Został on ogrodzony, za-
bezpieczony przed dostępem do niego osób postronnych  
i odpowiednio oznakowany. Wykonano również dojazd dla 
wozów bojowych. Teraz bez problemów będą one mogły 
tam manewrować.

Jeden ze zbiorników, mieszczący się na działce na-
leżącej do parafii Barycz, został zlikwidowany. Teren po 
nim zniwelowano i doprowadzono do stanu pierwotnego. 	
– W Domaradzu Porębach zlokalizowany został zbiornik 

Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców
podziemny o pojemności 60 m sześciennych. W naszym za-
sobie mamy beczkowozy o łącznej pojemności 16 800 litrów. 
Czyli wszystkie samochody bojowe mogą do pełna trzy razy 
zatankować tam wodę – tłumaczył Wójt Pilch. Droga prowa-
dząca do tego zbiornika również otrzymała nakładkę asfal-
tową.

Inwestycje dotyczące OSP nie ominęły również Gol-
cowej. Tam wewnątrz budynku remizy przeprowadzono 
konieczne remonty. Na rzece Golcówka (na odcinku w Do-
maradzu) zostało wykonane stanowisko do czerpania wody. 
– Jest to miejsce centralnie położone. Jego dodatkowym 
atutem jest możliwość szybkiego manewru wozem bojowym 
– tłumaczył Wójt Jan Pilch. – Uważam, że w naszej gminie 
zabezpieczenie przeciwpożarowe jest wystarczające. Jed-
nostki są w pełni wyposażone i dosprzętowione, a strażacy 
gotowi, by nieść pomoc potrzebującym.

Nowy samochód strażacki OSP w Baryczy ...

Elżbieta Boroń... oraz wyremontowany zbiornik przeciwpożarowy
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Ponad 65 kilometrów długoś-
ci, łącznie z przyłączami do budyn-
ków, liczyć będzie sieć kanalizacji 
sanitarnej, której budowa właśnie 
się rozpoczęła na terenie gminy 
Jasienica Rosielna. - Ogółem war-
tość projektu „Budowa kanalizacji 
sanitarnej aglomeracji Jasienica 
Rosielna” to ponad 18 milionów 
złotych – stwierdził Marek Ćwią-
kała, Wójt Gminy Jasienica Rosiel-
na. – Otrzymaliśmy na nią ponad 
55 - procentowe dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego. Do tej pory w budżecie gminy nie mieliśmy tak 
dużej dotacji kwotowej. Inwestycja realizowana będzie w otuli-
nie Parku Krajobrazowego Czarnorzecko–Strzyżowskiego i nie 
ma wątpliwości, że przyczyni się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego oraz podniesie atrakcyjność turystyczno – inwesty-
cyjną tego terenu.

Ze względu na krótki okres realizowanego projektu, 	
w drodze przetargu, wyłonionych zostało czterech wykonaw-
ców. Pierwsze prace już się rozpoczęły. Inwestycja swym za-

Na 17 milionów złotych szacu-
je się kosztorysową wartość przebudo-
wy i rozbudowy oczyszczalni ścieków 
oraz budowy sieci kanalizaji sanitarnej 	
w Domaradzu. – Aktualnie użytkowana 
oczyszczalnia nie spełnia obowiązujących 
unijnych standardów środowiskowych 
– tłumaczył Jan Pilch, Wójt Gminy Do-
maradz. – Poza tym jej przepustowość jest 
za mała już dla obecnej ilości zrzucanych 
ścieków, nie mówiąc już o planowanym 
ich zwiększeniu. Inwestycja jest więc co-
raz bardziej naglącą potrzebą.

Obecnie przepustowość oczysz-
czalni wynosi 72 m� na dobę. W pierw-

Zmodernizują oczyszczalnię
szym etapie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Domaradz (czyli skanalizowa-
nia samego Domaradza) przepustowość ma zostać zwiększona do 300 m�	 na dobę. 
W drugim etapie, gdy do sieci włączona zostanie Golcowa, sięgnie 600 m� na dobę. 
– Oczyszczalnia jest tak zaprojektowana, by w miarę potrzeb powiększyć ją poprzez 
dostawienie reaktora – dodał Wójt Pilch.

Nowa oczyszczalnia powstanie na miejscu starej, wykorzystując część istnie-
jących zabudowań. – Inwestycja ta nie wyjdzie poza granice istniejącej oczyszczal-
ni – stwierdził Jan Pilch. – W samym Domaradzu planujemy wybudowanie ponad  
47 kilometrów sieci kanalizacyjnej. W przyszłości do obecnej kanalizacji włączona 
zostanie Golcowa.

Elżbieta Boroń

sięgiem obejmie całą Orzechówkę oraz część Jasienicy Rosiel-
nej, Bliznego i małej strony Starej Wsi. Ścieki zrzucane będą do 
gminnej oczyszczalni w Bliznem. Inwestycję planuje się zakoń-
czyć we wrześniu przyszłego roku.

Marek Ćwiąkała - Wójt Gminy 
Jasienica Rosielna

Kanalizują gminę

Elżbieta Boroń

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007- 2013 

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE

„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna”

Całkowita  wartość  projektu: 18 334 873,32 PLN
Kwota  dofinansowania  z  Europejskiego  Funduszu  
Rozwoju Regionalnego:  8 549 677,00  PLN
Nazwa beneficjenta - Gmina Jasienica Rosielna
Partner beneficjenta - Gmina Brzozów

www.jasienicarosielna.pl
www.brzozow.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

Rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Bliznem
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Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczycie-
le Zespołu Szkół we Wzdowie podjęli działania w ra-

mach jesiennej edukacji patriotycznej. Celem przedsięwzięcia 
było zapoznanie wychowanków 
z historią narodu, wykształcenie 
szacunku do jej tradycji, właś-
ciwa postawa wobec symboli 
narodowych oraz zaangażowa-
nie uczniów w życie społeczno-
ści lokalnej i promocja szkoły 	
w najbliższym środowisku.

Pierwszym krokiem jesien-
nej szkoły miłości do ojczyzny 
był 1 września – siedemdziesiąta 
rocznica wybuchu II wojny świa-
towej. To przerażające, że zale-
dwie po dwudziestu latach swo-
body wywalczonej tak ogromnym 
wysiłkiem i ofiarą Polaków, znów 
nadszedł czas grozy wojny. Przy-
gotowanym podczas wakacji montażem słowno – muzycz-
nym uczniowie oddali szacunek należny żołnierzom września 	
39 roku. 

Dzisiaj wiemy, że 1 września został porażająco przypie-
czętowany siedemnaście dni później. W rocznicę napaści So-
wietów na Polskę cała społeczność wadowskiej szkoły oraz 
zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych wsi Wzdów 
zgromadzili się na placu szkolnym, aby dokonać uroczystego 
zasadzenia dębu katyńskiego i przez to włączyć się w ogólno-

polską akcję „Katyń – ocalić od 
zapomnienia”. Nasz wzdowski dąb 
jest śladem zamordowanego w Ka-

tyniu wzdowianina – Jana Sadowskiego. 
Istotnym elementem jesiennego programu edukacji pa-

triotycznej była tematyka cyklu zbiórek działającej przy szko-
le drużyny zuchowej „Leśne 
Duszki”. Od początku roku 
zuchy wykonywały zadania 
warunkujące uzyskanie spraw-
ności Orła Białego. Uczestni-
czyły w ucztach królewskich, 
przygotowywały inscenizację, 
wykonywały przedmioty cha-
rakterystyczne dla rządów da-
nego monarchy, sporządzały 
prace plastyczne. Śladem rea-
lizowanych przedsięwzięć jest 
oryginalna gazetka ścienna, 
która pełni rolę edukacyjno 
– reklamową dla dzieci spoza 
drużyny zuchowej. 

Starsza część społeczno-
ści szkolnej przygotowywała w tym czasie inscenizację patrio-
tyczną na Święto Niepodległości. Zorganizowana w formie ga-
wędy harcerskiej opowieść o losach Polski w czasie rozbiorów 
i jej dróg do niepodległości, wywoływała na scenę kolejnych 
powstańców (kościuszkowskich z kosą w ręku, listopadowych 
z szabelką u boku, żołnierzy z I wojny światowej w pełnym 
umundurowaniu). Tą oryginalną inscenizacją uświetniono też 
gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości organizo-
wane przez GOK w Haczowie. 

Jesienna lekcja patriotyzmu

Akademia z okazji 11 listopada w wykonaniu uczniów

Tytułowe hasło to nazwa projektu 
edukacyjnego realizowanego w placów-
kach oświatowych gminy Jasienica Ro-
sielna. Skorzysta z niego łącznie 408 ucz-
niów. Pierwsze zajęcia dzieci i młodzież 
mają już za sobą.

Na projekt, gminie Jasienica Ro-
sielna, udało się uzyskać stuprocentowe 
finansowanie z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w wysokości ponad 977 tysięcy 
złotych. – Skierowany jest on do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia 
mają  formę  pozalekcyjną. Część z nich 
odbywać się będzie również w sobotę. 
Prowadzić je będą nauczyciele uczący  
w danej placówce – tłumaczył Marek 
Ćwiąkała, Wójt Gminy Jasienica Ro-
sielna. – Najważniejszym celem projek-
tu jest niwelowanie deficytów w sferze 
edukacyjnej uczniów najmłodszych klas. 
Chcemy również rozwijać różnorodne 
zainteresowania i talenty naszej młodzie-
ży. Przy okazji pragniemy zwrócić rów-
nież jej uwagę na dziedzictwo kulturowe,  
a szczególnie historię i piękno „małej oj-
czyzny”.

„Jestem lepszy – to widać…”
W ramach prowadzonych zajęć 

zostaną zorganizowane wyjazdy eduka-
cyjne. Uczniowie obejrzą między inny-
mi 6 parków narodowych, planetarium 	
w Chorzowie, odwiedzą Politechnikę 
Rzeszowską i Lubelską, AGH w Krako-
wie oraz dwa rzeszowskie teatry. – Zor-
ganizujemy wycieczkę do Warszawy oraz 
na trasie Krasiczyn – Bolestraszyce 
– Przemyśl – mówiła Alina Malinowska, 
Kierownik Referatu Geodezji i Rozwoju 
Gospodarczego Gminy w UG Jasienica 
Rosielna. – Poza tym część pozyskanych 
funduszy zostanie przeznaczona na zakup 
pomocy dydaktycznych, takich jak tablice 
interaktywne, programy komputerowe, 
nagłośnienie czy mikser muzyczny. 

W ramach projektu realizowane są 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 
klas I-III oraz przygotowujące do spraw-
dzianu zewnętrznego po klasie VI. Dla 
słabszych uczniów gimnazjum organizo-
wane są zajęcia matematyczno-przyrod-
nicze. 

W programie przewidziano również 
lekcje rozwijające kompetencje kluczowe 

(humanistyczne, historyczne, matema-
tyczne). Zajęcia turystyczno-ekologicz-
ne zaplanowano w formie studyjno-wy-
jazdowej. Coś dla siebie znajdą również 
uczniowie lubiący uczyć się języków 
obcych, a także ci, którym słowo pisane 
nie sprawia trudności. Ci ostatni wezmą 
udział w zajęciach redakcyjno-dzienni-
karskich. Zaś artystyczne dusze na pewno 
z chęcią uczestniczyć będą w warsztatach 
rozwijających ich zainteresowania pla-
styczne, muzyczne i teatralne.

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego i budżetu pań-
stwa realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach Działanie 9.1 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty. Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym  dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic  
w jakości usług edukacyjnych.

Elżbieta Boroń
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Apel o pomoc
Alicja Dąbrowska urodziła się 6 sierpnia 2009 roku w Brzozowie. 

Już po 2 tygodniach od urodzenia stwierdzono u niej mukowiscydozę. 
Badanie chlorków w pocie potwierdziło tę straszną diagnozę. Jeszcze 
gorszą wiadomością było dla nas to, że na tę chorobę nie ma leku, jest 
nieuleczalna. Można jedynie łagodzić objawy i spowalniać postęp tej 

choroby poprzez właściwą reha-
bilitację, leki oraz odżywki.

Ala ma siostrzyczkę, star-
szą o 4,5 roku – Anię, u której 
również obecnie stwierdzono 
mukowiscydozę. Rozpoczęli-
śmy więc walkę o nasze kochane 
dziewczynki. Każdy dzień niesie 
ze sobą zarazem strach, ale i na-
dzieję. 

Leczenie i rehabilitacje 
są bardzo drogie, ta choroba nie 
pozwala na normalne życie, ta-
kie o którym marzy każde dzie-
cko. Dzieci wymagają ciągłej 
opieki jednego z rodziców, co 
zamyka drogę do podjęcia pra-
cy. Niestety nasze możliwości 
finansowe nie pozwalają nam na 

zapewnienie wszystkiego, czego Ala i Ania potrzebują w tej nierównej 
walce. Ala jest jeszcze maleńka i na szczęście szybko wykryto u niej 
mukowiscydozę. Ania też ma szanse na przyszłe, długie życie, jeśli tyl-
ko w najbliższym czasie zostanie wynaleziony skuteczny lek.

Niestety, obecnie nie ma skutecznej metody leczenia mukowiscy-
dozy. Zabiegi rehabilitacyjne i leki pozwalają jedynie na przedłużenie 
życia i nadzieję, że w najbliższym czasie odkryty zostanie skuteczny lek. 
Średni czas życia chorego w Polsce wynosi 18-24 lata.

POMÓŻ Alicji i Ani!

Koszty leczenia są nadal bardzo wysokie. Koszt 
leczenia jednego chorego dziecka wynosi od 1000 do 
4000 zł miesięcznie. A kosztów, jakie ponosi psychika 
chorego i jego rodziny, związanych ze świadomością 
skutków, jakie ta choroba przynosi, nie sposób poli-
czyć.

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc 
w walce z tą straszna chorobą, w walce o nasze dzieci.

Dla wszystkich ludzi dobrego serca, którzy 
chcieliby wspomóc leczenie i rehabilitację malutkiej 
Ali i starszej Ani podajemy numer konta bankowe-
go: Dąbrowski Jarosław (Opiekun prawny), 36-
233 Wesoła 126, KONTO: 12 1240 2324 1111 0010 
2776 6623. W tytule wpłaty wpisując: „Dla Alicji  
i Anny chorych na mukowiscydozę”.

Aby dokonać wpłaty 1% na subkonto, należy 	
w zeznaniu Podatkowym w rubryce „Nazwa OPP” wpi-
sać Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą  
w Rabce - Zdroju i dopisać Dla Alicji Dąbrowskiej   
- Wesoła 126, dla której przekazujemy 1% podatku, 	
w rubryce „Numer KRS” wpisać 0000064892. 

Zebrane pieniądze przeznaczamy na:	 kosz-
towne leczenie, leki, rehabilitację, sprzęt potrzebny 	
w leczeniu objawów. 

Alicja Dąbrowska

Z całego serca pragniemy złożyć podziękowanie Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie 
Barbarze Kozak oraz nauczycielom SOSW w Brzozowie za pomoc finansową udzieloną naszym dzieciom chorym na mukowi-
scydozę. Otrzymane wsparcie daje dziewczynkom szansę na zakup niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu drogich leków 	
i sprzętu rehabilitacyjnego.       

Podziękowanie

Wdzięczni rodzice
Magdalena i Jarosław Dąbrowscy

Anna Dąbrowska

Kolejnym punktem jesiennych przedsięwzięć 
dedykowanych ojczyźnie był zorganizowany dnia 
27 listopada 2009 r. II Gminny Konkurs Piosenki M. Kopczyk

II Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

Patriotycznej i Żołnierskiej. W kategorii klas młodszych szkoły podsta-
wowej nagrodzono Aleksandrę Prugar i Jolantę Rybę z Trześniowa oraz 
Tomasza Wojtonia ze Wzdowa. W grupie uczniów klas IV - VI Aleksandrę 
Mraz z Haczowa, Karolinę Magusiak ze Wzdowa oraz Szymona Króli-
ckiego z Haczowa. Wśród gimnazjalistów najbardziej zachwycił występ 
czterech uczestników: Aleksandry Rachwał z Malinówki, Kamili Potockiej 
z Trześniowa, Anety Rozenbajgier z Haczowa oraz Magdaleny Marańskiej 
ze Wzdowa. 

Zwieńczeniem jesiennych patriotycznych przedsięwzięć jest zorgani-
zowany przez samorząd uczniowski i redakcję szkolnej gazety „Wzdowia-
czek” szkolny konkurs literacko – plastyczny. Uczniowie klas młodszych 
wykonują prace plastyczne pt. „Moja ojczyzna”, klasy IV – VI opracowują 
folder reklamujący Polskę, natomiast klasy gimnazjalne zmierzą się z pa-
triotyczną tematyką w wykonywanych przez siebie pracach pisemnych. 
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WARTO  WIEDZIEĆ

- Styl skakania Gabrysia pozwala 
z optymizmem spoglądać w jego sporto-
wą przyszłość – powiedział Jan Szturc, 
pierwszy trener w karierze Adama Mały-
sza. – Trzymaj tak, a będą z ciebie ludzie	
– zwrócił się do skoczka z Bliznego po 
zawodach sam mistrz, Adam Małysz. 
– To młody zawodnik o wielkim talencie	
– określił przedstawiciela  skoków nar-
ciarskich z powiatu brzozowskiego Ja-
kub Janda, czeski skoczek zaliczany do 
światowej czołówki.

Oferty z czołowych klubów
Podobne opinie na temat umie-

jętności Gabrysia Majchera, reprezentu-
jącego barwy klubowe Zakucia Zagórz, 
mają inni liczący się fachowcy od sko-
ków narciarskich. Przede wszystkim tre-
nerzy z SMS Zakopane, Szczyrku, czy 
Wisły, którzy chętnie widzieliby skoczka 
z Bliznego w swojej kadrze. Na razie jed-
nak, do zakończenia nauki w gimnazjum, czyli jeszcze przez półto-
ra roku, Gabryś pozostanie w rodzinnym domu. – Zastanawialiśmy 
się nad tym i uznaliśmy, że jeszcze za wcześnie na zmianę szkoły, 
samodzielne mieszkanie i funkcjonowanie. Przyjdzie na to czas po 
zakończeniu gimnazjum – mówi o decyzji Agata Majcher, mama za-
wodnika. Mimo odległości dzielącej Blizne od Zakopanego Gabryś 
będzie miał możliwość systematycznego trenowania w Zakopanem. 
Na tamtejszych skoczniach odbywał będzie dwa treningi w tygo-
dniu, co powinno zapewnić rozwój młodego skoczka na tym etapie 
kariery. Tak przynajmniej twierdzą trenerzy, przekonani, że odłoże-
nie przeprowadzki do Zakopanego nie powinno negatywnie wpły-
nąć na postępy Gabrysia. Pod 
warunkiem oczywiście, że bę-
dzie przyjeżdżał na treningi do 
Zakopanego. Dzięki zaangażo-
waniu swojego ojca Andrzeja, 
Gabryś ma to zagwarantowane.

Sukcesy potwierdzają ta-
lent

Najważniejszym weryfi-
katorem formy i miarą talentu 
sportowca są uzyskiwane przez 
niego wyniki. Te, podobnie jak 
fachowe opinie, potwierdzają 	
u Gabrysia iskrę Bożą, pozwa-
lającą mu na osiąganie sukcesów 
w skokach narciarskich. Z podaniem rezultatów gwarantujących 
czołowe lokaty w różnych zawodach skoczek nie ma najmniejszych 
problemów. Wygrywał konkursy o dużej randze choćby w ostatnich 
miesiącach: we wrześniu, w Zagórzu na igielicie był drugi w Letnim 
Pucharze Bieszczadów w kategorii junior C (rocznik 1995-1996) 
na skoczni 40-metrowej, a w listopadzie został międzynarodowym 
mistrzem Niemiec zarówno w skokach narciarskich, jak i kombina-
cji norweskiej (tę dyscyplinę również uprawia), pokonując rywa-
li z Niemiec, Czech, Szwajcarii, Austrii i Polski. Gabryś Majcher 

wygrywa z całą plejadą skoczków trenujących w klubach, 	
w których skoki narciarskie są dyscyplinami najważniejszy-
mi, czyli: w SMS Zakopane, SMS Szczyrk, czy Wisła. Teraz 
sam do nich dołączy. Musi już bowiem trenować na więk-
szych obiektach, wszak rozpocznie w tym sezonie rywali-
zację na skoczni 65-metrowej. – Zawodnik ma znakomite 
wyjście z progu, co predysponuje go do skakania na dużych 
skoczniach – podkreślał trener Jan Szturc. Gabryś ma już 
zresztą próbę na obiekcie 95-metrowym!, na którym uzyskał 

odległość 81 metrów.

Na górce koło domu
Zanim Gabryś skoczył na tak dużym 

obiekcie poznawał skocznie w Zagórzu oraz 
te pierwsze – własnego  i kolegów wykonania 
- na przydomowej górce. Na takich właśnie 
zaczynał przygodę ze skakaniem na nartach. 
– W ramach zabawy zrobiliśmy sobie skocznię 
i postanowiliśmy spróbować na niej swoich sił. 
Skakałem coraz więcej i zaczęło mnie to coraz 
bardziej wciągać – opowiada Gabryś Majcher. 
– Akurat doglądaliśmy, co Gabryś porabia na 
podwórzu i zauważyliśmy zbudowaną skocznię. 
Następnie zobaczyliśmy z mężem jak skacze  
i stwierdziliśmy, że całkiem dobrze mu to wy-
chodzi. Z czasem wszyscy zadecydowaliśmy, że 
trzeba spróbować systematycznie potrenować 
i porywalizować ze skoczkami coś już potra-
fiącymi. Zapisaliśmy syna do Zakucia Zagórz 
– dopowiada Agata Majcher, mama skoczka. 

Gabryś szybko zaczął „przeskakiwać” rywali. 
Zarówno tych klubowych, jak i w konkursach ogólnopol-
skich oraz międzynarodowych.

Nie bał się skakać
Gabryś lgnął do nart od najmłodszych lat. Bieganie, 

jazda, czy skakanie na deskach od zawsze sprawiało mu fraj-
dę. Dzięki temu robił szybkie postępy, osiągał coraz dłuższe 
odległości w skokach, pokonywał coraz dłuższe dystanse 	
w biegach. Lęku do skakania nie odczuwał nawet po upadku 
na zawodach będącym konsekwencją odpięcia się narty po 
wybiciu z progu. Nie oglądał się jednak za siebie, nie roz-

pamiętywał takich zdarzeń. Nic 
zatem dziwnego, że po kilku latach 
skakania osiągnął wyniki pozwa-
lające na przynależność do ścisłej 
czołówki młodych polskich skocz-
ków. Dzięki temu rywalizował 	
z najlepszymi, a jego rezultatami 
zainteresowali się czołowi trenerzy, 
zawodnicy z Polski i Europy. Ma 
kontakt z reprezentantami Polski, 
między innymi z Małyszem. – By-
łem w domu Adama Małysza. Ma 
imponującą kolekcję trofeów. Jak 
to zobaczyłem, to zamarzyłem, żeby 
mieć taką samą – mówi Gabryś. – 

Ma marzenia, cele i jako rodzice mu-
simy mu pomóc w ich realizacji. Jeśli 

będzie odnosił w przyszłości sukcesy, to będzie wspaniale, jeśli 
nie to trudno. Przynajmniej będziemy mieli spokojne sumienie, 
że próbowaliśmy i nic nie przeszło obok syna. A tych radości  
i przeżyć związanych z obecnym, młodzieżowym uprawianiem 
skoków narciarskich, nikt i nic już ani Gabrysiowi, ani nam, 
czyli jego najbliższym, nie odbierze – podsumowała mama 
utalentowanego skoczka.

Gabriel Majcher, utalentowany skoczek narciarski  
z Bliznego, od lat odnosi sukcesy na polskich 

i zagranicznych skoczniach.

Doskoczyć do marzeń

Sebastian Czech

Gabryś Majcher podczas konkursu

Najwyższe podium na Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec
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Willa Jezuicka - okazały 
budynek wybudowany końcem 
XIX wieku na wzgórzu między 
Starą Wsią, a Orzechówką. Wie-
dzie do niej kręta, wąska droga 
przyozdobiona z obydwu stron 
niewielkim lasem. Na parterze za-
krystia, kaplica pw. Trzech Króli. 
Na pierwszym i drugim piętrze 
przestronne pomieszczenia. Nie-
powtarzalny widok z balkonów. 
W perspektywie nieograniczony 

horyzont oddający piękno okoli-
cy. Spokój i cisza zakłócana co najwyżej odgłosami przyrody. 
Warunki wymarzone do głębokich przemyśleń, kontemplacji. 
Miejsce idealne dla ludzi w sposób refleksyjny oceniających 
swoje życiowe decyzje. Takich jak ksiądz Władysław Gurgacz, 
jezuita, urodzony w Jabłonicy Polskiej 4 kwietnia 1914 roku, 
patriota, mieszkający przez pewien czas w jezuickiej willi. 
Utwierdzający się tam w słuszności wyboru życiowej drogi. 
Drogi niezwykłej, wiodącej do męczeńskiej śmierci, na której 
najważniejszym znakiem był ten z napisem „Ojczyzna”. Za 
nią w ofierze złożył swoje życie. W krakowskim więzieniu na 
Montelupich zginął od strzału w głowę. Tak zadecydował sąd 
komunistycznej Polski w 1949 roku. Równe 60 lat temu.

Kapelan partyzantów
Ksiądz Władysław Gurgacz poniósł karę za walkę 	

o Polskę wolną od sowieckich wpływów. Z konsekwencji 
swojej działalności zdawał sobie w pełni sprawę. Nie przera-
żało go widmo komunistycznych łagrów, 
tortur, sądów, czy wyroków. Nie bał się 
śmierci. To pozwalało mu trwać w nie-
złomności. Nie straszne mu były zbrojne 
starcia po wieloletniej wojennej zawie-
rusze, choć widział przelaną krew, znał 
ból towarzyszący stracie bliskich, kiedy 
koledzy z zakonu jezuitów zginęli po nie-
mieckim pogromie na początku Powstania 
Warszawskiego. Nie bacząc na kolejne 
ciężkie przeżycia wstąpił w 1948 roku do 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległoś-
ciowej, walczącej po II wojnie światowej 	
z komunistycznymi władzami Polski, zo-
stając kapelanem oddziału w randze ka-
pitana i przyjmując pseudonimy „Sem” 
i „Ojciec”. Urząd Bezpieczeństwa, jako 
przeciwnika systemu przyniesionego do 
Polski na bagnetach Armii Czerwonej, 
znał go już wcześniej. Z powodu głoszo-
nych przezeń kazań, jednoznacznie kry-
tykujących komunizm, stał się jednym 	
z głównych wrogów władzy ludowej. Jego bohaterstwo, wier-
ność idei oddają okoliczności, w jakich znalazł się w więzie-

niu, przed sądem, a następnie przed plutonem egzekucyjnym. 
Po jednej z akcji partyzanci wpadli i zostali aresztowani. Ksiądz 
Gurgacz, jak przystało na duchowego przywódcę, pozostające-
go bez względu na wszystkie przeciwności losu z partyzanta-
mi, postanowił poddać się władzy i być razem ze schwytanymi 
współbraćmi z Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej 	
w ich najtrudniejszym życiowym momencie. Pomagał im stawić 
czoła śmierci, podtrzymywał na duchu w chwilach najcięższych 
dla każdego człowieka. Zginął razem z żołnierzami 14 września 
1949 roku. Do końca przekonany o sensowności swojego postę-
powania, sensowności prowa-
dzonej walki. Na jej efekty Po-
lacy czekali kolejnych 40 lat.

Wyjątkowy od najmłod-
szych lat

Zaufanie wzbudzał od lat 
szkolnych. Odpowiedzialności 
musiał uczyć się od wczesnego 
dzieciństwa. Gdy miał  9 lat zmarł 
mu ojciec i młody Władysław 
wraz z dwoma starszymi siostra-
mi Anielą i Zofią wspomóc mu-
sieli samotnie wychowującą ich 
matkę. Najmłodszy syn wyręczał 
mamę i siostry w wielu pracach, 
wywiązując się również wzo-
rowo z obowiązków szkolnych. 
Nauki pobierał w rodzinnej Jabłonicy Polskiej oraz Korczynie, 	
a następnie w gimnazjum w Krośnie. Z czasów korczyńskich 
Władysława Gurgacza pamięta 87-letni dziś ojciec Józef Ole-
jarski, również jezuita, rodem z Korczyny, obecnie mieszkający 	
w klasztorze w Starej Wsi. – Byłem o kilka lat młodszy od Gur-
gacza. Ja chodziłem do I klasy, on do VII. Było to w roku 1928. 

Pewnego razu, z powodu absencji nauczy-
ciela, nie miał kto poprowadzić naszych 
zajęć. Ówczesny kierownik szkoły w Kor-
czynie, Andrzej Kozioł, wszedł do klasy  
z siódmoklasistą i poinformował nas, że lek-
cję poprowadzi Władysław Gurgacz, uczeń 
VII klasy. Zapadło mi to w pamięci. Musiał 
być bardzo dobrym uczniem, zarówno pod 
względem stopni, jak i zachowania, skoro 
kierownik szkoły darzył go tak dużym za-
ufaniem – opowiada ojciec Józef Olejar-
ski. Ksiądz Gurgacz, chodząc do szkoły 	
w Korczynie mieszkał na stancji w domu 
pani Jamrogowiczowej. Biały budy-
nek tuż przy głównej ulicy w Korczy-
nie naznaczony jest już upływającym 
czasem. Jeszcze do niedawna jeden 	
z pokoi pozostawiony był w wystroju 
przypominającym roczny pobyt księdza 
Władysława Gurgacza. – Mój dom był 

oddalony o około 300 metrów. Widywałem 
Gurgacza często, był miły, sympatyczny. 

Nie utrzymywaliśmy jednak bliższych kontaktów koleżeńskich  
z racji dzielącego nas wieku – podkreśla ojciec Olejarski. 	

Minęło 60 lat od męczeńskiej śmierci ks. Władysława Gurgacza z Jabłonicy Polskiej

Ks. Władysław Gurgacz

Ojciec Józef Olejarski przez rok chodził
 z Władysławem Gurgaczem do szkoły w Korczynie

Obraz Ks. Gurgacza dostępny 
w Muzeum Ojców Jezuitów 

w Starej Wsi

Złożył ofiarę z życia
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Żaden z nich nie wiedział wówczas, że 
podążą tymi samymi życiowymi droga-
mi: zostaną kapłanami i jezuitami. Oj-
ciec Olejarski spotkał jeszcze księdza 
Gurgacza w Gorlicach, gdzie ten pełnił 
funkcję kapelana w tamtejszym szpitalu. 
– Studiowałem w Nowym Sączu filozofię. 
Wiedziałem, że ksiądz Gurgacz pracuje  
w Gorlicach i pojechałem do niego ro-
werem. Pamiętał mnie jeszcze z czasów 
szkolnych w Korczynie. Porozmawialiśmy, 
był jak zwykle serdeczny, przyjacielski	
– dopowiada jezuita. Później już go nie 
widział. Tylko słyszał o jego antykomuni-
stycznej działalności, a później o śmierci. 
– Kontynuując w Krakowie studia odwie-
dziłem jego grób. Straszne to były czasy 
– podsumowuje ojciec Józef Olejarski.

Ścieżka kapłańska i naukowa
Władysław Gurgacz, po ukończeniu 

szkoły podstawowej w Korczynie, rozpoczął naukę w gimna-
zjum w Krośnie. Wychowywany w religijnej atmosferze od-
czuwał coraz bardziej potrzebę modlitwy i skupienia. Zaczął 
planować przyszłość zgodną ze swoim powołaniem, filozofią 
życia, związaną ze stanem duchownym. Po czterech latach nauki 	
w krośnieńskim gimnazjum wstąpił do Kolegium Jezuitów 	
w Starej Wsi, gdzie po 2 latach nowicjatu, 5 sierpnia 1933 roku, 
złożył pierwsze śluby zakonne. Kontynuował jednocześnie naukę 	
w Kolegium Jezuickim w Pińsku. Tam też zdał maturę w 1937 roku, 	
a w Krakowie rozpoczął studia filozoficzne. Trzeci rok, w try-
bie przyspieszonym, ukończył już podczas wojny w Nowym 
Sączu. W 1940 roku zaczął studiować teologię w Starej Wsi, 
mieszkając w tym okresie w opisanej na wstępie willi jezui-
ckiej. Na trzeci rok wyjeżdża do Warszawy, ale wraca do Starej 
Wsi i tutaj właśnie, w 1944 roku, zalicza egzamin końcowy, 
uzyskując tytuł licencjacki. Święcenia kapłańskie otrzymał na 
Jasnej Górze w sierpniu 1942 roku. W tym świętym miejscu 
złożył również „Akt Całkowitej Ofiary” za Ojczyznę. Wypełnił 
go we wrześniu 1949 roku. 

Rodzinny, utalentowany malarsko
Duchowość księdza Władysława Gurgacza nie przeja-

wiała się tylko i wyłącznie w jego religijności, czy zgłębianiu 
myśli filozoficznej. Miał też zmysł artystyczny, wykazując się 
przede wszystkim talentem malarskim. Malował głównie obra-
zy święte oraz symbole narodowe. Jego dzieła można obejrzeć 
w Muzeum Ojców Jezuitów w Starej Wsi. – Pamiętam obraz 
przedstawiający orła z koroną i kajdanami na nogach. Został 
później schowany przez mamę. Na wszelki wypadek. Żeby nie 
ściągać na siebie niebezpieczeństwa – wspomina Stanisław 
Gruszka, mieszkający w Jabłonicy Polskiej siostrzeniec Wła-
dysława Gurgacza. Miał on okazję wielokrotnie towarzyszyć 
wujowi podczas jego twórczej pracy. Zwłaszcza, kiedy pozo-
stawiany był pod opieką przyszłego księdza. – Czasem patrzy-
łem jak maluje, czasem graliśmy w Chińczyka. Dawał mi wy-
grywać, bo jak przegrywałem, to płakałem – śmieje się. Ksiądz 
Władysław Gurgacz szybko dał się władzy ludowej poznać 
jako przeciwnik ustroju komunistycznego w Polsce. Dlatego 	
w jego rodzinnym domu, na strychu, przygotowana była kry-
jówka. – Raz wujek ukrył się tam z 5 innymi partyzantami. 
Jego przyjazd zbiegł się bowiem z nalotem Urzędu Bezpie-

czeństwa. Funkcjonariusze zapukali do 
drzwi, a kiedy mama im otworzyła pytali  
o to, czy nie ma u nas księdza Gurgacza. 
Mama zaprzeczyła i poszli do sąsiada,  
u którego zrobili rewizję. Opatrzność 
nad nami czuwała, że nie przeszukali 
naszego domu. Gdyby tak odkryli kry-
jówkę, to konsekwencje tego dla do-
mowników są dosyć łatwe do przewidze-
nia – stwierdza pan Stanisław.

Nikt nie był w stanie zmienić 
jego decyzji

Losem najbliższych interesował 
się cały czas. Nawet jak wstąpił do od-
działu, to nadal odwiedzał rodzinne 
strony. Cały czas się ukrywał, przyjeż-
dżał do Jabłonicy Polskiej wyczerpany, 
często głodny. Nikt i nic nie było go 	
w stanie odwieźć od takiego trybu życia. 

Ani troska najbliższych, ani dręczący go 
przez wiele lat ból żołądka, ani przebyta 

w związku z tym operacja. Pozostawał wierny swojej misji, gło-
szenia słowa Bożego oraz wspierania walczących o wolną Polskę. 
– Słyszałem jak moja mama próbowała go przekonać do bardziej 
bezpiecznego życia. Martwiła się o niego. Niestety żadne argu-
menty nie były w stanie go przekonać. W ogóle nie bał się śmierci 
– podkreśla siostrzeniec księdza Gurgacza. W czasie działalności 
w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej ksiądz Gurgacz 
listy do domu adresował na swoją 16-letnią wówczas siostrzenicę 

Marysię. Tak było bezpieczniej. W jednej z korespondencji przy-
szła smutna wiadomość o aresztowaniu jezuity. Później przyszła 
wiadomość tragiczna. O wykonanym wyroku. – Pamiętam ten 
dzień. Wychodziliśmy z mamą w pole, kiedy przyniesiono list. 
Po przeczytaniu mama ciężko usiadła na krześle i siedziała tak  
w bezruchu dłuższy czas – opisuje Stanisław Gruszka.

W 1992 roku Sąd Wojewódzki w Krakowie uznał czyny, 
za które skazano księdza Władysława Gurgacza, za działalność 
na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Ksiądz Gurgacz 
został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Uroczystość związana z jego przekazaniem 
odbyła się 14 czerwca 2008 r. w kościele Ojców Jezuitów w No-
wym Sączu. Obecnie jest w posiadaniu muzeum Ojców Jezuitów 
w Starej Wsi.

Stanisław Gruszka - siostrzeniec ks. Gurgacza
 na tle obrazu autorstwa wuja

Obelisk ku czci ks. Władysława Gurgacza

Sebastian Czech
Jacek Cetnarowicz
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Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Gody
Było od dawna zwyczajem, że panujący władcy obchodzili uroczy-

ście dzień swoich imienin. Bywało nawet, że od urodzin panującego w da-
nym państwie liczono lata. Nie dziwi więc fakt, że od daty przyjścia na 
ziemię Jezusa Chrystusa zaczęto liczyć lata nowej ery. Wpadł na ten pomysł 
w wieku VI mnich Dionizjusz Exiguus, który jednocześnie zadał sobie trud, 
aby możliwie dokładnie określić datę przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Wy-
znaczył ją na 25 grudnia 753 roku od założenia Rzymu. Późniejsze badania 
tego faktu dowiodły, że pomylił się w swych obliczeniach o jakieś 7 lat. 
Kiedy jednak spostrzeżono te pomyłkę, było już rzeczą niemożliwą cofnąć 
się i przeprowadzić korektę.

Rzymianie około 25 grudnia obchodzili święto Niezwyciężonego 
Słońca (Solis invicti), gdyż właśnie w tym czasie nastaje przesilenie dni nad 
nocą. Chociaż ta data nie jest datą historyczną narodzin Zbawiciela, Kościół 
wybrał ją, by wyprzeć pogańskie święto narodzin boga słońca. Boże Naro-
dzenie jest, więc świętem światłości najdoskonalszej, bowiem prawdziwym 
słońcem, które nigdy nie gaśnie i przezwycięża wszelkie mroki ciemności 
i zła, jest Chrystus.

Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozo-
limy. Corocznie patriarcha tego 
miasta wraz z wiernymi udawał się 
z Jerozolimy w procesji do Betle-
jem, odległego o około 8 kilome-
trów. Tam w Grocie Narodzenia 
odprawiał w nocy Mszę świętą. 	
W Rzymie święto Bożego Naro-
dzenia obchodzono już w wieku 
IV. Wspomina o tym kronikarz 
rzymski Filokales pod rokiem 354 
zaznaczając: Natus Christus in Bet-
leem Judeae (Narodził się Chrystus 	
w Betlejem Judzkim). Na naszych 
ziemiach, w czasach pogańskich, 
gdy Słowianie czcili bożka Świato-
wida panował zwyczaj, że najkrót-
szy dzień, a najdłuższą noc święcono uroczyście biesiadami, czyli inaczej 
godami.

Gdy chrześcijaństwo przybyło do naszego kraju, zaczęto przy świąty-
niach budować specjalne sale, zwane godownikami lub wieczernikami. Taki 
godownik był też na Wawelu, tuż za katedrą, gdzie w uroczystych chwilach 
zbierano się na wspólne spożywanie wieczerzy. Zwyczaj ten tak zakorzenił 
się w obrządku, że gdy zaczęto obchodzić święta Bożego Narodzenia, na-
zwano je Godami. Znane było powszechnie powiedzenie: Na Gody – Godni 
czas, czyli okres trwający od Wigilii do święta Objawienia Pańskiego, czyli 
Trzech Króli.

Wigilia
Kiedy wreszcie minęły krótkie adwentowe dni, nadchodził uroczysty 

dzień wigilijny. Słowo wigilia pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czu-
wanie. Tradycja czuwania przed dniami ważniejszych świąt wywodzi się ze 
Starego Testamentu. W izraelskich domach w wigilię szabatu i innych świąt 
przyrządzano jedzenie i czyniono wszelkie przygotowania tak, aby samo 
święto mogło być wolne od wszelkiej pracy. Kościół przejął tę praktykę, 	
a z wielu wcześniejszych wigilii, pozostała tylko ta przed świętami Bożego 
Narodzenia.

Wigilia! Dziwny urok kryje się dla każdego z nas w tym prostym sło-
wie. Wzruszamy się i myślami biegniemy do lat dzieciństwa lub młodości. 

Przypominamy sobie rodzinny dom, jego ciepło, twa-
rze matki i ojca, i naszych najbliższych. Żadne święta 
w roku nie nastrajają tak, jak wieczór wigilijny, jedy-
ny wieczór w roku, misterium polskiej rodziny, wie-
czór mający w sobie coś z sacrum, ze świętości, jak 
pisał o nim ludowy poeta Józef Cupak z Wary.

Wigilia wczesnego dzieciństwa
Gdy zmrok uderza w klawiaturę strzechy,
niesie się wokół święta pieśń kolędy
z narodzin Pana, z tej wielkiej uciechy,
trzaskał piec stary i śpiewały grzędy.

Na wonnym sianku, na obrusie białym,
leżał sam Chrystus w postaci opłatka
dookoła stołu nad Chrystusem Panem,
czuwała zgodnie rodzinna gromadka.

Gdy odmówiono już wspólne pacierze
i połamano się tym Boskim chlebem,
życzono sobie zdrowia, obfitości,
ziemia przez chwilę łączyła się z niebem.

Potem wieczerza postna, lecz dostatnia,
rozmowy starszych i kolędowanie,
z krawędzi wspomnień wigilia ostatnia,
w hierarchii serca pierwszą pozostanie.

	(Józef Cupak, „Jeszcze mi wiosną 
nacieszyć się dajcie”, Brzozów 2004)

Dni Godów były dawniej 
uznawane za uroczyste i tak do-
stojne, że na ten okres przerywa-
no wszelkie ciężkie prace w domu 	
i w obejściu. Były to tzw. „Święte 
Wieczory”, podczas których śpie-
wano pieśni, kolędy i pastorałki, 
czytano książki, kalendarze, przepo-
wiednie, opowiadano baśnie i różne 
historie z minionych lat.

Dwanaście dni Godów uwa-
żano za nieomylną przepowiednię 
pogody dla dwunastu kolejnych 

miesięcy roku. Dzień 25 grudnia stanowił prognozę 
dla stycznia, 26 dla lutego i tak dalej.

Święta Rodzina i Polska Rodzina 
W niedzielę po uroczystości Bożego Naro-

dzenia Kościół stawia wiernym przed oczy Świętą 
Rodzinę z Betlejem i z Nazaretu, dając ją za przy-
kład wszystkim rodzinom, także rodzinom polskim. 
Rodzina w Polsce zawsze była oparta na mocnych 
fundamentach. Kiedy w naszej historii wszystko za-
mieniało się w gruzy, na rodzinie budowało się nowe 
życie i to ona przechowała w sobie wiernie wszystko 
to, co było rękojmią odrodzenia.

Wiele rodzin w minionych latach przy wigilij-
nym stole odnajdywało się na nowo, często po latach 
rozłąki. Dla większości Polaków dom rodzinny to nie 
tylko cztery ściany i dach nad głową. Ma on warto-
ści o wiele cenniejsze, droższe i bliższe. Jest domem 
autentycznej miłości rodziców do dzieci i dzieci do 
rodziców i dziadków. Jaka była polska rodzina daw-
niej?

Zasadnicze znaczenie w obyczajowości pol-

Polskie Boże Narodzenie
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skiej minionych wieków miało życie rodziny, bowiem podstawową 
komórkę panującego wówczas systemu społecznego stanowiła właś-
nie rodzina. Posiadała dawniej strukturę wybitnie patriarchalną. Byt jej 
opierał się na autorytecie ojcowskim. Cześć dla ojca była bardzo wiel-
ka. Dzieci nazywały go panem ojcem, wiedząc, że on nie tylko jest oj-
cem, ale panem i władcą. Młodzież milkła na widok ojca, nie mówiono 
głośno w jego obecności, nawet nie odważono się siadać bez jego przy-
zwolenia. Przy powitaniu całowano go w rękę, obejmowano za kolana, 
a w szczególnych wypadkach nawet do nóg padano. Nauki religijne 
łączyły się z tradycją rodzinną, nakazującą bezwzględną cześć dla ojca, 
a odmowa błogosławieństwa ojcowskiego oznaczała nieszczęście.

Rodzina w minionych latach uległa dużym przemianom, ale 
opierała się zawsze na miłości i przywiązaniu małżonków. Papież Pius 
XI w 1930 r. w encyklice Casti connubi (o małżeństwie chrześcijań-
skim) głosił, że mąż i żona powinni być zjednoczeni świętą i czystą 
miłością. Wiele na ten temat mówił papież Jan Paweł II, który widział 
w rodzinie ostoję bytu narodowego i społecznego. Poeta W. Damian 
tak pisał przed laty:

… Szczęście rodziny – to miłość wzajemna,
spokój domowy, serca przywiązanie,

to radość stała, choć praca brzemienna,
ufność, szacunek i niepokalanie.

Szczęście rodziny – to uśmiech matczyny,
głęboka radość – gdy dziecko niewinne
umie przeprosić za psoty i winy –
i co dzień lepsze, milsze i uczynne.

Szczęście rodziny – to ojca staranie,
dbałość o wszystkich, jak samego siebie,
to miłość dzieci i takie kochanie,
że Chrystus, patrząc, błogosławi w niebie.

Święta Bożego Narodzenia – to święta rodzinne 
pełne miłości i pojednania. Wokół stołu i przy choince, 
wnoszącej w każdy dom radość i nadzieję skupia się cała 
rodzina. Zielone świąteczne drzewko ma dla nas od dzie-
ciństwa do starości dziwną moc otwierania naszych serc 
ku drugim, składania im prezentów i życzeń, jak tego 
chce tradycja.

Halina Kościńska

Nowelizacja ustawy 
Prawo telekomunikacyjne cz. III

  Irena Rąpała
Rzecznik Praw Konsumenta

Kończąc cykl artykułów poświeconych no-
welizacji Prawa telekomunikacyjnego przedstawi-
my naszym czytelnikom bardzo ważne i korzystne 
dla konsumentów zmiany. Dotyczą one zmiany 
umowy i taryfy oraz zmiany umowy, regulaminu 
i cennika.

Zmiana umowy „przez telefon” 																																		
Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego 

uregulowała kwestię zmiany umowy lub taryfy 
za pomocą środków porozumiewania się na odle-
głość takich jak np. telefon. Coraz częściej telefon 
jest narzędziem wykorzystywanym przez opera-
torów do składania konsumentom ofert zmiany 
dotychczasowej umowy lub taryfy. Zdarza-
ją się jednak sytuacje, że po otrzymaniu 
rachunku telefonicznego okazuje się, 
że jest na nim zupełnie „coś inne-
go” niż zaakceptowana przez nas 
zmiana. 

W aktualnym stanie prawnym, 
dostawca usług, który umożliwia abo-
nentowi zmianę warunków umowy takich 
jak: rodzaj świadczonych usług, okres na jaki 
została zawarta umowa, pakiet taryfowy, sposób 
składania zamówień na pakiety taryfowe oraz do-
datkowe opcje usługi, okres rozliczeniowy oraz 
zakres świadczonych publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych, za pomocą środków po-
rozumiewania się na odległość, w szczególności 
telefonicznie obowiązany jest utrwalić oświadcze-
nie abonenta złożone w powyższy sposób i prze-
chowywać je przez okres 12 miesięcy.

Jednocześnie dostawca usług obowiązany 
jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia 
oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz 
jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, 	
w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jego 
złożenia. 

Abonentowi natomiast przysługuje pra-
wo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków 
umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia w formie pisemnej 	
w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego 

potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadcze-
nia przed jego upływem.

Jednakże ustawodawca wprowadził również niekorzystną zmianę, gdyż 
prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, nie przysługuje, 
gdy dostawca za naszą zgodą rozpoczął już świadczenie usług. 

Zmiana umowy, regulaminu lub cennika
O każdej zmianie umowy, regulaminu czy cennika abonent 

musi być poinformowany pisemnie, co najmniej jeden okres 
rozliczeniowy przed ich wprowadzeniem. W przypadku usług 
pre—paid zmiany te powinny być podane poprzez publiczne 

ogłoszenie. Dodatkowo abonent musi zostać poinformowany 	
o prawie wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy ich nie akcep-

tuje. W takim przypadku przysługuje prawo do wypowiedzenia 
umowy bez ponoszenia konsekwencji. Dostawca nie może żądać od-

szkodowania, ani zwrotu przyznanej ulgi, o czym również powinien 
poinformować abonenta.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy konieczność wprowa-
dzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym rów-
nież usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. Również zmiana 
nazwy (firmy), adresu lub siedziby dostawcy usług nie uprawnia nas do wypo-
wiedzenia umowy, gdyż nie jest traktowana jako zmiana warunków umowy. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zmiany cennika, 
gdyż prawo do wypowiedzenia umowy bez żadnych konsekwencji przysługu-
je jedynie w przypadku podwyższenia cen.

Na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna zmiana dotycząca wysoko-
ści kar w przypadku wypowiedzenia umów związanych z przyznaną nam ulgą 
(tzw. umów połączonych z promocją). W takiej sytuacji wysokość roszczenia 
z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostaw-
cę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została 
zawarta nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniej-
szonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia 
jej rozwiązania.

Jest to - z punktu widzenia konsumenta - korzystna zmiana, biorąc pod 
uwagę fakt, że operatorzy naliczali opłatę w pełnej wysokości nie uwzględ-
niając, w jakim czasie następowało rozwiązanie umowy.
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8 listopada br. na stadionie w Hłudnie odbyły się Powiato-
we Biegi Przełajowe. W zawodach wzięło udział 36 zawodników 	
w 6 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (dziewczęta 	
i chłopcy), gimnazja (dziewczęta i chłopcy), szkoły ponadgimna-
zjalne – chłopcy (niestety żadna dziewczyna nie zgłosiła udziału) 
oraz seniorzy. Każda kategoria miała przypisany inny dystans:
- szkoły podstawowe: dziewczęta – 600 m, chłopcy – 1000 m,
- gimnazja: dziewczęta – 800 m, chłopcy – 1200 m,
- szkoły ponadgimnazjalne: chłopcy – 1500 m, 
- seniorzy: 2000 m.

Wyniki Powiatowych Biegów Przełajowych przedstawiały 
się następująco:
- szkoły podstawowe (dziewczęta): 1. Karolina Krowiak, 2. Ka-

rolina Florczak, 3. Martyna Kędra; (chłopcy): 1. Karol Kędra, 	
2. Albert Glazar, 3. Dominik Baran.

- gimnazja (dziewczęta): 1. Katarzyna Gładysz, 2. Sylwia Dudycz; 
(chłopcy): 1. Krystian Wojtowicz, 2. Daniel Bryś, 3. Michał To-
czek.

- szkoły ponadgimnazjalne: (chłopcy) 1. Henryk Olejarczyk, 	
2. Paweł Toczek, 3. Tomasz Gierula.

- seniorzy: 1. Krzysztof Kij i Marek Owsiany, 3. Paweł Owsiany.
Nagrody oraz puchary, medale i dyplomy ufundowali: Pod-

karpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie, Powiatowe Zrzeszenie LZS 

Powiatowe Biegi Przełajowe w Hłudnie

w Brzozowie, Ludowy Klub Sportowy Hłudno oraz Urząd 
Gminy Nozdrzec. Wręczali je: Józef Krzywonos - Prezes 
Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie, Marek Ow-
siany – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, 
Jan Gosztyła – Dyrektor Zespołu Szkół w Hłudnie, Paweł 
Owsiany – Prezes LKS Hłudno, Stanisław Chrobak – Skarb-
nik Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie, Bronisław 
Przyczynek – Przewodniczący LZS w Brzozowie. 

Bronisław Przyczynek

Pamiątkowa fotografia z  Powiatowych Biegów Przełajowych

Zwycięzcy w kat. szkoły ponadgimnazjalne wraz z organizatorami 
i zaproszonymi gośćmi 

Blisko 60 zawodniczek 	
i zawodników wzięło udział 
w powiatowych eliminacjach 
I Ogólnopolskiego Festiwalu 
Tenisa Stołowego Dzieci, któ-
re odbyły się 12 listopada br. 	
w hali sportowej I Liceum Ogól-
nokształcącego w Brzozowie. 
Uczestnicy zawodów organi-
zowanych przez Starostwo Po-
wiatowe i Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w Brzozowie 
rywalizowali w trzech katego-
riach wiekowych. Zgodnie z re-
gulaminem zawodów warunkiem 
udziału w turnieju był dla startujących brak jakiejkolwiek 
przynależności klubowej  (brak licencji zawodniczej).

 Po blisko 3,5 godzinnych 
zmaganiach wyłoniono zwycięzców 
poszczególnych kategorii. I tak w ka-
tegorii młodszej szkół podstawowych 
(klasy I - III) wśród dziewcząt zwy-
ciężyła Zuzanna Jurkiewicz (SP Nr 1 	
w Brzozowie), natomiast wśród chłop-
ców najlepszym okazał się Kamil Ma-
słyk (SP w Orzechówce). W kategorii 
starszej (klasy IV - VI) mistrzami po-
wiatu zostali Magdalena Haduch (SP 
nr 1 w Brzozowie) i Arkadiusz Ankow-
ski (SP Nr 1 w Przysietnicy). Z kolei 	
w kategorii gimnazjów bezkonkuren-

cyjnymi okazali się Angelika Ruchle-
wicz i Mateusz Kopczyk (oboje Gimnazjum w Turzym Polu).

Na zakończenie zawodów najlepsi zostali uhonorowani medala-

I Ogólnopolski Festiwal Tenisa Stołowego Dzieci

Rywalizacja w najmłodszej kategorii
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Już po raz drugi w swojej historii Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Brzozowie była współorganizatorem i gospodarzem Finału Woje-
wódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych. 	
W zawodach, które odbyły się 20 listopada br. wystartowało jede-
naście najlepszych szkół podstawowych z województwa podkarpa-
ckiego. Szkoły by znaleźć się finale musiały przebrnąć eliminacje 
gminne, miejskie, powiatowe i rejonowe. Były to: SP Nr 1 w Rudniku 	
n/Sanem, SP Nr 6 w Mielcu, SP w Pilźnie, SP Nr 3 w Krośnie, SP Nr 5 	
w Krośnie, SP Nr 1 w Górnie, SP w Nowej Sarzynie, SP Nr 6 w Prze-
myślu, SP Nr 3 w Przeworsku oraz szkoły z naszego powiatu - SP Nr 
1 w Golcowej i SP Nr 1 w Brzozowie.

O ile „podstawówka” z Golcowej, dla której sam awans do 
tego etapu rozgrywek był olbrzymim sukcesem, nie była zaliczana do 
grona faworytów, to już gospodarze mieli liczyć się w walce o wy-
sokie pozycje. I nie było inaczej. Od początku gospodarze grający 	
w składzie: Jakub Gładysz, Aleksandra Kozubal, Norbert Huber i Anna 
Krzysztyńska radzili sobie znakomicie. Po siódmej rundzie na koncie 
mieli 13 punktów notując 6 wygranych i 1 remis. Niestety w kolejnej 

mi i pamiątkowymi dyplomami. Dodatkowo zawodnicy, którzy 
zajęli miejsca I - II uzyskali awans do finału wojewódzkiego, 
który odbył się 15 listopada br. w Stobiernej.

Miło nam poinformować o znakomitym występie „na-
szych” młodych tenisistów stołowych na finale wojewódzkim. 
Mistrzynią województwa okazała się Angelika Ruchlewicz, a na 

miejscach medalowych uplasowali się również Karolina Flor-
czak ze SP Nr 1 w Humniskach (kat. klas IV - VI ), Elżbieta 
Żmuda z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie (kat. gimnazjów) – oby-
dwie zajęli miejsca II i Michał Kuliga z Gimnazjum w Bliznem 
(kat. gimnazjów) – miejsce III. Całej reprezentacji powiatu gra-
tulujemy udanego występu.

Finał Wojewódzki IMS 
w szachach drużynowych

30 listopada i 4 grudnia br. I Liceum Ogólnokształcące w Brzo-
zowie było gospodarzem turniejów piłki ręcznej dziewcząt i chłopców 	
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach organizowanych 	
w ramach Rejonowej Licealiady wzięły udział najlepsze drużyny z czte-
rech sąsiadujących powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego 
i sanockiego. W rywalizacji dziewcząt udział wzięły: ZSL w Ustrzykach 
Dolnych,  II LO w Sanoku, LO w Lesku oraz gospodynie. Już od począt-
ku zawodów prym wiodły „teamy” z Sanoka i Ustrzyk. Spośród wszyst-
kich drużyn prezentowały się zdecydowanie najlepiej i wygrały pojedynki 	
z ekipami z Leska i Brzozowa. W ostatniej serii spotkań gospodynie zre-
misowały z Leskiem i lepszą różnicą bramek zajęły trzecie miejsce, nato-
miast w meczu decydującym o zwycięstwie w całym turnieju minimalnie 
lepszą okazała się drużyna z Sanoka i wygrała z „licealistkami” z Ustrzyk 
12 - 11. 

Równie emocjonującą rywalizację obserwowano podczas rywa-
lizacji chłopców, w której wystartowały drużyny BZSZ w Ustrzykach 
Dolnych, ZS Nr 3 w Sanoku i miejscowego „ogólniaka”. Niestety w za-
wodach nie wystartowała żadna z drużyn z powiatu leskiego. W meczu 

Rejonowa Licealiada 
w piłce ręcznej

otwarcia gospodarze po zaciętym i dramatycznym 
boju zremisowali z drużyną sanocką 16 - 16. Kolejny 
mecz jednak nie potoczył się po myśli miejscowych. 
Mimo ambitnej postawy ulegli oni ekipie z Ustrzyk 12 
- 17. W meczu decydującym o turniejowym zwycię-
stwie sanocka „siódemka”, mimo że przegrywała już 
0 - 7 zdołała odrobić straty i w efekcie pokonała zespół 	
z Ustrzyk 18 - 14. 

 Z obydwu zawodów dwie najlepsze druży-
ny awansowały do półfinałów wojewódzkich, gdzie 
zmierzą się z najlepszymi z rejonu krośnieńskiego 	
i jasielskiego.

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

rundzie niespodziewanie przegrali z drużyną z Rudnika. 
Jak się okazało decydującą o kolejności na czołowych 
miejscach była ostatnia, jedenasta runda. 

W niej to gospodarze zmierzyli z ekipą z Górna, któ-
ra do tej pory zanotowała aż 8 zwycięstw i tylko 1 remis 
i z 17 punktami była na pierwszym miejscu. Zwycięstwo 
„brzozowiaków” dawałoby im pierwsze miejsce. Niestety, 
mimo ambitnej postawy gospodarze ulegli rywalom 1 - 3 
i w końcowej klasyfikacji zajęli trzecie miejsce. Wygra-
ła drużyna z Górna a drugie miejsce przypadło zespołowi 	
z Pilzna. SP Nr 1 w Golcowej grająca w składzie Jan Dra-
bek, Damian Dobosz, Piotr Kosztyła i Agnieszka Dobosz 
zajęła ostatnie miejsce.

Na zakończenie zawodów drużyny otrzymały dy-
plomy, a trzy najlepsze puchary i medale, które wręcza-
li Jacek Bigus - Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Stanisław 
Pilszak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie 
oraz Barbara Golonka - Dyrektor Szkoły Podstawowej 	
Nr 1 w Brzozowie. 

Szczegółowe wyniki tych i innych zawodów za-
mieszczone są na stronie szs.powiatbrzozow.pl.

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

Marek Szerszeń

Mecz pomiędzy I LO Brzozów a ZSL Ustrzyki Dolne
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SPORT/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 gliwickich ar-
tystów, plastyków. Fascynuje się twórczością hi-
szpańskiego surrealisty Salwadore Dali. 

Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malar-
stwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem saty-

rycznym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego 
rysunki prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą. 

„BEST CARTOON” to wyróżnienie jakie otrzymał Tadeusz 
Krotos w tegorocznej edycji „18 th Daejeon International Cartoon Con-
test 2009” w Korei. W konkursie brało udział 587 artystów z 68 krajów, wpłynelo 1 765 prac.

Tadeusz Krotos

Praca wyróniona w Korei

24 października br. w Jaworznie odbyły się Mistrzostwa 
Polski seniorów w Ju-Jitsu sportowym. Do Jaworzna zjechała cała 
czołówka polskiego ju-jitsu. Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu 
reprezentowali: Paweł Michalski i Łukasz Sieńczak, którzy star-
towali w konkurencji duo system. Paweł i Łukasz potwierdzili po 
raz kolejny, że są w bardzo wysokiej formie, czego dowodem jest 
zdobycie złotego medalu podczas Mistrzostw Polski seniorów 	
w Jaworznie. 

Mistrzowie Polski 
z BKS Ju-Jitsu

Pamiątkowa fotografia z Mistrzostw Polski Seniorów w JaworznieAndrzej Kędra
Prezes BKS Ju-Jitsu
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POZIOMO
4) koniec, końców, 7) rodzaj przysłowia, 8) rosyjska zupa 
rybna, 9) chrząszcz czczony w starożytnym Egipcie, 	
11) aromatyczna przyprawa kuchenna, 13) suszone owoce 
winorośli, 17) metal odporny chemicznie, 18) właściciel 
pasieki, 20) ogół stawek w grze, 21) jej niedobór powoduje 
cukrzycę, 22) ssak z rodziny łasicowatych.

PIONOWO
1) jego królem był Elvis Presley, 2) bardzo szybki drapieżnik 
w cętki, 3) dawna zsyłka do wiosłowania, 4) rysak, 5) okrą-
gła lub do obchodzenia, 6) natarcie kawalerii, 10) przestarza-
le o samolocie, 12) pęk zżętego zboża lub słomy, 14) aktorzy 
jednej sztuki, 15) fermentuje w gorzelni, 16) nieporządek, 
zamęt, 19) wolny z linami.

KRZYŻÓWKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.

BARAN (21 III – 20 IV)
 Możesz bez problemu wszystkiemu podołać, jeśli odpowiednio 
wcześnie zaplanujesz, co masz do zrobienia, i włączysz rodzinę do 
świątecznych przygotowań. Czeka cię miła niespodzianka – może 

prezent od znajomych. Aby zachować dobrą kondycję, nie zapominaj o relak-
sie. Podczas świąt jedz dużo ryb.

BYK (21 IV – 21 V)
Jeśli ktoś wyciąga do ciebie pomocną dłoń, nie odrzucaj jej. Na-
wet, jeśli cenisz sobie niezależność, słuchaj czasem rad innych. Nie 

zachowuj się jak ktoś, kto wie wszystko najlepiej. W uczuciach miłe zmiany. 
Ktoś spojrzy na ciebie z uznaniem. Nie będziesz narzekać na zdrowie, ale weź 
zimą urlop, by zregenerować przemęczony organizm.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Grudzień przyniesie Ci szansę na pozytywne zmiany. Twoje radosne 
nastawienie i wyjście ku nowym możliwościom będą sprzyjać suk-

cesowi. Zaakceptujesz przeszłość i z ufnością spojrzysz przed siebie. Przypływ 
większej ilości pieniędzy pozwoli Ci na sprawienie sobie przyjemności.

RAK (22 VI – 23 VII)
Przyjrzyj się sytuacjom i odkryj ich głębsze znaczenie. Staniesz się 
doskonałym słuchaczem, dzięki temu wiele osób zechce powierzyć 

Ci swoje tajemnice. Twoje wyciszenie i spokój będą działać jak magnes. Po-
święć czas i uwagę sprawom uczuciowym. Dobre wiadomości dotyczące pra-
cy lub awansu. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym miesiącu przekonasz się, że świat ma wiele do zaoferowa-
nia.  Masz możliwość zawarcia nowych interesujących znajomości. 

Wykorzystaj każdą okazję, aby poznać nowe miejsca i nowe osoby. Pokaż się 
innym, bądź śmiały i odważny, to może być krok ku nowemu zarówno w pracy 
zawodowej jak i w życiu prywatnym.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Wrażliwe Panny poczują potrzebę pokazania się na forum publicz-
nym. Nowe pomysły będą motorem do pokonania swojej nieśmiało-
ści. Potwierdzenia będziesz szukał w gronie najbliższych. To dobry 

czas na rozpoczęcie zmian, działanie we własnym imieniu i wyrażania swoich 
poglądów. 

WAGA (24 IX – 23 X)
Będziesz w stanie poradzić sobie ze wszelkimi przeciwnościami. 
Wzrośnie Twoja odporność psychiczna, którą możesz wykorzystać 
do realizacji celów. Sprzyjać będzie Ci również dobra kondycja fi-

nansowa. Teraz możesz wykorzystać swoje mocne strony. Opanowanie i odwa-
ga to cechy, które teraz docenisz.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Plany i zamierzenia, które teraz rozpoczniesz przyniosą Ci w rezul-
tacie sukces i uznanie. Jeśli masz trudności, zaufaj losowi. Wszyst-
ko skończy się pomyślnie. Korzystaj ze sprzyjających okoliczności. 

Sprostasz każdej sytuacji, a Twoje zdolności nawiązywania kontaktów usuną 
każdą przeszkodę.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Przed Tobą szansa na rozstrzygnięcie spraw, które do tej pory były 
bardzo zawiłe. Ważne rozmowy oczyszczą atmosferę i pozwolą na 

decydujący przełom. Znajdziesz świetne rozwiązanie a Twoje plany zaczną się 
realizować. Wyznacz sobie jasny cel i podążaj w nowym kierunku.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Twoje nadzieje się spełnią. Teraz będzie okazja abyś poczuł co zna-
czy prawdziwa przyjaźń. W trudnych chwilach możesz oczekiwać 
pomocy od bliskiej Ci osoby. Doskonały okres na realizację swoich 

planów, marzeń i pragnień. Zrozumiesz czego oczekujesz od życia i jak możesz 
to osiągnąć.

WODNIK (21 I – 19 II)
Jeśli Twoja praca wymaga precyzji i jasnego stanowiska, nie podej-
muj w tym czasie żadnych wiążących decyzji. W rozwiązaniu wszel-
kich problemów pomocni okażą się przyjaciele. Zwróć uwagę na 

informacje, jakich udzielasz, czy są one zgodne z rzeczywistością. W miłości 
dobra koniunktura. Osobie kochanej poświęć jak najwięcej czasu.

RYBY (20 II – 20 III) 
Ryby będą w dobrym nastroju i świetnej kondycji dzięki satysfakcji 
zawodowej i osobistej. Będzie to dobry czas na spełnienie swoich 

zachcianek. Z pewnością pozwolicie sobie na więcej przyjemności. Kierujcie 
się rozsądkiem by nie przeholować, zarówno z wydatkami jak i z wysokoka-
loryczną dietą.
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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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