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Powiat Brzozowski ma herb
N

a błękitnym tle dwugłowy orzeł w koronie
i złotym kolorze, pod nim brzozowa ostrzew
w naturalnej barwie z odrastającymi w dół trzema
złotymi liśćmi. Tak wygląda herb powiatu brzozowskiego, zatwierdzony przez komisję heraldyczną przy MSWiA i przyjęty przez Radę Powiatu
Brzozowskiego. Projekt graficzny opracował Mariusz Paluch, absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Złoty ukoronowany dwugłowy orzeł
w polu błękitnym wywodzi się od herbu ziemi sanockiej, której tereny obecnego powiatu brzozowskiego były częścią od lat siedemdziesiątych XIV
wieku do roku 1772, czyli dokładnie czterysta lat
– podaje w swoim opracowaniu historyczno-heraldycznym herbu powiatu Włodzimierz Chorązki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W niektórych historycznych regionalistycznych publikacjach można
znaleźć informacje, jakoby dwugłowy złoty orzeł
Herb Powiatu Brzozowskiego
w błękitnym polu tarczy, wywodzi się, lub był wzorowany na herbie piastowskiego księstwa opolskiego (w błękitnym polu złoty orzeł), którego władca
— książę Władysław II Opolczyk, który w latach: 1372 — 1378 sprawował urząd namiestnika Rusi
Halickiej (w tym: ziemi przemyskiej i sanockiej).
- Niestety na potwierdzenie tej hipotezy, brak jest pewnych i jednoznacznych źródeł. Faktem jest
jednak, że herb ziemi sanockiej (i przemyskiej) przedstawiający dwugłowego złotego orła używany był
do roku 1772, kiedy to został zastąpiony herbem Królestwa Galicji i Lodomerii – podkreśla Chorązki.

Flaga

Ostrzew w barwie naturalnej w pas z odrastającymi ku podstawie tarczy trzema liśćmi złotymi naBanner
wiązuje z kolei do nazwy stolicy powiatu - miasta Brzozowa, sprawiając tym samym, że herb pełni funkcję tzw. herbu mówiącego. - Brzoza na pieczęciach miejskich
pojawiła się po roku 1785, kiedy to miasto używało pieczęci z wizerunkiem dwóch brzóz, a między
nimi głowa św. Jana Chrzciciela. Brzoza widnieje również w „herbie” Brzozowa nadanym miastu
w roku 1896 przez cesarza Franciszka Józefa II. Herb ten do połowy 2009 roku był symbolem
miasta Brzozowa – uzasadnia naukowiec.
Błękitna barwa pola tarczy odwołuje się do barw z herbu ziemi sanockiej, a także symbolizuje czyste niebo, wody Sanu przepływającego przez powiat. Błękit jest również kolorem wiary
i Matki Bożej. Natomiast złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla, jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność.
Wśród ustanowionych insygniów są również: pieczęć - okrąg, w otoku którego widnieje
napis „POWIAT BRZOZOWSKI”, między napisem „POWIAT” i „BRZOZOWSKI” dwie sześciopromienne gwiazdki, a w środku liniowego okręgu (pieczęci) godło z herbu powiatu brzozowskiego, ponadto flaga w barwie błękitnej z godłem z herbu powiatu brzozowskiego i banner
w barwie błękitnej na 1/3 wysokości godło z herbu powiatu brzozowskiego.
Pieczęć
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XXXIX Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Powiat brzozowski ma uchwalony budżet na 2010 rok
Efektem spotkania Radnych Rady Powiatu Brzozowskiego podczas XXXIX sesji było uchwalenie szeregu istotnych uchwał, z których
najważniejsza dotyczy zatwierdzenia budżetu powiatu na 2010 rok.

Radni uchwalili budżet powiatu na 2010 r.

Radni obradowali 29 stycznia br. Sesję otworzył i prowadził
Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kozik. Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji i wysłuchali sprawozdania z wykonania uchwał
i wniosków oraz działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Następnie Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowe-

go w Brzozowie Jerzy Szubra przedłożył sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009
roku. Radni wysłuchali również sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za ubiegły rok, które
przedstawili Przewodniczący tych komisji: Mieczysław
Barć – Komisji Rewizyjnej, Mieczysław Pająk – Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Grażyna
Gładysz – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Urszula Brzuszek – Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Przeciwdziałania Bezrobociu. Radni w następnej kolejności podjęli uchwały w sprawach:
- ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci powiatu
brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu,
barw i pieczęci powiatowej,
- uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
- przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji
rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2010 roku,
- zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu i stałych Komisji Rady Powiatu,
- uchwalenia budżetu powiatu brzozowskiego na 2010
rok.
Sesja zakończyła się interpelacjami i zapytaniami
Radnych oraz wolnymi wnioskami.
Magdalena Pilawska

XL Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
W sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie
25 lutego br. odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Brzozowskiego. Wzięli w niej udział Radni Rady Powiatu oraz goście.
Sesji przewodniczył Henryk Kozik – Przewodniczący Rady
Powiatu Brzozowskiego, który po powitaniu obecnych, odczytał porządek sesji. Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji
wysłuchali sprawozdań: z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji oraz z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Podjęli też uchwały w następujących sprawach:
- określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2010 r.,
- Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie,
Starosta Brzozowski Z. Błaż przekazał Kapelmistrzowi
T. Podulce list gratulacyjny i nagrodę rzeczową

Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

- określenia rodzaju świadczeń oraz warunków
i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których powiat
brzozowski jest organem prowadzącym,
- zmiany budżetu powiatu brzozowskiego na
2010 r.
Sesja Rady Powiatu była okazją do uhonorowania Tadeusza Podulki - wieloletniego
Kapelmistrza Orkiestry „Fire Band” działającej
przy Brzozowskim Domu Kultury z okazji 30.
rocznicy istnienia orkiestry. Starosta Brzozow
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Tadeusz Podulka otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

ski Zygmunt Błaż przekazał Kapelmistrzowi list gratulacyjny
i nagrodę rzeczową w postaci okazałego zegara. W liście skierowanym do wszystkich członków „Fire Band” czytamy m.in.:
„…Działalność orkiestry już od wielu lat przyczynia się do promocji powiatu brzozowskiego i to nie tylko na terenie kraju, ale
również poza jego granicami. Talent brzozowskich muzyków
podziwiały widownie między innymi na Węgrzech, Słowacji, czy
Ukrainie. Swoje umiejętności członkowie zespołu prezentowali ponadto na prestiżowych Ogólnopolskich Festiwalach Orkiestr OSP
w Warszawie, Krynicy, czy Połczynie Zdroju. Próbkę możliwości brzozowski Fire Band pokazał też telewidzom Telewizji Polskiej podczas XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

w 2004 roku. Wysoki poziom Fire Band potwierdzili jurorzy na
Międzywojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych, na którym
brzozowianie otrzymali najwyższą ocenę spośród wszystkich
uczestników oraz organizatorzy koncertu z okazji 80 rocznicy
urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, obchodów Święta Niepodległości w Budapeszcie, czy koncertu jubileuszowego Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej we
Lwowie, na które to zapraszali brzozowskich muzyków.”
Ponadto Pan T. Podulka odebrał jedno z najwyższych odznaczeń cywilnych - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, który został mu przyznany przez Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Wręczenia
medalu dokonali: Mieczysław Kot – Dyrektor Biura Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie i Tadeusz
Sieniawski – Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Medalem mogą być odznaczone jednostki OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje
i organizacje społeczne. Mogą nim być również uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji
celów Związku.
Magdalena Pilawska

Brzozowski Konwent Samorządowy
Na Brzozowskim Konwencie Samorządowym, obradującym 10 lutego
br. pod przewodnictwem Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, z udziałem
Janusza Draguły – Wicestarosty Brzozowskiego, Józefa Rzepki – Burmistrza
Brzozowa, Stanisława Jakiela – Wójta
Gminy Haczów, Marka Ćwiąkały – Wójta Gminy Jasienica Rosielna, Jana Pilcha
– Wójta Gminy Domaradz, Stanisława
Pałysa – Zastępcy Wójta Gminy Dydnia,
Marii Potocznej – Sekretarz Gminy Nozdrzec, Zofii Foryś – Kierownika PCPR w
Brzozowie, Jerzego Szubry - Naczelnika
Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie, bryg. Zbigniewa Sieniawskiego
– Komendanta PSP w Brzozowie, mł. insp.
Marka Kochanika – Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie omawiano
plany inwestycyjne w infrastrukturze drogowej na rok 2010, zastanawiano się jak
zainteresować większą liczbę kobiet profilaktycznymi badaniami mammograficznymi i cytologicznymi oraz wysłuchano
informacji dotyczącej zasad realizowania
„Programu wyrównywania różnic między


regionami II”. Ponadto szef brzozowskiej
policji poruszył temat trudnej młodzieży
i jej zachowań, a następnie naczelnik Jerzy Szubra i komendant Zbigniew Sieniawski, szczegółowo przedstawili zasady działania Radiowej Sieci Zarządzania
Kryzysowego.
Inwestycje drogowe należeć będą
do najważniejszych zadań powiatu brzozowskiego w 2010 roku. W planach są
remonty dróg, mostów, budowa chodników oraz likwidacja osuwisk. – W budżecie powiatu zaplanowano również środki
finansowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów w Jasienicy
Rosielnej i Wesołej – powiedział Janusz
Draguła – Wicestarosta Brzozowski.
W bieżącym roku zwiększy się bezpieczeństwo pieszych na drogach powiatu
brzozowskiego. Zamierzeniem powiatu
bowiem jest budowa 13 odcinków chodników o łącznej długości ponad 4 kilometrów. Wartość inwestycji szacowana
jest na około 2,4 miliona złotych. Będzie
ona realizowana ze środków budżetu powiatu i budżetów gmin. Aktualnie trwa
procedura przetargowa. Trwają również
przygotowania do budowy kolejnych

odcinków chodników w Temeszowie,
Siedliskach, Jabłonicy Polskiej i Górkach
o łącznej długości ponad 2 km. Rozwiązany będzie też problem kilku osuwisk
występujących na drodze powiatowej
pomiędzy Przysietnicą, a Izdebkami
- Rudawcem. Opracowano dokumentację
geologiczną z udziałem środków MSWiA
i w najbliższym czasie zostanie przygotowany projekt techniczny, na który powiat otrzymał dofinansowanie z MSWiA
w kwocie 240 tys. zł. Jeszcze w tym roku
powinny rozpocząć się prace przy likwidacji osuwisk. Wartość prac szacowana
jest wstępnie na kwotę 5-6 milionów złotych.
Nowa nawierzchnia bitumiczna
zostanie wykonana na drodze Domaradz
– Przysietnica i Brzozów – Wara (w Izdebkach) oraz w Niewistce o łącznej długości
około 14 km i łącznej wartości 4,2 miliona złotych. Złożono również wniosek
o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na remont drogi
Dydnia – Krzywe – Końskie na odcinku
ponad 5 km. Koszt remontu szacowany
jest na ponad 3 miliony złotych, z czego
70% powinno stanowić dofinansowanie

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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z RPO. Uczestnicy obrad dłuższy czas
debatowali nad rozwiązaniem problemu
małego zainteresowania kobiet badaniami profilaktycznymi mammograficznymi
oraz cytologicznymi. Dotychczas bowiem
na badania zgłaszało się niewiele kobiet,
a rak piersi jest najczęściej występującym
nowotworem złośliwym u kobiet. Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała,
że znaczący wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69
roku życia. Najważniejszym czynnikiem,
w istotnym stopniu wpływającym na wyniki leczenia, jest wykrycie nowotworu
w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.
A to umożliwia badanie mammograficzne.
Kluczem do zwiększenia zainteresowania

rządu powiatowego, samorządów gminnych, lekarzy rodzinnych, sołtysów oraz
organizacji i stowarzyszeń dla poprawy
dotychczasowej niekorzystnej sytuacji dotyczącej niewielkiego zainteresowania kobiet z powiatu brzozowskiego badaniami
profilaktycznymi. Chcemy zrobić wspólnie wszystko, żeby tę tendencję odwrócić,
tym bardziej, że mamy na miejscu Szpital
Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek
Onkologiczny wyposażony w odpowiedni
sprzęt do przeprowadzania badań mammograficznych i cytologicznych. Szkoda
byłoby nie wykorzystać takiego udogodnienia – stwierdził Wicestarosta Draguła.
Nowy mammograf, z przystawką do biopsji, będzie funkcjonował prawdopodobnie od połowy kwietnia br. Koszt zaku-

Posiedzenie Brzozowskiego Konwentu Samorządowego

badaniami profilaktycznymi jest przekonanie kobiet o sensowności ich przeprowadzania. Uświadomieniu, że profilaktyka ma decydujące znaczenie w walce
z chorobą. - Biorąc pod uwagę, że do
brzozowskiego szpitala zakupiony zostanie niebawem nowy mammograf, trzeba
dołożyć wszelkich starań, żeby mieszkanki powiatu brzozowskiego w jak największej liczbie korzystały z profilaktyki. Ma
w tym między innymi dopomóc współpraca koordynatorów – podkreślił Janusz
Draguła. Będą to osoby reprezentujące
szpital, starostwo oraz poszczególne gminy, których zadaniem będzie ustalenie
konkretnej liczby kobiet w wieku objętym
wyżej wymienioną profilaktyką, określenie terminów badań mammograficznych
i cytologicznych dla poszczególnych
gmin i miejscowości, zainteresowanie
nimi kobiet oraz usprawnienia organizacji
wyjazdów na badania. – Konieczne jest
skoordynowanie działań szpitala, samoe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

pu to 350 tysięcy złotych, w tym udział
finansowy powiatu wynosi 50 procent.
Aktualnie trwa procedura przetargowa
związana z jego zakupem.
Z kolei jak poinformowała uczestników Konwentu Zofia Foryś – Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
do „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, dofinansowywanego
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Starostwo Powiatowe w Brzozowie przystąpiło już po
raz siódmy. Ze środków przeznaczonych
na realizację programu udzielona może
być pomoc w ramach:
- obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach
edukacyjnych w zakresie umożliwienia
osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania,
- obszaru D – na likwidację barier transportowych,
- obszaru E – na dofinansowanie wyma-

ganego wkładu własnego w projektach
samorządów powiatowych dotyczących
rozwoju infrastruktury służącej edukacji
osób niepełnosprawnych realizowanych
w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych.
Komendant powiatowy policji
w Brzozowie, mł. insp. Marek Kochanik,
mówił o wykroczeniach młodzieży dotyczących posiadania, handlowania i zażywania narkotyków. – W 2008 roku na terenie powiatu brzozowskiego odnotowany
był 1 czyn karalny związany z narkotykami. W roku 2009 było ich już więcej. Narkotyki rozprowadzane są między innymi
w dyskotekach – powiedział Marek Kochanik. Ponadto, jak zaznaczył komendant, wzrasta agresja uczniów w szkołach.
Coraz częściej dochodzi do znieważania
nauczycieli, czy innych chuligańskich
wybryków. Przedstawił też swojego zastępcę – podinsp. Adama Pietrzkiewicza,
który został powołany na to stanowisko
w wyniku konkursu.
Poruszono ponadto potrzebę rozbudowy systemu łączności radiowej
w ramach systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego od
szczebla wojewódzkiego poprzez powiatowy, do gminnego. Jerzy Szubra – Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Brzozowie oraz bryg. Zbigniew Sieniawski - Komendant PSP w Brzozowie
przedstawili zasady działania Radiowej
Sieci Zarządzania Kryzysowego Starosty
z gminami. Rozbudowa tej sieci na powiat
i gminy jest uzupełnieniem Radiowej Sieci Zarządzania Kryzysowego Wojewody.
Cały system umożliwia bezpośrednią
i niezależną łączność służb dyżurnych,
osób funkcyjnych odpowiedzialnych za
zarządzanie kryzysowe, ze służbami ratowniczymi na miejscu prowadzonej akcji ratowniczej.
Wojewoda Podkarpacki na potrzeby Radiowej Sieci Zarządzania Kryzysowego przekazał już do powiatu i gmin
powiatu brzozowskiego radiowe stacje
bazowe. Dalsza rozbudowa tej łączności
na szczeblu powiatu wymaga nakładów
finansowych w granicach 4 do 5 tys. zł,
natomiast na szczeblu gminy około 2 tys.
zł. Radiowa sieć telefoniczna na potrzeby
zarządzania kryzysowego funkcjonować
będzie niezależnie od łączności telefonii
komórkowej i stacjonarnej.

Sebastian Czech
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Plany inwestycyjne na 2010 r.
w powiecie brzozowskim
1 mln 700 tys.
na usuwanie
skutków powodzi
Znaczącą kwotę 1 mln 700 tys. zł otrzymał powiat brzozowski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Powiat znalazł się
wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie. Promesę
na ręce Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża przekazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller. Wręczenie promes miało miejsce w Mielcu 5 lutego br.
fot. Wiesław Bek

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż odebrał promesę z rąk Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera
fot. Wiesław Bek

Budowa chodników
Jednym z priorytetów przy planowaniu budżetu powiatu brzozowskiego na rok bieżący było zabezpieczenie środków na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo na drogach
i będą szczególnie istotne dla mieszkańców powiatu. Dlatego
też już w roku ubiegłym opracowano dokumentację techniczną na budowę chodników w gminach naszego powiatu, które
w roku bieżącym zostaną wykonane. Łącznie będzie ponad
4 km chodników. W 2010 r. powiat brzozowski wybuduje chodniki przy drodze powiatowej Iskrzynia-Trześniów (w miejscowości
Haczów) – 445 mb, a także w ciągu dróg powiatowych w gminie Haczów: Iskrzynia-Trzesniów (w miejscowości Trześniów),
Turze Pole - Zarszyn (w miejscowości Wzdów), Jabłonica Polska – Jasionów (w miejscowości Jabłonica Polska oraz Malinówka), Jasionów przez wieś (w miejscowości Jasionów), Wzdów
– Besko (w miejscowości Wzdów), co daje łącznie 1273 mb.
Ponadto zostaną również wybudowane chodniki w gminie
Brzozów: w ciągu drogi powiatowej Brzozów-Wara (w miejscowości Przysietnica i Brzozów) oraz w ciągu drogi powiatowej
Brzezianka-Stara Wieś (w miejscowości Stara Wieś) o długości
łącznej 1414 mb, a także w na terenie gmin Jasienica Rosielna i Domaradz: w ciągu drogi Jasienica Rosielna-Orzechówka
(w miejscowości Orzechówka), w ciągu drogi Domaradz-Przysietnica (w miejscowości Domaradz) i w ciągu drogi DomaradzLutcza (w miejscowości Domaradz). W tych gminach łączna
długość chodników, które zostaną wybudowane to 805 mb.
W realizację tych inwestycji finansowo zaangażowały się również poszczególne gminy.
W roku bieżącym ponadto zostanie przygotowana dokumentacja techniczna na budowę chodników dla pieszych przy
drogach powiatowych w: Jabłonicy Polskiej, Brzozowie przy
ul. Bohaterów II Wojny Światowej, Siedliskach, Górkach oraz
w Humniskach. Łącznie planuje się opracowanie dokumentacji
technicznej na wybudowanie kolejnych 2100 mb chodników.

Zabezpieczenie osuwisk

Przekazanie promes odbyło się w Mielcu

Dotacja zostanie wykorzystana na realizację dwóch dużych zadań inwestycyjnych w 2010 r.: remont drogi powiatowej Domaradz-Przysietnica na odcinku ponad 7 km oraz remont drogi powiatowej Brzozów-Wara na odcinku ponad 6 km.
Całkowity koszt realizacji tych inwestycji to ponad 4 mln zł,
w tym ponad 2 mln zł będzie pochodzić z budżetu powiatu.
Ostateczny koszt tych zadań będzie znany po zakończeniu procedury przetargowej. Remonty obu dróg zakończą się w bieżącym roku.


Istotnym zagadnieniem w planach inwestycyjnych na
bieżący rok są prace przy zabezpieczeniu osuwisk przy drogach
powiatowych. W ubiegłym roku została opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska na zabezpieczenie pięciu osuwisk
w ciągu drogi powiatowej Brzozów - Wara w miejscowości
Przysietnica. W bieżącym roku planowane jest przygotowanie
dokumentacji projektowo-budowlanej, na którą powiat otrzymał
dotację w kwocie 240 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

Remonty dróg powiatowych
Powiat brzozowski mając na uwadze kontynuację
działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej
prowadzi inwestycje, które zostały rozpoczęte w 2009 r.,
a mianowicie zakończenie przebudowy drogi Krzemienna-Witryłów-Jurowce na odcinku ok. 11 km oraz modernizacja drogi

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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Barycz-Nozdrzec na odcinku 14 km. Należy podkreślić, że są to dwie największe
inwestycje w ostatnich latach, a ich koszt
zamyka się kwotą ok. 9,5 mln zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w sierpniu br.
Ponadto w tym roku zostanie przygotowana dokumentacja techniczna na remont i przebudowę drogi Jasienica Rosielna-Orzechówka w sąsiedztwie kościoła,
a także drogi Brzozów-Zmiennica z odwodnieniem ul. Zdrojowej w Brzozowie.
Ponadto złożony został wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dydnia-Krzywe-Końskie o długości 5,3 km
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007 -2013. Ogólny koszt inwestycji
to ponad 3 mln zł, w tym dofinansowanie
z RPO wynosiłoby 70%.

Remonty mostów

z RPO stanowiłoby 70% tej kwoty.
Wystąpiono również do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o dofinansowanie tej inwestycji.

Powiat brzozowski mając
na uwadze zaspokajanie potrzeb edukacyjnych młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych i zdobycie
przez nią wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie w przyszłości atrakcyjnego
zawodu, tworzy nowe profile
i kierunki kształcenia.

Na rok 2010 zaplanowano modernizację

Profil wojskowy
w I Liceum
Ogólnokształcącym

drogi Barycz-Nozdrzec
W 2010 r. zostanie opracowana dokuWe wrześniu br. w brzozowskim
mentacja techniczna na remonty kolejnych
I Liceum Ogólnokształcącym rozpocznie się kształcenie młomostów w powiecie brzozowskim – mostu na drodze Jasienica dzieży w klasie o profilu wojskowym. Takie ustalenia zawiera
Rosielna-Orzechówka w miejscowości Jasienica Rosielna oraz umowa podpisana 27 listopada ub. r. między Dorotą Kamińmostu na drodze Barycz-Nozdrzec w miejscowości Wesoła.
ską – Dyrektor I LO, a gen. Tomaszem Bąkiem – ówczesnym

Inwestycje i zmiany w szkołach,
dla których organem prowadzącym
jest powiat brzozowski
Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
W tym roku powiat brzozowski złożył wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy SOSW w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna – Schemat B „System oświaty”.
Złożony projekt przewiduje budowę sali gimnastycznej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie. Ogółem koszt inwestycji to 2 850 tys. zł, dofinansowanie

We wrześniu w I LO rozpocznie się nauka w klasie o profilu wojskowym

Dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
Uczniowie tego profilu będą mieli o 3 godziny więcej zajęć
z Wychowania Fizycznego, o 2 godziny z Przysposobienia
Obronnego, a 1 godzina poświęcona będzie historii oręża.

Nowy kierunek technik-geodeta
w Zespole Szkół Budowlanych

Powiat brzozowski złożył wniosek o dofinansowanie budowy sali przy SOSW
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Od 1 września br. planowane jest utworzenie nowego
kierunku kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych: technikgeodeta. Oddział najprawdopodobniej połączony będzie z oddziałem: ochrona środowiska.
W związku z utworzeniem nowego oddziału konieczne
będzie uzupełnienie wyposażenia szkoły w specjalistyczne pomoce geodezyjne, co zostanie sfinansowane przez powiat brzozowski.
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Profil technik agrobiznesu w Zespole
Szkół Ekonomicznych
Również w Zespole Szkół Ekonomicznych planowane
jest utworzenie nowego kierunku: technik agrobiznesu.
Nowe kierunki kształcenia powodują, że oferta edukacyjna szkół jest atrakcyjna, dostosowana do potrzeb rynku
pracy.

Zmiany w Domu Pomocy
Społecznej w Brzozowie
Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie uzyskał stałą rejestrację jako placówka pomocy społecznej. Taką decyzję, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Brzozowie
i po kontroli obiektu, wydał Wojewoda Podkarpacki.
Jest to duży sukces i bardzo ważne osiągnięcie z uwagi
na fakt, że umożliwi to funkcjonowanie placówki poprzez możliwość kierowania do niej nowych mieszkańców i ustalenia faktycznych kosztów pobytu. Należy podkreślić, że uzyskanie takiej
rejestracji było możliwe tylko dzięki temu, że DPS w Brzozowie
spełnił wymagane standardy określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Uzyskanie wymaganych standardów okupione było cza-

Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie

sochłonnymi i mozolnymi przedsięwzięciami, które trwały kilka
lat. Polegały one na gruntownym remoncie domu i zakupie nowego sprzętu. Większość prac udało się zrealizować dzięki dotacji
w kwocie ponad 1.200 tys. zł uzyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach
osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna. Ponadto ponad
600 tys. zł do realizacji tego zadania dołożył powiat brzozowski
(szczegóły w poprzednim numerze gazety).

Pomagają w potrzebie
Z

adaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest ułatwianie
życia niepełnosprawnym, pomaganie ludziom z problemami rodzinnymi, czy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz trudnej młodzieży. Sprawy poruszane oraz rozstrzygane w PCPR-ze często decydują
o dalszym losie osób zainteresowanych pomocą.

Likwidacja barier

W powiecie brzozowskim występuje wysoki, 18-procentowy
wskaźnik osób, o różnym stopniu niepełnosprawności. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych umożliwia dofinansowywanie
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych
w dużym stopniu niwelujących trudności funkcjonowania osób niepełnosprawnych. - W przypadku osoby
starającej się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
wymagane jest orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, przedstawienie
dokumentów potwierdzających, że
starająca się osoba niepełnosprawna jest właścicielem budynku, który
Zofia Foryś - Kierownik Powiatowego chce przystosować do swoich poCentrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie
trzeb oraz sprecyzowanie przez zainteresowanego co chce konkretnie zrobić i na jaką kwotę remont będzie
opiewać – wyjaśnia Zofia Foryś, Kierownik PCPR w Brzozowie. Kolejnym etapem realizacji wniosku jest wyjazd pracowników PCPR-u
do osoby starającej się o dofinansowanie.
Jeśli po sprawdzeniu miejsca inwestycji decyzja urzędników jest
pozytywna, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia profesjonalnego kosztorysu inwestorskiego na wykonanie zamierzonych prac.


Magdalena Pilawska

Następnie zostaje podpisana umowa pomiędzy Starostą
a osoba niepełnosprawną określająca zakres robót, kwotę
dofinansowania, czas wykonania robót. Po zakończeniu
prac związanych z likwidacją barier architektonicznych
odbioru dokonuje inspektor nadzoru budowlanego. Pozytywny odbiór prac skutkuje wypłatą dofinansowania.
- W 2009 roku w ramach likwidacji barier architektonicznych dofinansowaliśmy m.in. zainstalowanie windy dla
osoby niepełnosprawnej – podkreśla Zofia Foryś.
Niepełnosprawni mają ponadto możliwość ubiegać się
o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się. W ramach tych pierwszych istnieje
możliwość np. zakupu podnośnika wannowego dla osoby
leżącej, zakupu pralki automatycznej dla osoby niewidzącej lub niedowidzącej z zainstalowanym interfejsem
dźwiękowym lub brajlowskim.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się
niepełnosprawny ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu komputera lub przyłącza Internetu.
- Starający się musi jednak udowodnić, że komputer, czy
internet służy mu jako element komunikacji ze światem
zewnętrznym, pomaga w edukacji, a nie służy jako forma zabawy. Dlatego też są większe szanse gdy np. rodzic
wraz z komputerem wnioskuje o dofinansowanie programów sprzyjających rozwojowi dziecka - uzupełnia szefowa brzozowskiego PCPR.

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może partycypować w kosztach zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w 2009 r. w powiecie
brzozowskim z tego dofinansowania skorzystało 150
osób).
W ramach tego zadania dofinansowywane są np.
zakupy aparatów słuchowych, protez, pieluchomajtek,
wózków inwalidzkich, butów ortopedycznych.

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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Osoba niepełnosprawna może ubiegać się w PCPR
również o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Warunkiem takiego dofinansowania jest wypełnienie odpowiedniego wniosku, wskazanie ośrodka posiadającego wpis
do specjalnego rejestru prowadzonego przez wojewodę,
spełnienie kryterium dochodowego. W przypadku osoby ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może być również przyznane dofinansowanie do pobytu
opiekuna (uzasadnione przez lekarza).
- Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. W ubiegłym roku na turnusach
rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON
przebywało 70 osób z powiatu brzozowskiego – dodaje Zofia Foryś.

Sport, turystyka, rekreacja

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport,
kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.
O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentuje zapewnienie odpowiednich do potrzeb
osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków
własnych lub pozyskanych z innych
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
W ramach tego zadania PCPR
dofinansował w roku 2009 m.in.:
- wycieczkę Stowarzyszeniu – Klub
Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
z Brzozowa (Kraków-Niepołomice)
- Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzozowie,
czy też XXI Integracyjny Regionalny Rajd Turystów Niesłyszących
„Pieniny-2009” organizowany przez
PZG w Krośnie.

niem gospodarstwa domowego. W 2009 roku warsztaty otrzymały
na swoją działalność kwotę 1 milion 233 tysiące złotych (z czego
90 procent z tej kwoty pochodziło z PFRON-u, zaś 10 procent
z powiatu).

Program wyrównywania różnic między regionami

Powiat brzozowski po raz siódmy uczestniczy w „Programie
wyrównywania różnic między regionami”.
Dofinansowaniem ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu w bieżącym roku mogą być objęte w ramach:
- obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – (50 procent kosztów)
- obszar D – likwidacja barier transportowych – części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu
osób niepełnosprawnych (50 procent - kosztów)
- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury, służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do jednostki samorządu powiatowego,
właściwej dla miejsca realizacji projektu.
- W ramach tego programu zakupione zostały wszystkie samochody służące do przewożenia osób niepełnosprawnych na terenie
naszego powiatu, zlikwidowane zostały bariery architektoniczne
m.in. w Szpitalu w Brzozowie, kiedy
funkcjonował obszar C programu utworzono kilka miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Kierownik
PCPR.

Kapitał Ludzki

Trzeci rok z rzędu PCPR realizuje projekt systemowy dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie szans
i przygotowanie do życia społeczno
– zawodowego wychowanków opuszczających rodziny zastępcze. W projekcie udział weźmie 18 osób, w tym
12 ON oraz 6 usamodzielniających się
wychowanków rodzin zastępczych.
Wobec każdej osoby biorącej udział
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w projekcie zastosowane będą 3 formy
Warsztat terapii zajęciowej to
wsparcia: doradztwo zawodowe, trening
wyodrębniona organizacyjnie i finankompetencji i umiejętności społeczsowo placówka stwarzająca osobom
Uczestnicy programów realizowanych przez PCPR
nych – celem którego będzie poprawa
niepełnosprawnym, niezdolnym do
kończyli kursy w różnych zawodach
funkcjonowania psychospołecznego.
podjęcia pracy możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej. W zakresie pozyskania lub przy- Sfinalizowane zostaną także szkolenia, których kluczowym celem
wracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnie- będzie zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.
- Ważne dla tych osób będzie samo wyjście z domu. Uczestnictwo
nia.
W powiecie brzozowskim funkcjonują dwa War- w programie wzmocni je zapewne psychicznie, pozwoli uwierzyć we
sztaty Terapii Zajęciowej: w Starej Wsi oraz Haczowie. własne siły – mówi Zofia Foryś.
Podczas realizacji projektu w 2009 roku 9 kobiet po mastekW sumie uczestniczy w nich obecnie 81 osób, mając do
dyspozycji 15 pracowni (8 w Starej Wsi i 7 w Haczowie). tomii ukończyło kurs projektowania i aranżacji ogrodów, 2 uczestniW ramach warsztatów prowadzone są zajęcia z ceramiki, ków ukończyło kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawwikliniarstwa, malarstwa, ponadto uczestnicy poznają ele- nymi, 2 osoby zdobyły umiejętność obsługi kasy fiskalnej, 1 osoba
menty informatyki, czy trudy prac związanych z prowadze- ukończyła kurs kroju i szycia, a 3 ukończyły kurs pn. „kucharz”.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Dwie osoby zdobyły umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Kurs kroju i szycia

W gestii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzozowie jest też organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad domami pomocy społecznej. W ramach tej placówki
działa również Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie w sytuacji

kryzysowej w rodzinie można skorzystać z pomocy psychologa, pracownika socjalnego, a w razie konieczności zamieszkać
przez 3 miesiące w mieszkaniu będącym do dyspozycji Punktu
Interwencji Kryzysowej.
Sebastian Czech

Sesje Rad Gmin powiatu brzozowskiego:
Na sesji w dniu
29 stycznia 2010 roku
Rada Gminy Domaradz
uchwaliła budżet gminy na rok 2010. Podjęto także kilka
innych uchwał. W nowym budżecie po stronie dochodów
mamy 20 846 739,04 zł, zaś po stronie wydatków 28 981
896,54 zł. Zakładany jest deficyt budżetowy w wysokości
8 135 057,50 zł.

Domaradz

Sesja Rady Gminy Domaradz

Jasienica Rosielna
28 stycznia br. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której podjęte zostały następujące uchwały:
- Uchwała Budżetowa na 2010 rok,
- uchwała w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w 2010 r. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Brzozowskiego,
- uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu działek,
- uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki.
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej: http://jasienica.bip.krosoft.pl w zakładce: „prawo lokalne”
- „uchwały”.
Marek Ćwiąkała Wójt Gminy Jasienica Rosielna
***********************

Ponadto Rada Gminy uchwaliła Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii, podjęła uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez Gminę Domaradz, podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych Domaradz - Przysietnica i Domaradz - Lutcza, podjęła
uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy Domaradz na
2010 r. oraz zatwierdziła sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy.
Tomasz Bober
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Podczas Sesji Rady Gminy Dydnia
w dniu 12 lutego 2010 r. zostały podjęte
uchwały w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej Gminy Dydnia na 2010 rok,
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
- udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego,
- funduszu sołeckiego,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonych w miejscowości Dydnia na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia.
Alina Maślak

Dydnia

Sekretarz Gminy Dydnia

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

GMINY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Haczów

11 lutego br. odbyła się kolejna XXXVII zwyczajna sesja Rady
Gminy Haczów.

jąc przepięknie trzy kolędy. Mając na uwadze profesjonalizm
Pani Marty Soboty w kształtowaniu kultury muzycznej i wartości artystycznych płynących z upowszechniania piękna pieśni
i muzykowania Tadeusz Kędra - Przewodniczący Rady Gminy
Haczów wręczył list gratulacyjny w imieniu Rady Gminy. Natomiast nagrodę pieniężną Wójta Gminy Haczów za osiągnięcia
dydaktyczne dla Pani Marty Soboty wręczyli Anna Musiał – Sekretarz Gminy oraz Ryszard Błaż – Wiceprzewodniczący Rady
Gminy.
Stanisław Jakiel Wójt Gminy Haczów

Nagroda Starosty dla Chóru „Kamerton”

Sesja Rady Gminy Haczów

Porządek sesji obejmował:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku
obrad.
2. Informację Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok
2010.
4. Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
które przedstawiła Grażyna Wdowiarz – Kierownik Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Haczów.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Haczowie, które omówiła Stanisława Stepek
– Kierownik Ośrodka.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad sesji.
Ponadto jednym z uroczystych punktów obrad sesji było
wręczenie nagrody dla Pani Marty Soboty – Opiekuna Chóru
„Kamerton” przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie.
Chór „Kamerton”, który zajął I miejsce w 16 Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek im. Kazimierza Szwarlika
w Będzinie, uświetnił swoim występem obrady sesji, wykonu-

Chór żeński „Kamerton” działający przy Szkole Podstawowej w Haczowie otrzymał również nagrodę Starosty Brzozowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Okazją do przekazania nagrody była sesja
Rady Gminy w Haczowie. Ufundowaną przez Starostę Brzozowskiego kamerę wraz z listem gratulacyjnym na ręce opiekunki chóru – Marty Soboty przekazał Piotr Tasz – Naczelnik
Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Nagrodę ufundowaną przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża
przekazał Naczelnik Piotr Tasz

O sukcesach chóru pisaliśmy obszernie w poprzednim numerze gazety.
Magdalena Pilawska
fot. A. Józefczyk

Chór żeński „Kamerton” wraz z opiekunem Martą Sobotą
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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GMINY POWIATU BRZOZOWSKIEGO/ SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
11 lutego br. w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu odbyła się XXVI sesja Rady Gminy. Tematem
głównym posiedzenia było wprowadzenie zmian
w budżecie gminy na rok 2010.
Radni podjęli również uchwały w sprawie:
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i ratowniczo - gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gmin Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko” w wysokości 609.100 zł. Spłata
zobowiązania nastąpi w 2010 roku – 609.100 zł - w tym środki własne
90.450 zł. Źródłem pokrycia zobowiązania będą dochody własne gminy
oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w miejscowości Hłudno;
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła na okres 30 lat dla „WIND ENERGIA” Sp.
z o.o. w Rzeszowie, nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych położonych w miejscowości Wesoła, posiadających księgę wieczystą nr 36070, z przeznaczeniem pod budowę farmy wiatrowej;
- uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2010 oraz udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na budowę
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1936 R Barycz – Izdebki o długości 312 mb wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego
w miejscowości Izdebki – w wysokości dofinansowania 111.399 złotych.
Niezwykle miłym momentem sesji była niezapowiedziana wizyta przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów - st. asp. Józefa Bąka z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie oraz st. asp. Zdzisława Toczka z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, którzy w imieniu Zarządu Głównego NSZZP
uhonorowali Wójta Gminy Antoniego Gromalę „Odznaką Honorową”.
Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie złożył najserdeczniejsze podziękowania za

Nozdrzec

Wręczenia Odznaki Honorowej dla Wójta A. Gromali dokonał
st. asp. J. Bąk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ...

oraz st. asp. Z. Toczek z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

pełne zaangażowanie, życzliwość oraz pomoc okazywaną Związkowi. „Bardzo wysoko sobie cenimy zarówno rzeczowość jak i efektywność naszych kontaktów,
w których dobro nasze, każdego obywatela było zawsze wartością nadrzędną.”
Jolanta Socha

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

„Życie jest bezcennym darem”
Takie hasło przyświeca programowi profilaktyki raka piersi
i raka szyjki macicy, który finansowany jest przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Liczba ponad 14 tys. zachorowań na nowotwór piersi rocznie w Polsce zatrważa. Rak piersi
jest najczęściej występującym
nowotworem złośliwym u kobiet.
Chorują przeważnie kobiety około 50 roku życia. Im starszy wiek,
tym częściej występuje rak piersi. Zdarza się jednak
i u kobiet zupełnie młodych. Nowotwór złośliwy piersi
wcześniej rozpoznany i właściwie leczony jest uleczalny
nawet w 100%. Niestety w Polsce jeszcze nie uzyskuje
się takich wyników, a główną przyczyną jest zbyt późne
wykrycie choroby. Mammografia pozwala na wczesne
wykrycie nowotworu.
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Najistotniejsze czynniki ryzyka zachorowań na raka piersi:
• rak sutka u krewnych w pierwszej linii pokrewieństwa
• wiek powyżej 50 lat
• bezdzietność
• późna pierwsza donoszona ciąża
• wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
• późna ostatnia miesiączka powyżej 55 roku życia
• otyłość
• nadmiar tłuszczów zwierzęcych w diecie
• długotrwałe stosowanie leków hormonalnych /antykoncepcja lub hormonoterapia zastępcza/
• mutacja w genach BRCA 1 lub BRCA 2
W Polsce na raka szyjki macicy zapada co roku 4 tys. kobiet
(10 dziennie). Połowa z nich umiera tylko dlatego, że zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem - najczęściej chorują kobiety między 45 a 55 rokiem życia, szczególnie te,
które wcześnie rozpoczęły życie seksualne, wiele razy rodziły i palą
Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

papierosy. Wczesne wykrycie choroby gwarantuje niemal 100% skuteczność wyleczenia.
Rak szyjki macicy jest bardzo podstępny i w pierwszym okresie
przebiega bez niepokojących objawów. Jego rozpoznanie jest możliwe
tylko dzięki badaniu cytologicznemu. Dlatego warto dać sobie szansę
i wziąć udział w badaniu.
Na terenie naszego województwa dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Wojewódzkich Ośrodkach Koordynujących;
„Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” i „Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. F. Chopina
Tadeusz Pióro
w Rzeszowie.

SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzozowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie wraz ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie organizuje

w dniu 11 marca 2010 r. o godzinie 10.00 w Brzozowskim Domu Kultury konferencję na ten temat,
w czasie której nastąpi także otwarcie wystawy
„NIEJEDNA Z JEDNĄ”.
Wystawa zorganizowana została przy współpracy PSSE
w Brzozowie z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym; „Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”. Wystawa
trwać będzie od 11 do 14 marca 2010 r. i będzie poświęcona tej
problematyce. Zapraszamy.

Komenda Powiatowa Policji
w Brzozowie

ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 08 310, fax 13 43 08 319
e-mail:brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl

Narada służbowa w KPP

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż podziękował za pracę policji, podkreślił, że dzięki tej pracy w powiecie żyje się bezpiecznie.
Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka pogratulował wyników osiągniętych w minionym roku,
które przełożyły się na wzrost bezpieczeństwa
mieszkańców gminy. Zapewnił, iż współpraca
przebiegała satysfakcjonująco, zadeklarował
również dalsze wsparcie finansowe ze strony samorządu.
Komendant Powiatowy Policji odniósł się
do wystąpienia młodszego inspektora Andrzeja Sabika oraz do najważniejszych priorytetów

Omówieniu wyników pracy brzozowskiej Policji w roku 2009 i nakreśleniu strategii na rok 2010 poświęcona była narada jej kadry kierowniczej. Wzięli w niej udział komendanci Policji, przedstawiciele władz
samorządowych oraz prokuratury.
22 stycznia w KPP w Brzozowie odbyła się narada służbowa podsumowująca 2009 rok. W odprawie wzięli udział: Zastępca
Komendanta Podkarpackiego Policji młodszy inspektor Andrzej Sabik, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Burmistrz Brzozowa Józef
Rzepka, Zastępca Prokuratura Rejonowego w Brzozowie Ryszard Sawicki, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie młodszy inspektor Marek Kochanik, kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji
w Brzozowie oraz przedstawiciele związków zawodowych.
Młodszy inspektor Marek Kochanik omówił dokonania brzozowskiej policji za rok 2009. Podkreślił znaczenie dobrej współpracy z samorządem, sądem i prokuraturą. Podziękował za wspieranie
Komendant Powiatowy Policji w Brzozowe Marek Kochanik
działań policji przez dofinansowanie zapewnione ze strony starostwa,
omówił dokonania brzozowskiej policji za rok 2009
miasta i poszczególnych gmin na terenie powiatu.
Młodszy inspektor Andrzej Sabik podziękował za wyniki osiągnięte Komendanta Wojewódzkiego Policji. Podziękow 2009 roku. Stwierdził, że wskaźniki bezpieczeństwa świadczą o dobrej pracy wał za pracę policjantów i pracowników Policji
brzozowskich policjantów, wyraził także przekonanie, iż w bieżącym roku za- w 2009 roku, która sprawiła, że Podkarpacie jest
angażowanie funkcjonariuszy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz wzrost najbezpieczniejszym województwem w Polsce.
Sierż. Anna Karaś
zaufania mieszkańców powiatu do policji.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Do przyczyn mających
wpływ na popełnianie przestępstw
dotyczących dóbr kultury należy
zaliczyć m.in. brak poczucia zagrożenia przestępczością zwłaszcza u administratorów odpowiedzialnych za zabezpieczanie obiektów, w których zgromadzone
są dobra kultury, słabe zabezpieczenie techniczne - zwłaszcza obiektów sakralnych oraz zainteresowanie ze strony zorganizowanych grup przestępczych tego
typu przestępczością.
Do przestępstw, w wyniku których łupem padają dobra kultury należy
zaliczyć kradzieże, kradzieże z włamaniem, wymuszenia rozbójnicze, rozboje, zniszczenia mienia. Notuje się również przypadki podpaleń oraz pożarów
wynikłych z nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Występuje również proceder nielegalnego wywozu z kraju dóbr kultury narodowej i sakralnej.
Wśród najbardziej zagrożonych obiektów, w których przechowywane są dobra
kultury należy wskazać obiekty sakralne, domy i mieszkania osób prywatnych
oraz muzea, galerie i biblioteki.
Mając między innymi powyższe na uwadze, Wydział Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP w Brzozowie wdrożył do realizacji akcję prewencyjną ,,Bezpieczne zabytki”, która ma na celu ograniczenie przestępczości na szkodę obiektów muzealnych i sakralnych m.in. poprzez wypracowanie zasad współpracy
z podmiotami zajmującymi się ochroną dóbr kultury, rozpoznanie i ustalenie
sprawców i grup zajmujących się tego typu przestępczością jak również poprawę stanu zabezpieczenia obiektów muzealnych i sakralnych. Do policyjnych
działań przyłączyły się lokalne samorządy. Liczymy również na współpracę
z mieszkańcami powiatu, którzy mogą mieć wiedzę o przypadkach kradzieży lub
dewastacji dóbr kultury.

Bezpieczne zabytki

Przyznał się
do włamań
Brzozowscy policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o 17 włamań. Przestępca działał na terenie całego powiatu. Przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 23-letniego mieszkańca Witryłowa,
podejrzanego o szereg przestępstw. Usłyszał
zarzuty między innymi kradzieży z włamaniem
do: sklepu motoryzacyjnego w Grabownicy,
domku letniskowego w Temeszowie, autobusu
w Zmiennicy, samochodu ciężarowego i autobusu w Golcowej, koparki w Obarzymie, autobusu w Witryłowie, koparki w Jabłonce i szkoły
w Grabownicy. Funkcjonariusze przeprowadzili eksperyment procesowy, w wyniku którego
ustalono przebieg 17 przestępstw.
Mężczyzna przyznał się do zarzucanych
mu czynów, grozi mu do 10 lat pozbawienia
wolności.

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

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
W Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie Podkarpacki Komendant Wojewódzki wręczył rozkaz powołujący Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Został nim
podinspektor Adam Pietrzkiewicz.
8 lutego br. odbyła się uroczysta odprawa służbowa, podczas której nowy zastępca otrzymał nominację. Rozkaz o powołaniu na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego wręczył
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Józef Gdański.

Rozkaz o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego
Policji wręczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki Józef Gdański

Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła pogratulował nowemu
Zestępcy Komendanta Adamowi Pietrzkiewiczowi

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie młodszy inspektor Marek Kochanik powitał zaproszonych
gości – Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Rzeszowie inspektora Józefa Gdańskiego, Wicestarostę Janusza Dragułę, Prokuratora Rejonowego w Brzozowie Zbigniewa Pankowskiego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Brzozowie brygadiera Zbigniewa Sieniawskiego oraz pracow14

ników cywilnych i policjantów KPP w Brzozowie. Ze strony
przełożonych oraz zaproszonych gości nowy zastępca komendanta powiatowego otrzymał gratulacje oraz życzenia sukcesów zawodowych i osobistych.
Podinspektor Adam Pietrzkiewicz pełni służbę w Policji od 24 lat. Pracę zaczynał w Nysie, później wrócił w rodzinne strony. Pracował w Sanoku, Krośnie, Myczkowie i Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Doświadczenie
zdobywał w wydziałach dochodzeniowo – śledczym, kryminalnym, przestępczości gospodarczej, kadr i szkolenia, sekcji
konnej oraz wydziale prewencji. Jest magistrem administracji.
Ma 47 lat. Jest żonaty i ma troje dzieci. Interesuje się sportem,
literaturą, prawem – pracuje również jako wykładowca.
Sierż. Anna Karaś

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ !!!
W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
http://www.straz.brzozow.pl
tel. 13 43-411-41, fax 13 43-440-00
https;//binp.info/kppspbrzozow/
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

Strażacy alpejczycy

Ośmiu strażaków reprezentowało Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie podczas IV
Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP
w Narciarstwie Alpejskim w Przemyślu. Znakomicie spisał
się Grzegorz Zawada, który w dwóch kategoriach okazał się
najlepszy z całej stawki alpejczyków.

wraz z ładunkiem wielkogabarytowym (kontener około 40T) wpadła
do przydrożnego rowu, a przewożony ładunek częściowo zsunął się
na skarpę. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Na miejsce zdarzenia przyjechało 5 zastępów z JRG Brzozów,
1 zastęp z KW PSP Rzeszów, KM PSP Mielec. Ciężki samochód
ratownictwa drogowego z komendy z Rzeszowa, przy użyciu poduszek powietrznych wysokiego ciśnienia oraz wciągarek, przesunął
ładunek na naczepę. Następnie ciężki dźwig z KM PSP Mielec postawił pojazd na koła. Ponownie sprawdzono zabezpieczenie ładunku
przed przemieszczeniem na lawecie i kierowca pojazdu, pilotowany
przez policję, odjechał na parking. Ratownicy usunęli z jezdni naniesioną ziemię i błoto.

Pożar budynku gospodarczego…

Zwycięzca w dwóch kategoriach Grzegorz Zawada

Nad ranem 28 stycznia br. dyżurny Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Brzozowie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Humniska. Na
miejsce zdarzenia pojechały 2 zastępy z JRG Brzozów oraz
6 zastępów z OSP Humniska, Górki, Grabownica, Stara Wieś i Przysietnica. Na miejscu strażacy zastali palący się budynek gospodarczy
murowano-drewniany, w całości objęty pożarem. Podczas akcji gaśniczej ochraniano też pobliski budynek drewniany. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych i dogaszania pozostałości po pożarowych.

…i mieszkalno-gospodarczego

Pamiątkowe zdjęcie z IV Mistrzostw Województwa Podkarpackiego
Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim

W kategorii OPEN, na 96 uczestników, strażacy
z brzozowskiej komendy zajęli następujące miejsca: sekc.
Grzegorz Zawada - 1 miejsce, st. str. Marcin Siwy - 19 miejsce, sekc. Robert Florek - 26 miejsce, st. str. Rafał Ziemiański - 30 miejsce, kpt. Marek Kołodziej - 37 miejsce, bryg.
Zbigniew Sieniawski - 54 miejsce, str. Damian Śmigiel
- 56 miejsce, sekc. Daniel Wojtowicz - 59 miejsce.
Wśród VIP-ów, na 20 startujących, bryg. Zbigniew
Sieniawski uplasował się na 10 miejscu. W kategorii M1
natomiast (46 uczestników) klasyfikacja brzozowian przedstawiała się następująco: sekc. Grzegorz Zawada - 1 miejsce, st. str. Marcin Siwy - 11 miejsce, sekc. Robert Florek
-16 miejsce, st. str. Rafał Ziemiański - 18 miejsce, kpt. Marek Kołodziej - 20 miejsce, str. Damian Śmigiel - 27 miejsce, sekc. Daniel Wojtowicz - 29 miejsce.

Naczepa w rowie

Na łuku drogi krajowej nr 9 w Jasienicy Rosielnej naczepa niskopodwoziowa ciągnika siodłowego
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Dwa zastępy z JRG Brzozów oraz sześć z OSP Turze Pole,
Górki, Jasionów, Humniska, Grabownica, Zmiennica gasiło pożar budynku mieszkalno-gospodarczego drewnianego
w Turzym Polu, do którego doszło w nocy 5 lutego br. Po
przyjeździe na miejsce zastępów z JRG Brzozów paliła się przybudówka oraz dach nad częścią budynku. Istniało zagrożenie dla
mieszkalnej części budynku. Nie było osób poszkodowanych. Na
miejsce przybył patrol policji oraz grupa dochodzeniowa. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do usuwania siana oraz ewakuacji mienia z części gospodarczej budynku oraz do prac rozbiórkowych. Po
sprawdzeniu budynku miejsce pożaru przekazano właścicielowi. Na
miejscu pozostała OSP Turze Pole do nadzorowania pogorzeliska.
Oprac. na podstawie materiałów
kpt. Tomasza Mielcarka

DZIAŁANIA PSP W BRZOZOWIE
W OKRESIE OD 01. 01. DO 09. 02. 2010 r.
W okresie od 01.01.2010 r. do 09.02.2010 r. odnotowano 61 zdarzeń w tym: 10 pożarów. W działaniach związanych
z gaszeniem pożarów brało udział 37 zastępów straży pożarnej
w składzie 162 ratowników PSP i OSP oraz 51 miejscowych
zagrożeń. W działaniach związanych z likwidacją miejscowych
zagrożeń brało udział 67 zastępów w składzie 181 ratowników.
Fałszywych alarmów nie odnotowano.
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POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów
tel. (0-13) 43-421-37, 13 43-421-49, fax 13 43-421-48

Bezrobocie w powiecie brzozowskim
Początek nowego roku nie przyniósł poprawy na rynku pracy na terenie powiatu brzozowskiego. Wprost przeciwnie, bezrobocie nadal u nas
rośnie.
- Porównując analogiczne okresy, początku ubiegłego i bieżącego roku, należy
niestety stwierdzić wzrost bezrobocia na terenie naszego powiatu. Wpływ na ten fakt miało
kilka czynników, między innymi grupowe zwolnienia w brzozowskim zakładzie „Koronki”
i innych firmach z terenu powiatów ościennych
gdzie pracowali mieszkańcy naszego powiatu
– tłumaczył Józef Kołodziej, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
Innym powodem wzrostu liczby bezrobotnych w 2010 r. jest fakt podniesienia stawki
zasiłku dla bezrobotnych. Z 575 złotych brutto
wzrósł on, z początkiem roku, do 717 złotych
Józef Kołodziej
brutto. Duża grupa osób czekała z rejestracją
Dyrektor PUP w Brzozowie
pod koniec 2009 r., aby obecnie otrzymać
wyższe świadczenie. Na koniec stycznia br. w PUP zarejestrowanych było
łącznie 6939 osób, z czego największą grupę stanowiły osoby długotrwale
bezrobotne (4177 osób). Sporą grupą są również bezrobotni do 25 i po 50
roku życia (odpowiednio 1650 oraz 1003). W analogicznym okresie w roku
ubiegłym w statystkach brzozowskiego PUP widniało łącznie 6379 osób
bezrobotnych. Wtedy również największą grupę stanowili długotrwale bezrobotni (4021 osób), jednak zdecydowanie mniej było ludzi młodych do 25
roku życia (1360 osób) i po 50 roku życia (898 osób). Ogółem największą
grupę stanowią kobiety. W minionym roku zarejestrowanych ich było 3726,
a z początkiem obecnego roku już 3907 (2010 r.). – Wynika to z faktu, że
większość ofert pracy skierowanych jest do mężczyzn. Mimo, że kobiety są
nieraz lepiej wykształcone niż mężczyźni, to jednak trudniej jest im znaleźć
pracę. Trochę też winien jest nasz rynek pracy, na którym dominuje przede wszystkim działalność handlowa i usługowa. Nie zapominamy jednak

o kobietach i organizujemy dla nich różnego rodzaju kursy aktywizujące, szkolenia i zajęcia w Klubie
Pracy – mówił Józef Kołodziej.
Największą grupę bezrobotnych, bez względu na rok statystyk, stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz policealnym
i średnim zawodowym. Jak się okazuje pracę najtrudniej znaleźć osobom, które nie mają żadnego
doświadczenia zawodowego i tym, które mają do
5 lat stażu zawodowego.
Poprzez zdobyte środki finansowe, brzozowski PUP stara się aktywizować osoby bezrobotne.
– W minionym roku na ten cel rozdysponowaliśmy
kwotę ponad 13 milionów 890 tysięcy złotych. Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nasz powiat
otrzymał ponad 5 milionów złotych, dalsze 2 miliony 600 tysięcy pozyskane zostało z rezerwy budżetowej tego samego ministerstwa, pozostałą kwotę
zaś uzyskaliśmy z Unii Europejskiej – opowiadał
dyrektor Kołodziej.
Na obecny rok Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej przekaże dla naszego powiatu prawie
9 milionów złotych. Pracownicy PUP przygotowali
już wniosek o pozyskanie dodatkowych środków
z UE na kwotę prawie 5 milionów złotych.
– W przypadku, gdy wszystkie te środki okażą się
niewystarczające, będziemy się starać o dodatkowe
środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Unii Europejskiej. Według naszych szacunków w tym roku, uda nam się zaktywizować ponad
2500 osób – dodał Józef Kołodziej.
Elżbieta Boroń

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 04. 03. 2010 r.
1. Mistrz produkcji
(praca w zakładzie drzewnym)
2. Malarz szkła
3. Piekarz

4. Doradca klienta
5. Pracownik biurowy
(znajomość j. angielskiego)

6. Sprzedawca na stacji paliw
7. Operator koparko-ładowarki
(trzecia klasa)
8. Palacz kotłów parowych i c.o.

„Dni Otwarte” Urzędu Skarbowego w Brzozowie
6 marca 2010 r. w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Skarbowym
w Brzozowie odbędą się „Dni Otwarte”, których celem jest przybliżenie
podatnikom specyfiki pracy urzędu skarbowego.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie informuje również, że:
- w dniu 24 kwietnia 2010 r. (sobota) Urząd Skarbowy w Brzozowie będzie czynny w godz. od 9.00 do 13.00,
- w dniach od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. zostaną wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Brzozowie. W wymienionych dniach
urząd będzie czynny w godz. od 7.15 do 18.00.
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W wyżej wymienionych dniach podatnicy
mogą złożyć zeznanie roczne za 2009 r. oraz uzyskać pomoc w sprawach dotyczących rozliczenia
rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych za 2009 r. Dodatkowo klienci urzędu
w powyższych sprawach mogą uzyskać informacje
pod numerem tel. 13 4341836.
Zdzisław Mamak
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie

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

PRZEWODNIK ROLNIKA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
PODKARPACKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Zmiany korzystne dla rolników
Od 2010 roku rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na
obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW), płatności
z tytułu realizacji przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt (PROW 20042006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), będą
mogli ubiegać się o te płatności
na jednym, wspólnym formularzu
Marek Owsiany
wniosku.
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego
Oznacza to, że już w tym roku
Oddziału Regionalnego ARiMR
na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą wnioskować o przyznanie dziesięciu rodzajów płatności:
1. jednolitą płatność obszarową (JPO),
2. uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
• płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,
• płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych
(płatności zwierzęcej),
• płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją,
3. płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa),
4. oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),
6. płatność cukrową,
7. płatności do zwierząt (wsparcie specjalne),
8. przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006),
9. płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata
2007-2013),
10. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Wprowadzenie jednego formularza wniosku znacznie ułatwia
proces jego składania, szczególnie rolnikom starającym się o płatność rolnośrodowiskową, którzy do 2009 roku składali dodatkowy
wniosek o przyznanie takiej pomocy, od tego roku na wspólnym formularzu wystarczy, że uzupełnią w zakresie deklarowanych działek
do płatności jedynie dodatkowe kolumny o przyznanie płatności
rolnośrodowiskowych. Dane szczegółowe dotyczące deklarowanych pakietów do płatności rolnośrodowiskowych będą podawane
w załączniku do wniosku. Ponadto na jednym załączniku graficznym będzie wrysowane położenie działek rolnych, deklarowanych
zarówno do płatności bezpośrednich, ONW oraz płatności rolnoe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

środowiskowych. Zatem, nie będzie już trzeba zwracać się do
biur powiatowych o dodatkowe załączniki graficzne. Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym należy złożyć
w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą,
w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r. Jeśli wniosek
złożony zostanie po 17 maja 2010 r. – ale nie później niż do
dnia 11 czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia
stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%.
Ponadto od roku 2010 rolnicy, którzy spełniają warunki do
otrzymania jednolitej płatności
obszarowej, będą mogli ubiegać
się o dwa nowe rodzaje wsparcia
specjalnego:
• płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
• płatności do krów i owiec.
Specjalna płatność przysługuje rolnikom w całym kraju do
powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych
w plonie głównym, położonych na działkach rolnych, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa. Na takie
wsparcie w roku 2010 przeznaczona zostanie kwota 10,8 mln
euro, przy założeniu, że do płatności tych zostanie zakwalifikowana powierzchnia ok. 180 tys. ha. Stawka płatności do
hektara tych upraw wyniesie ok. 60 euro. Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, do powierzchni, których
rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna
biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna
perska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyny zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, bób,
bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch
siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja
zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny,
łubin żółty, peluszka, seradela uprawna,
wyka siewna. Nowa płatność nie przysługuje do tych działek, które w roku 2010
objęte są płatnościami z tytułu realizacji
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt (PROW 2004-2006) lub płatnością rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013).
Płatność do krów przysługuje rolnikom z pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub śląskiego. Rolnicy z tych regionów muszą
złożyć wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej
i posiadać na dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż 10 krów
w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatności będą przyznawane tylko do zwierząt, które są zarejestrowane w siedzibie
stada położonej na terenie tych województw. Na realizację tej
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płatność w roku 2010 zostanie przeznaczona kwota 28,5 mln
euro. Przy założeniu, że do takiego wsparcia kwalifikować się będzie ok. 200 tys. krów, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie
ok. 142,5 euro.
Płatność do owiec przysługuje rolnikom z pięciu województw południowej
Polski: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Rolnik
ubiegający się o takie wsparcie, poza złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, musi posiadać na dzień 31
maja 2010 r. co najmniej 10 samic z gatunku
owca domowa w wieku co najmniej 18 miesięcy, zarejestrowanych w siedzibach stad
położonych na terenie tych województw.
W roku 2010 na takie wsparcie zostanie
przeznaczona kwota 1,5 mln euro. Przy założeniu, że do tych płatności kwalifikować się
będzie ok. 50 tys. owiec, stawka płatności
do jednej sztuki wyniesie ok. 30 euro. Podkreślić należy, że wszystkie zwierzęta muszą być odpowiednio
oznakowane i zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji
zwierząt, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od 2010 roku, w zasadach przyznawania płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o które ubiegają
się polscy rolnicy, zaszły pewne zmiany. Jedna z nich polega
na tym, że rolnikom prowadzącym uprawę zagajników drzew
o krótkiej rotacji, takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa,
wierzba, przysługiwały będą jednolite płatności obszarowe.
We wnioskach o dopłaty bezpośrednie tak wykorzystywane
grunty należy zadeklarować, jako odrębne działki rolne. Druga ważna zmiana dotyczy gruntów rolnych utrzymywanych
w dobrej kulturze rolnej, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, będzie przysługiwała uzupełniająca płatność pod-

stawowa (w poprzednich kampaniach przyznawano wyłącznie
płatność jednolitą). Na skutek uchylenia unijnych przepisów,
od 2010 roku nie będą przyznawane płatności do upraw roślin
energetycznych, a w związku ze zniesieniem
tych dopłat nie będzie również przyznawana pomoc do rzepaku (de minimis). Zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej, od 2010 r. nie
będą przyznawane także krajowe płatności
uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu
w danym roku związanej z produkcją. Pozostaną jedynie tzw. historyczne dopłaty do powierzchni upraw chmielu.
Jednocześnie ARiMR przypomina, że
rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie,
ONW, rolnośrodowiskowe czy pieniądze za zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne,
muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok
zasad wzajemnej zgodności (cross compliance)
w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej.
Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
będą prowadziły szkolenia z zakresu płatności bezpośrednich,
płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt, harmonogramy szkoleń zostaną
umieszczone na tablicach informacyjnych w biurach powiatowych. Wszelkie informacje dotyczące szkoleń, jak i szczegółowe informacje na temat płatności można uzyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków, szybko
złożony bezbłędny wniosek gwarantuje wypłatę przyznanej
płatności w pierwszej kolejności.
Marek Owsiany
Zastępca Dyrektora Podkarpackiego
Oddziału Regionalnego ARiMR

Rolnicy się szkolą
Ponad 70 osób uczestniczyło w szkoleniu z zakresu nowych zasad w płatnościach o dopłaty bezpośrednie
w 2010 roku oraz programów rolnośrodowiskowych, które
odbyło się 23 lutego w Urzędzie Miejskim w Brzozowie
Szkolenie, w którym uczestniczyli rolnicy, sołtysi
i radni, zapoczątkowało cykl siedmiu spotkań w gminach
powiatu brzozowskiego. Organizatorem był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale Zespół Doradców
w Brzozowie i Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie.
Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR w Brzozowie Dariusz Kamiński podsumował kadencję płatności w roku 2009, omówił wsparcie
rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich w poszczególnych gminach.
Kolejne prezentacje przeprowadzili pracownicy Biura Powiatowego ARiMR. Naczelnik Wydziału
Płatności Bezpośrednich Tomasz
Szarek przedstawił nowe zasady
w płatności bezpośrednich w 2010 r. Dariusz Kamiński - Kierownik BP ARiMR
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W szkoleniu uczestniczyli rolnicy, sołtysi oraz radni

Omówił miedzy innymi nowe rodzaje wsparcia specjalnego, w tym płatności do upraw roślin strączkowych
i motylkowych, krów i owiec.
O pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW
wspomniała Zastępca Kierownika Joanna Zańko.
Naczelnik wydziału rejestracji zwierząt Dorota
Owsiany przypominała rolnikom obowiązki wynikające z posiadania zwierząt gospodarskich. Ostatni temat
szkolenia dotyczący programów rolnośrodowiskowych
przedstawiła Kierownik Zespołu Doradców w Brzozowie Krystyna Przybyła - Ostap.

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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Kierownik ZD Krystyna Przybyła - Ostap

Szkolenie z zakresu nowych zasad w płatnościach o dopłaty bezpośrednie
przeprowadzili pracownicy BP ARiMR w Brzozowie

Pracownicy Zespołu Doradców w Brzozowie udzielają
szczegółowych informacji i pomagają sporządzić plan działalności oraz wypełnić wniosek o płatność. Termin składania

wniosku o płatność jest taki sam jak o płatności bezpośrednie
- od 15 marca do 15 maja.

Andrzej Józefczyk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Nr UDA-POKL.06.01-18-161/09-00,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozmowa z Anną Guz - specjalistą
do spraw promocji i rekrutacji,
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. w Lublinie
Magdalena Pilawska: Pani Aniu Polska
Giełda Pracy jest w trakcie realizacji unijnego projektu w województwie podkarpackim, co to za projekt?
Anna Guz: Jest to projekt pod nazwą „Panorama sukcesu”. Realizację tego projektu
rozpoczęto z początkiem listopada w brzozowskim biurze Polskiej Giełdy Pracy Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie. Celem tego projektu
jest przeprowadzenie szeregu działań przyczyniających się do podniesienia poziomu zaAnna Guz
trudnienia oraz aktywności zawodowej osób
powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia z terenów powiatów: brzozowskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego i leskiego.
M.P.: Jakie działania przewiduje projekt
A.G.: W ramach projektu proponujemy udział w bezpłatnych szkoleniach, dających
możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych zgodnych z wymaganiami pracodawców. Dodatkowo zapewniamy: stypendium szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek podczas szkoleń, zaświadczenie o ukończonym
szkoleniu, bezpłatny dostęp do Internetu oraz aktualne oferty pracy. Zajęcia będą
prowadzone przez wykwalifikowanych doradców i wykładowców. Uczestnicy mogą
skorzystać z wybranego przez siebie jednego szkolenia: podstawy obsługi komputera, kurs języka angielskiego, księgowość i finanse, zarządzanie informacją, danymi
i dokumentacją, biznesowe prowadzenie własnej firmy, mediacje i negocjacje, obsługa wózków jezdniowych, kobieta po 40–tce na rynku pracy - nauka specyficznych
umiejętności w obszarze rozwoju własnej kariery. Oprócz szkoleń każdy beneficjent
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

uzyska wsparcie w ramach doradztwa zawodowego, warsztatów oraz pośrednictwa
pracy.
M.P.: Tak szeroki wachlarz szkoleń i kursów na pewno zadowoli wymagającego
beneficjenta i pomoże w znalezieniu satysfakcjonującego zajęcia.

Szkolenie dla osób po 50 roku życia
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A.G.: Taki jest nasz cel. Zapewnienie tak kompleksowego doradztwa i programu szkoleń pozwoli grupie osób bezrobotnych
zmierzyć się na bardzo wymagającym obecnie rynku pracy. Wiele
osób nie zdaje sobie sprawy, że brak aktywności na rynku pracy
powoduje, że ich szanse na znalezienie i utrzymanie pracy maleją.
Warto nadążać za zmieniającą się techniką i dawać się poznać
pracodawcom jako osoba nastawiona na podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności. Tego chcemy nauczyć osoby bezrobotne.

M.P.: Przypomnijmy proszę gdzie mają zgłaszać się osoby
zainteresowane.
A.G.: Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie szczegółowe informacje uzyskają w Biurze projektu „Panorama Sukcesu”, ul. 3-go Maja 43 D, 36-200 Brzozów lub telefonicznie
(0-13) 49-710-45 Informacje o firmie: http://pracy.com.pl/
Rozmawiała:Magdalena Pilawska

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. w Lublinie oddział
w Brzozowie zaprasza wszystkich bezrobotnych po 50-tym roku życia

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne
do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu
„Panorama Sukcesu”.
Uczestnikom projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe w wysokości 4zł/h, bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek podczas szkolenia, zaświadczenie o ukończonym kursie.
Proponowane kierunki szkoleń: podstawy obsługi komputera, kurs
języka angielskiego, księgowość i finanse, zarządzanie informacją, danymi
i dokumentacją, biznesowe prowadzenie własnej firmy, mediacje i negocjacje,
obsługa wózków jezdniowych oraz szkolenie dla kobiet z zakresu specyficznych umiejętności w zakresie rozwoju własnej kariery.
Trwa rekrutacja na szkolenie z „Biznesowego prowadzenia własnej

firmy z obsługą komputera i internetu” oraz
„Kursu języka angielskiego z obsługą komputera i internetu”. Szkolenia te będą realizowane w Brzozowie.
Serdecznie zapraszamy do biura.

INFORMACJE I ZAPISY
W BIURZE PROJEKTU
w godzinach od 8:00 do 16:00,
ul. 3-go Maja 43D, 36-200 Brzozów,
tel. 13 497 10 45, 509 435 127,
e-mail:brzozów@gielda.pracy.com.pl,
http://www.pracy.com.pl/panorama/

Kulig wychowanków SOSW
Zima w tym roku jest wyjątkowa, rozpieszcza wszystkich
swoich miłośników. Sprzyja to propagowaniu wśród dzieci aktywnego wypoczynku także zimą. Wykorzystując uroki zimowej
aury, w dniu 12 lutego br. zorganizowano dla 15 wychowanków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie
kulig połączony ze zwiedzaniem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Pomysł był bardzo dobry. Jazda saniami z zaprzęgiem
konnym była atrakcją samą w sobie, a dzieci nie musiały pieszo pokonywać dość sporych odległości między domostwami.

Uczniowie zwiedzili również Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Dodatkowo, podczas przejażdżki, można było podziwiać bardzo
wiele zabytków architektury drewnianej. Uczniowie z wielkim
zainteresowaniem obserwowali zabytki i słuchali opowieści
przewodnika. Po zakończeniu kuligu i zwiedzania, nieco zmarznięci, z ochotą zgromadzili się przy ognisku. Wspólne pieczenie kiełbasy, bitwa na śnieżki i ciepła herbata rozgrzała każdego
uczestnika.
Na zakończenie tej wspaniałej eskapady uczniowie zakupili sobie drobne pamiątki w galeryjce „U Tesi”.
Pamiątkowa fotografia z kuligu
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Dorota Surmacz
Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

INFORMACJE Z POWIATU

Terapia poprzez sztukę – jasełka w SOSW
Już starożytni zauważyli, że za pomocą sztuki można
oddziaływać na człowieka, na jego psychikę i emocje. Można
powiedzieć, że sztuka angażuje zarówno głowę, jak i serce człowieka. Jest to wzajemna relacja i interakcja pomiędzy twórcą
a odbiorcą danego dzieła. Te szczególne właściwości pozwoliły na stworzenie opartej na poszczególnych dziedzinach sztuki
metody oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych zwanej arteterapią.
W swojej pracy pedagogicznej nauczyciele Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie często korzystają
z możliwości, jakie daje ta metoda pracy z grupą. Chętnie wykorzystywane są tu elementy dramy i muzykoterapii. Termin
„drama” często w literaturze zastępowany jest określeniami
takimi jak: ekspresja dramatyczna, gra dramatyczna, granie
ról. Wynika to ze specyfiki metody, polegającej na odgrywaniu
przez członków grupy określonych ról, przeżywaniu różnych
sytuacji. Pomaga to w zrozumieniu samych siebie, innych ludzi
oraz świata, w którym żyjemy. Poprzez dramę uczestnicy zajęć
stają się bardziej kreatywni, uczą się wyrażać własne emocje

Aktorzy na tle pięknej dekoracji wykonanej przez nauczycieli z SOSW

wyborów w życiu. Drama jest także okazją do świetnej zabawy.
Także muzyka, która towarzyszy człowiekowi od zarania, jest czymś dużo więcej niż tylko rozrywką. Warto przypomnieć tu słowa Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam
dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”
To stwierdzenie musi być prawdą, świadczy o tym fakt, jak pozytywnie i radośnie reagują na muzykę nasi wychowankowie.
Muzyka oddziałuje pozytywnie na emocje, redukuje stres i napięcia. Relaksacja muzyczna prowadzi do stanu odprężenia psychicznego, jak i rozluźnienia mięśniowego. Zajęcia muzyczne
ze śpiewem i elementami gry na instrumentach pełnią bardzo
ważną funkcję ekspresyjną. Pomagają one przełamywać barierę
nieśmiałości, uzewnętrzniają uczucia i pomagają we wspólnym
przeżywaniu emocji związanych z muzyką. Pełnią one także
funkcje kulturotwórczą – upowszechniając muzykę pośród młodych odbiorców.
Okazją do wykorzystania elementów arteterapii w praktyce są przygotowania naszych wychowanków do przedstawień
okolicznościowych, w których zawsze chętnie biorą udział.
Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów z SOSW
Jedną z najlepszych ku temu okazji jest praca nad przedstawieniem jasełkowym, które w tym roku przygotowywane było pod
i uczucia. Postrzegają siebie podmiotowo, co daje im możliwość opieką Anetty Kręgielewskiej, Katarzyny Stachowicz i Pawła
dostrzegania własnej sprawczości, skutków określonych zacho- Czekańskiego. Przygotowania poszczególnych scen przedstawań w danej roli. Dzięki działaniom podjętym w fikcyjnym wienia oraz role, które nasi podopieczni muszą zagrać aktyświecie, poprzez zrozumienie mechanizmu przyczyn i skutków wizują do twórczego wysiłku, do jak najlepszego zrozumienia
określonych zachowań, uczestnicy zajęć łatwiej rozumieją swe odgrywanych postaci. Pomaga to w przekazaniu widzowi aupostępowanie w rzeczywistości. Łatwiej jest im przewidzieć tentycznych emocji, w pełnym zrozumieniu motywów postaci
skutki własnych działań i przez to dokonywać właściwszych i dramatyzmu ich wyborów. Także odpowiednio dobrana oprawa muzyczna ma za zadanie budować atmosferę spektaklu. Utwory
muszą pasować do przedstawianych
wydarzeń, przekazywać emocje: radość, smutek, tęsknotę.
Pracując nad przedstawieniem
uczniowie niepełnosprawni uczą nas
pokory. Na swej drodze pokonują
wiele przeciwności: własną niepełnosprawność i własne ograniczenia,
naukę trudnego niekiedy tekstu, ruch
sceniczny, umiejętność przekazania
autentycznych emocji, stres związany z wystąpieniem publicznym.
Robią to z właściwą sobie skromnością i z niekłamaną radością. Czy
my potrafimy tak bardzo cieszyć się
życiem?
Wspólna fotografia artystów wraz z opiekunem Pawłem Czekańskim
Tekst&foto: Paweł Czekański

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Śpiewam, bo lubię,
U

O chórze szkolnym I Liceum
Ogólnokształcącego w Brzozowe słów kilka

czniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie mogą
realizować swoje muzyczne pasje śpiewając w istniejącym od kilku lat chórze szkolnym. Założycielem i opiekunem
chóru jest Krzysztof Łobodziński, nauczyciel brzozowskiego
liceum. Młodzież mówi o nim ciepło, ale z należytym poszanowaniem. I nic w tym dziwnego, bo to właśnie Pan Krzysztof
budzi w sercach i umysłach młodego pokolenia zamiłowanie
do muzyki i śpiewu. Jak sam wspomina już w momencie, gdy
zaczynał pracę w Brzozowie zauważył ogromny głód muzyki
i z wrodzoną sobie skromnością stwierdza, że jego rola polegała tylko na tym, że pomógł tym młodym ludziom zrealizować
się w tym, co lubią. Prawda jest jednak taka, że Pan Krzysztof
był inicjatorem i niejako zarzewiem wielkiego ognia muzyki,
który zapłonął wśród młodzieży licealnej.
Chór powstał na bazie istniejącego od 2005 r. zespołu
wokalno-instrumentalnego „BREVIS” prowadzonego również
przez Krzysztofa Łobodzińskiego. Pisząc więc o osiągnięciach
chóru nie sposób nie wspomnieć o sukcesach Zespołu „BREVIS”. Należą do nich m.in. zajęcie I miejsca w Wojewódzkim
Konkursie Pieśni Patriotyczno-Religijnych w Majdanie Królewskim w 2006 r., Główna Nagroda Muzyczna w Konkursie
„O Gęsie Pióro” w Stalowej Woli w 2007 r., a także udział
w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Dębicy
w 2008 r.

Z czasem zainteresowanie śpiewem wśród uczniów liceum
urosło na tyle, że zespół przekształcił się w chór, z roku na rok
liczniejszy (obecnie liczy ok. 50 osób) i coraz bardziej profesjonalny (najpierw dwugłosowy a obecnie trzy i czterogłosowy).
Swoimi występami uświetnia on wszystkie akademie i uroczystości szkolne, a także pozaszkolne. Chórzyści śpiewali również
w trakcie powiatowych obchodów: 25 rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego i powstania NSZZ „Solidarność”, Świąt Niepodległości i Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Brali udział
w oprawie mszy św. z okazji Powiatowej Inauguracji Roku
Szkolnego 2009/2010. Ogromnie ważnym wydarzeniem w historii chóru był jubileusz 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego
w Brzozowie. W ramach tegoż jubileuszu chórzyści wykonali
koncert pieśni patriotyczno-religijnej w brzozowskiej Kolegiacie
oraz zapewnili oprawę artystyczną głównych uroczystości finałowych. Dużym wyróżnieniem dla młodych wykonawców był
Koncert Kolęd „Moje Betlejem”, wykonany wspólnie z zespołem „Skaldowie”.
Doceniając dotychczasowe osiągnięcia chóru oraz zaangażowanie młodych artystów w organizację uroczystości o charakterze powiatowym, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż przyznał
chórzystom nagrodę finansową w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Jubileusz 100-lecia
I Liceum Ogólnokształcącego
w Brzozowie

W skład chóru wchodzą: Joanna Pełdiak, Natalia Zychowicz, Justyna Wasylik, Anna Dżoń, Anna Heret, Anna Gadomska, Justyna
Kuźniar, Maciej Jurczak, Katarzyna Madura, Kamila Kielar, Dominika Szczepek, Angelika Szerszeń, Ilona Więch, Justyna Chęć,
Karolina Froń, Iwona Smoleń, Karolina Uryć, Dominika Data, Joanna Szczepek, Dominika Pobidyńska, Katarzyna Furman, Jolanta
Pietryka, Małgorzata Fiedeń, Joanna Szmyd, Bernadetta Uryć, Justyna Szmigiel, Monika Kwolek, Jolanta Telesz, Katarzyna Herbut,
Sabina Jajko, Zuzanna Dydek, Marta Rzepka, Lidia Sobota, Joanna Ząbek, Edyta Mikoś, Karolina Biesiada, Anna Ziemiańska, Radosław
Trzusło,
22 Krzysztof Witek, Paweł Karnasiewicz, Piotr Bacior, Tomasz Wiszyński, Arkadiusz Wojnicki, Mateusz Hadam, Maciej Marszałek,
Maciej Skawiński, Beata Wnęk, Diana Kaczor, Maria Potoczna. Opiekun chóru: Krzysztof Łobodziński.

śpiewam, bo chcę ...…
Tak o swojej przygodzie z muzyką opowiadają chórzyści
Joanna z Domaradza, kl. III a: Moja przygoda z muzyką zaczęła się już w najmłodszych
latach podstawówki. W rodzinnej miejscowości
śpiewałam w zespole dziecięcym „Stokrotki”,
odkąd pamiętam byłam blisko
muzyki.
Maria z Wary, kl. III a: Śpiewam od dzieciństwa, od najmłodszych lat pracowałam w scholi i w chórze parafialnym. Nauczyłam się grać
na gitarze, zaś w chórze licealnym śpiewam od
I klasy.
Radek z Golcowej, kl. III a: Odkąd pamiętam
lubiłem śpiewać. W podstawówce jeździłem
m.in. na Mikołajkowe Debiuty. To pierwsze
moje występy, pierwsze kontakty ze sceną. Teraz oprócz śpiewania gram na instrumentach,
m.in. na bębnach.
Justyna z Brzozowa, kl. III g:
W dzieciństwie brałam aktywny udział w oazach – pierwsza oaza to „Światło i życie”. Tam
zobaczyłam jak grają animatorzy i od tej chwili
marzyłam o tym, żeby grać na gitarze. To marzenie się spełniło.

Paweł z Golcowej, kl. III e: Muzyczny talent
odziedziczyłem po tacie, który grał w zespole
na organach. Już w podstawówce brałem udział
w różnych przeglądach i konkursach. Obecnie
oprócz pracy w chórze szkolnym jestem członkiem orkiestry, która działa przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Domaradzu.
Maciek z Brzozowa, kl. III g: Właściwie do
czasów gimnazjum moje zainteresowanie muzyką ograniczało się do słuchania. Pod koniec
gimnazjum zacząłem grać na gitarze. Potem nauczyłem się jeszcze grać na kilku instrumentach.
Śpiewam w chórze szkolnym i współpracuję
z orkiestrą Brzozowskiego Domu Kultury.
Arek z Brzozowa, kl. I a: Nie mam dużych
doświadczeń jeśli chodzi o pracę w chórze licealnym, z uwagi na fakt, że od niedawna tu
śpiewam (jestem uczniem I klasy). Wcześniej
śpiewałem w scholi, gram na kibordzie.
Magdalena Pilawska

Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijnych
z okazji jubileuszu 100-lecia I LO
Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010

Koncert Kolęd „Moje Betlejem”,
wykonany wspólnie z zespołem „Skaldowie”
Powiatowe Obchody Święta Niepodległości w Brzozowie
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Kolędowali na chwałę Bogu
Już po raz szósty, na wspólnym kolędowaniu, w blizneńskim kościele parafialnym
spotkały się chóry z naszego powiatu. Świąteczny nastrój udzielił się również i widzom, którzy
razem z miejscowym proboszczem ks. Markiem
Grzebieniem, włączyli się w śpiew.
- Większość kolęd to utwory bardzo stare,
liczące nieraz i 200 lat – mówił ks. Marek Grzebień. – Mimo to, nikt nie traktuje ich jak zabytki.
Śmiało można powiedzieć, że są jak te stare dobre przeboje, do których zawsze się wraca i które
miło brzmią w naszych uszach.
W tym roku w blizneńskim kościeCzuchra,
le można było posłuchać kolęd w wykonaniu dyrygentPiotr
brzozowskiego chóru
brzozowskiego chóru parafialnego pod dyrekcją
Piotra Czuchry oraz blizneńskiego chóru „Sonata”, którym dyrygowała Iwona Stryczniewicz. – Niestety tegoroczny termin koncertu pokrył się z kilkoma
imprezami w innych parafiach. Stąd też wiele chórów nie mogło przyjechać.

Mimo tego atmosfera świąteczna dopisała. Może
w przyszłym roku do wspólnego kolędowania zaprosimy też młodsze pokolenie. W bardzo wielu
parafiach działają przecież schole. Wspólny śpiew
integruje, a poza tym, kto śpiewa ten dwa razy się
modli – dodał Janusz Data, Prezes chóru „Sonata”
w Bliznem.
Chóry zaprezentowały publiczności między innymi: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Dzisiaj
w Betlejem”, „Gorej gwiazdo” czy „Triumfy króla niebieskiego”. Nie mogło zabraknąć też „Cichej
nocy”, którą przy akompaniamencie blizneńskiego organisty, odśpiewali zgromadzeni w kościele.
Za wspólne kolędowanie chórom podziękował gospodarz gminy Jasienica Rosielna – Wójt
Marek Ćwiąkała. Dyrygenci, otrzymali z jego rąk,
pamiątkowe upominki. Prezenty ufundował Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż.
Elżbieta Boroń

Blizneński chór „Sonata”

Brzozowski chór parafialny podczas występu

Spotkanie działaczy organizacji pozarządowych powiatu brzozowskiego

Rozwój i integracja
Kursy obsługi komputera, tworzenia stron internetowych, podstaw
księgowości, zakładania i prowadzenia stowarzyszeń oraz uruchomienie punktu konsultacyjnego dla członków organizacji pozarządowych, to

W spotkaniu integracyjnym wziął udział m.in. Starosta
Brzozowski Zygmunt Błaż

Uczestnicy spotkania
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inicjatywy podejmowane w ramach projektu „Działać czas zacząć”, realizowanego przez Galicyjskie
Stowarzyszenie Edukatorów PROM w Brzozowie.
Projekt podsumowano podczas spotkania integracyjnego przedstawicieli organizacji pozarządowych
z powiatu brzozowskiego.
Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

INFORMACJE Z POWIATU/INFORMACJE Z GMIN
Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Zygmunt Błaż – dowych. Członkowie Rady pełnili dyżury w Punkcie KonsultaStarosta Brzozowski, Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski, cyjnym. Byli też współorganizatorami styczniowej konferencji.
Stanisław Pilszak – Przewodniczący Rady Organizacji PozarządoW powiecie brzozowskim działa ponad 40 Stowarzyszeń
wych Powiatu Brzozowskiego, Wiesław Pałka
oraz Uczniowskie Kluby Sportowe i Ochotnicze
– Prezes Galicyjskiego Stowarzyszenia EduStraże Pożarne. Ta liczba oraz efekty realizowakatorów PROM w Brzozowie, Jerzy F. Adamnych przez te organizacje przedsięwzięć sprawiają,
ski – Wójt Gminy Dydnia, Grzegorz Noważe powiat należy do ścisłej czołówki województwa
kowski - Przewodniczący Podkarpackiej
podkarpackiego pod względem zarządzania orgaRady Organizacji Pozarządowych.
nizacjami pozarządowymi i zaangażowania lokalDuże zainteresowanie mieszkańców
nych działaczy w ich rozwój i funkcjonowanie.
powiatu brzozowskiego wzbudziły szkolenia
– Wszystkim stawiam powiat brzozowski za wzór.
zorganizowane w ramach projektu współfinanKażde przedsięwzięcie jest zawsze zaplanowane,
sowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
a później wykonane. Widać, że ludzie z powiatu
Społecznej w ramach Rządowego Programu
brzozowskiego chcą działać – podkreślił Grzegorz
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. ZaplaNowakowski – Przewodniczący Podkarpackiej
nowano przeszkolenie 85 osób, a w sumie
Rady Organizacji Pozarządowych.
w 8 kursach (trzech „Podstaw obsługi komZdaniem Teresy Mazur – Przewodniczącej
putera”, dwóch „Tworzenia stron WWW”,
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi
dwóch „Podstaw księgowości” i w kursie „Jak
Grabówka, działalność organizacji pozarządowych
Teresa Mazur
założyć i prowadzić organizację pozarządową
integruje środowisko. – Współpracują ze sobą Koła
oraz aplikować o środki zewnętrzne”) wzięło udział 113 osób Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, czy Rady Soz gmin: Brzozów, Jasienica Rosielna, Dydnia, Haczów, Noz- łeckie, wspólnie dążąc do celu – mówi Teresa Mazur. Stowarzydrzec. Zainteresowanie szkoleniami mieszkańców Zmiennicy szenie, którym kieruje, zrealizowało dotąd 8 projektów, z któbyło tak duże, że zamiast jednego kursu przeprowadziliśmy trzy: rych najbardziej znanym jest Regionalne Święto Fajki. Impreza
z podstaw obsługi komputera, tworzenia stron www, podstaw odbywa się cyklicznie od 2006 roku i każda jej edycja wzbudza
księgowości - powiedział Wiesław Pałka – Prezes GSE PROM. duże zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców powiatu
Reprezentantem wszystkich organizacji pozarządowych w po- brzozowskiego, jak i ościennych.
Sebastian Czech
wiecie jest Brzozowska Powiatowa Rada Organizacji Pozarzą-

Wkrótce ruszy budowa sieci kanalizacyjnej

Jan Pilch -Wójt Gminy Domaradz

- Mamy już podpisaną umowę
z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu rozbudowy oczyszczalni
ścieków i budowy sieci kanalizacyjnej
w Domaradzu. Otrzymamy je w wysokości 52 procent kosztów – mówił Jan
Pilch Wójt Gminy Domaradz.
Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 17 milionów złotych.
– Z kwoty tej, jedynie 13 milionów złotych to koszty kwalifikowane, czyli takie,
na które można uzyskać dofinanowanie
- tłumaczył Wójt Pilch. W ramach in-

westycji planowane jest podłączenie do sieci 500 gospodarstw domowych oraz dwóch oczyszczalni przyzagrodowych. Powstanie również 12 przepompowni. Długość
sieci sięgnie 45 kilometrów. Jej część biegnąca w stronę
Golcowej otrzyma takie parametry, by w przyszłości zapewnić zrzut ścieków z całej miejscowości. – Przepustowość oczyszczalni w chwili oddania do rozruchu będzie
wynosiła 300 metrów sześciennych/dobę. Po podłączeniu
Golcowej dobudowany zostanie reaktor o takiej samej
przepustowości. Docelowo oczyszczalnia ma mieć przerób
600 metrów sześciennych na dobę – dodał Jan Pilch.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopada br.
Elżbieta Boroń

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RZESZOWIE
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Brzozów ul. ks. J. Bielawskiego 1, II piętro
Tel./fax: 13 43 418 71 email: brzozow@zdz.rzeszow.pl
ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Pedagogiczne
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania
Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur miedzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci,
instalacji i urządzeń
- Budowlane w różnych zawodach
- Czeladnika i Mistrza w różnych zawodach
- Inne, w zależności od potrzeb
Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i poradnictwa zawodowego.
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Mają już własne insygnia

Radni gminy Nozdrzec zatwierdzili
projekty herbu, pieczęci, banneru i flagi.
- Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku, zezwala jednostkom samorządu na posiadanie pełnego kompletu symboli, tj.: herbu, flagi,
Herb Gminy Nozdrzec
banneru i pieczęci – tłumaczyła Maria
Potoczna, Sekretarz Gminy Nozdrzec. – Dla gmin i osób zamieszkujących na ich terenie takie symbole uwidaczniają ich odrębność
i podkreślają tożsamość. Każdy herb ma swe podłoże w historii. Sięga do jej korzeni, uwypuklając najbardziej charakterystyczną część
przeszłości.
Prace nad insygniami rozpoczęły się już w listopadzie 2007
roku. – Wtedy to przedstawiliśmy naszym mieszkańcom trzy przykładowe projekty herbu. Zostały one opracowane przez Alfreda Znamierowskiego, w oparciu o ekspertyzę historyczno-heraldyczną wszystkich
miejscowości gminy, dokonaną przez prof. Włodzimierza Chorązkie-

Flaga

10 stycznia br. w sali gimnastycznej
w Gimnazjum w Domaradzu odbyły się „otrzęsiny” klas pierwszych połączone z zabawą
choinkową. Wydarzenie to było szczególnie
ważne dla pierwszoklasistów, którzy właśnie
wtedy złożyli uroczyste ślubowanie, otwierające im drzwi do grona pełnoprawnych członków

go z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poprosiliśmy mieszkańców gminy o dokonanie
wyboru. Na nasz apel odpowiedziało prawie 1400 osób. Taka liczba świadczyła nie
tylko o dość sporym zainteresowaniu tą
sprawą, ale również pokazała, że sprawy
naszej gminy nie są im obojetne. Potwierdza to fakt, że lokalna społeczność chce
czuć własną odrębność i utożsamiać się
z miejscem, w którym mieszka – dodała Sekretarz M. Potoczna.
W minionym roku Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji pozytywnie
zaopiniował przedłożone projekty. Jednogłośnie przyjęła go również Rada Gminy
Nozdrzec.
Na herbie Gminy Nozdrzec, w czerBanner
wonym polu, widnieje złoty dworek szlachecki, a pod nim znajduje się godło z herbu Ossorya (złote
koło bez jednego dzwonu, z takimż zaćwieczonym krzyżem kawalerskim na piaście). Flagą Gminy Nozdrzec jest
czerwony płat tkaniny z godłem z herbu gminy Nozdrzec
pośrodku. Baner wygląda podobnie, z tą jednak różnicą, że
godło z herbu jest na wysokości 1/3 wysokości płata.
Elżbieta Boroń

Pieczęć

Otrzęsiny klas pierwszych
cesów w nauce od Pani Dyrektor Małgorzaty Lasko-Tarabuły. Nie można nie
wspomnieć, że otrzęsiny 2010 pięknie ubarwił koncert muzyczny zorganizowany przez uczniów klasy IIIa – Paulinę Froń i Macieja Jedynaka. Dźwięk gitar
elektrycznych wzbudził wielki aplauz wśród widowni i zainteresowanie
młodzieży umiejętnościami zaprezentowanymi przez kolegów.
Nad przebiegiem całej uroczystości czuwał Samorząd Uczniowski
w składzie: Paulina Bosek, Sylwia Mikoś i Kamil Łobodziński pod kierunkiem pani Anety Piwowar. W roli konferansjerów wystąpili: Małgorzata Ślęczka i Damian Kielar.
Otrzęsiny okazały się świetną zabawą zarówno dla młodzieży, jak
i dla zgromadzonych na sali gości. Pokazały, jak pożytecznie i z humorem można spędzać wolny czas, jednocześnie integrując całe środowisko
uczniowskie.
Aneta Piwowar

Koncert muzyczny w wykonaniu uczniów kl. III a

wspólnoty szkolnej. Tegoroczne otrzęsiny przepełnione były zabawą połączoną z rywalizacją
uczniów klas Ia i Ib, w której należało wykazać
się umiejętnościami śpiewu, tańca a także pokonać tor przeszkód. Nie zabrakło też dopingu
zgromadzonych na sali uczniów, rodziców oraz
nauczycieli. Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów, najlepsi otrzymali
zasłużone nagrody.
Na zakończenie pierwszoklasiści złożyli
ślubowanie i przyjęli gratulacje i życzenia suk26

Otrzęsiny były świetną zabawą dla młodzieży i zgromadzonych gości
Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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Program dla wszystkich pokoleń
Od kilku lat gmina Nozdrzec aktywnie realizuje na
swoim terenie działania w ramach Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich.
- Program ten realizowany jest przez około 500 gmin
w całej Polsce, również tych położonych na obszarze województwa podkarpackiego – tłumaczyła Agnieszka Baran,
Koordynator gminny Programu Integracji Społecznej. - Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich zakłada,
że wytypowane do programu gminy otrzymają fundusze potrzebne do rozwoju potencjału ludzkiego, aktywizacji lokalnej ludności oraz służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
Ma się do tego przyczynić powstawanie sieci usługodawców.
Środki otrzymywane przez gminy pochodzą z pożyczki Banku
Światowego. Pieniądze podzielono pomiędzy gminy proporcjonalnie do liczby osób, do których kierowane są działania:
ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz
rodzin. Nasza gmina otrzymała 116 200 EUR, czyli według
kursu z dnia podpisania umowy – ponad 417 tysięcy złotych.
Dotychczas na terenie gminy zrealizowano wiele
różnorodnych imprez integracyjnych, zajęć edukacyjnych

koordynator Programu Integracji
Społecznej. To właśnie ona i Jolanta Socha, wspomagały i służyły
mi radą przy pracach koniecznych
do złożenia odpowiedniego wniosku – opowiadała Danuta Czaja,
pasjonatka społecznik z Izdebek
Rudawca. – Dzisiaj dzięki ciężkiej
pracy wielu ludzi w starym, opuszczonym i zagrzybionym budynku po dawnej szkole działa Klub
Seniora i utworzona została Izba
Pamięci. W naszej miejscowości
aktywnie działają też Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich i OSP.
Teraz wspólnie z młodym pokoleDanuta Czaja
niem organizujemy wiele imprez
integracyjnych, a nasze lokalne organizacje mają wreszcie miejsce
gdzie mogą się spotkać.
Obecnie stary budynek już nie straszy wyglądem. Wnętrze
zostało odremontowane i służy mieszkańcom. – W starych domach
jest takie wewnętrzne ciepło. Ja nazywam je duchem. Daje się go
odczuć w czasie imprez i pewno dlatego zawsze się udają – dodała
z uśmiechem pani Danuta.
Jak zapowiedziała Agnieszka Baran, w tym roku gmina będzie kontynuowała działalność związaną z Programem Integracji
Społecznej.
Elżbieta Boroń

POMÓŻ Alicji i Ani!
Izba Pamięci umiejscowiona w budynku szkoły

i szkoleniowych. W większość z nich zaangażowane były
też placówki oświatowe. – Jako Rada Rodziców staramy się
aktywnie wspierać i uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez naszą szkołę – mówiła Elżbieta Gierula,
Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół w Nozdrzcu. – Wspólnie z Niepublicznym Przedszkolem Sióstr Dominikanek w Nozdrzcu i przy współpracy brzozowskiej KPP,
zrealizowaliśmy na przykład projekt „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Były szkolenia, konkursy i pogadanki. Z projektu tego
wzbogacone o wiedzę wyszły nie tylko dzieci, ale i ich rodzice. Myślę jednak, że najwięcej wzruszeń wywołały projekty
z udziałem naszych kochanych seniorów. Właśnie ci ostatni udzielili dzieciom lekcji nauki rękodzieła. Mieli również
okazję uczestniczyć w kilku wycieczkach. Myślę, że do tradycji zaczyna przechodzić wigilijna wieczerza organizowana
w szkole, w której uczestniczy właśnie to starsze pokolenie.
Niezmiennie co roku jest to okazja do wielu wzruszeń, wspólnego kolędowania, wspomnień i podziękowań.
Projekty realizowane w ramach Programu Integracji
Społecznej stały się również bodźcem do utworzenia Klubów Seniora w Hłudnie i Izdebkach Rudawcu. – Do udziału
w projekcie zachęciła mnie Agnieszka Baran, nasz gminny
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Dla wszystkich ludzi dobrego serca, którzy chcieliby
wspomóc leczenie i rehabilitację malutkiej Ali i starszej Ani podajemy numer konta bankowego: 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” wpisać 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: kosztowne leczenie, leki, rehabilitację, sprzęt potrzebny w leczeniu objawów.

PODZIĘKOWANIE

Z całego serca pragniemy skierować swoje podziękowania na ręce Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, Wójta
Gminy Nozdrzec Antoniego Gromali oraz Sołtysa wsi Górki Grzegorza Ostrowskiego za pomoc finansową udzieloną
naszym dzieciom Ali i Ani, chorym na mukowiscydozę.
Otrzymane wsparcie daje dziewczynkom szansę na zakup niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu drogich leków i sprzętu rehabilitacyjnego.
Wdzięczni rodzice
Magdalena i Jarosław Dąbrowscy
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Podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe
Pięćdziesiąt osób zostało przeszkolonych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje
– zwiększenie szans na rynku pracy. Program
szkoleniowo - doradczy dla osób pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu brzozowskiego”. Projekt został dofinansowany
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Program trwał czternaście miesięcy
– opowiadała Maria Potoczna, Kierownik projektu. – W jego trakcie dziesięć osób odbyło
trzymiesięczny staż. Dla nas najważniejszym
efektem był fakt, że po tym szkoleniu część osób
znalazła pracę. Warto je więc organizować,
gdyż dla niektórych osób stwarzają one szanse
nie tylko na zdobycie nowych kwalifikacj, ale
i nieraz nowego zawodu. Stąd też, złożyliśmy
już kolejny projekt, którego celem będzie zorganizowanie programu szkoleń.

fot. Archiwum UG Nozdrzec

Jedna z uczestniczek projektu w czasie
stażu w zakładzie fryzjerskim

W ramach ukończonego przedsięwzięcia kursanci uczestniczyli w takich szkoleniach jak: kierowca kategorii
C, C+E, operator koparek, księgowość
małych i średnich przedsiębiorstw, kurs
komputerowy, fryzjerka, kucharz, obsługa
kasy fiskalnej z fakturowaniem, spawacz
czy bukieciarz. – Osoby uczestniczące
w projekcie otrzymywały zwrot kosztów przejazdu i stypendium szkoleniowe.
Oprócz kursu, do swej dyspozycji miały
również doradcę zawodowego – uzupełniła Maria Potoczna.
Nowo złożony projekt przewiduje
przeszkolenie sześćdziesięciu osób bezrobotnych. Dwadzieścia z nich trafi na półroczny staż.
Elżbieta Boroń

Pasje kobiet z Hłudna
Szyją, malują, szydełkują robią ozdoby choinkowe. Tym
wszystkim zajmują się Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Hłudnie.

Tak to się zaczęło

Koło gospodyń wiejskich w Hłudnie zostało założone w 1974
roku i zarejestrowane w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brzozowie. Koło działało prężnie, urządzałyśmy zabawy, za uzyskany
dochód i wkład, jaki włożyły członkinie, zostały zakupione naczynia, które były wypożyczane na wszystkie imprezy okolicznościowe, jakie odbywały się w Hłudnie. Po likwidacji Spółdzielni
Kółek Rolniczych, działałyśmy nadal, ale niewiele - powiedziała
Krystyna Toczek Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich.

Lepsze czasy

W 2003 r. Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala zmobilizował
nas do działania. W roku następnym nasze koło zostało zarejestrowane w sądzie gospodarczym w Rzeszowie, jako Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Do Stowarzyszenia zaczęły zapisywać
się nowe członkinie. Nie tylko panie, które pracowały na gospo-

Wystawa prac wykonanych przez SKW
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darstwie, ale również nauczycielki, pielęgniarki itp. i dlatego
nazwałyśmy się Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich a nie Kołem
Gospodyń Wiejskich - mówi pani Krysia.
Oni nam pomogli
Dzięki pomocy Wójta Antoniego Gromali, koordynator pani
Agnieszki Baran oraz pani Jolanty Socha wraz z prezesem OSP
napisałyśmy projekt utworzenia Klubu Seniora. Projekt został
zatwierdzony. Otrzymałyśmy 6,750 zł, za te pieniądze zostało
wyremontowane pomieszczenie, gdzie się spotykamy. Zakupiłyśmy płytki na podłogę, meble, stoły, 16 krzeseł, firany, zasłony oraz naczynia na 30 osób.
Nowe twarze
Do klubu seniora zapisało się 50 nowych osób, działamy wraz
z seniorkami i aby zachować tradycję uszyłyśmy dla członkiń
SKW 16 sztuk strojów ludowych pięknie zdobionych cekinami.
W tym roku od 11 stycznia szyjemy też na zamówienie, 4 sztuki
zamówiły koleżanki z naszej gminy z Wesołej. W naszym gronie
są także panie, które robią piękne kwiaty z bibuły, serwetki szydełkowe, ozdoby choinkowe i wiele innych rzeczy. Jest z nami
seniorka pani Gienia, która czasami nam przygrywa na akordeonie. I tak sobie tu żyjemy i tradycję piastujemy - dodała na
koniec pani Krystyna.

Tekst i zdjęcia:Jacek Pempuś
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– Na pierwszy rzut oka wygląda to na bardzo
trudne przedsięwzięcie. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Owszem dobrze jest, gdy ma
się najpierw jakieś pojęcie o hafcie, ale bardzo łatwo można się go nauczyć. Ja uwielbiam haftować. To
mnie bardzo uspokaja. Najlepiej haftuje mi się w nocy, kiedy
już wszyscy domownicy śpią. Robię sobie wtedy kawę, włączam cichutko radio i zaczynam haftować. To bardzo wciąga,
można przy tym siedzieć i siedzieć – opowiadała Aleksandra
Ekiert. – Ja haftować nauczyłam się dopiero na tych spotkaniach. Owszem mama pokazała mi kilka ściegów, ale to nie
było jeszcze to. Dosyć łatwo jest się tego nauczyć, ale każdą
czynność trzeba robić bardzo dokładnie – mówiła Anna Zagulska. – Przedtem, gdy człowiek był jeszcze czynny zawodowo,
to nie było czasu. A teraz na emeryturze, można się czegoś
nowego nauczyć. Kiedyś, jak już nie można będzie jeździć na
rowerze, to wtedy siedząc sobie spokojnie w fotelu można będzie się czymś zająć – mówiła pół żartem pół serio Jadwiga
Kondracka. – Zazwyczaj robimy tu obrusy, serwetki, bierzniki,
kołnierzyki, bluzeczki i oczywiście stroje ludowe. Z tymi ostatnimi jest najwięcej roboty, ale jak człowiek lubi coś robić, to
robi to z przyjemnością – stwierdziła Emilia Rysz. – Trzeba
być tylko dokładnym i cierpliwym. To, plus dobre oświetlenie
i wzrok, pozwalają wykonać najpiękniejsze haczowskie wzory
– dodała Zuzanna Stepek.

Haczowskie hafciarki
Od szesnastu lat spotykają się ze sobą ucząc, kolejne chętne
panie, tajemnic haczowskiego haftu. Jak same przyznają, nie jest
on trudny, jednak potrzebna jest dokładność i cierpliwość.
- Wszystko zaczęło się od
zorganizowanych kilkanaście lat
temu warsztatów ginących zawodów – zaczęła swą opowieść
Maria Szajna, która wyszkoliła już wiele pokoleń hafciarek.
– Prowadziłam tam zajęcia haftu
haczowskiego. Później utworzyła się taka nieformalna grupa,
która co roku spotykała się przy
haftowaniu pomiędzy listopadem
a końcem marca. Jest to okres,
w którym jest najwięcej wolnego
czasu. Na początku chodziło nas
Maria Szajna
i po kilkanaście osób, teraz zaledwie garstka. Jednak, jak by na to nie patrzeć, jest to dla nas mile
i efektywnie spędzony czas.
Biały haft haczowski od wielu wieków zdobi kobiece stroje,
obrusy oraz serwety. – Jest wizytówką Haczowa – stwierdziła
ze stanowczością Maria Szajna. – Haft ten udoskonaliła i rozpopularyzowała Zofia Urbańska, właścicielka dworu. Ona to
uczyła wiejskie dziewczęta nie tylko pisać i czytać, ale również
haftować. Dzięki niej, haft z kolorowego stał się biały, a najczęściej haftowanymi motywami okazały się rośliny. – Później
edukację tę kontynuowała jej córka – Lucyna. Obie panie miały niezwykłe zamiłowanie do haftowania. Jako, że Urbańscy
byli też właścicielami Komborni, haft ten znany był również
i w tamtych okolicach. Jednak z biegiem czasu sztuka jego wykonywania poszła w zapomnienie i tak naprawdę tradycja tego

Haftowanie to przyjemny i pożyteczny sposób na spędzenie
długich zimowych wieczorów

Serwety wykonane haczowskim haftem

haftu kontynuowana jest jedynie w Haczowie – uzupełniła Anna
Zagulska, również hafciarka.
Można by zapytać, dlaczego jest on tak niezwykły? – Wykonywany jest on zupełnie inaczej niż te znane tradycyjne hafty
– tłumaczyła pani Maria. – W przeciwieństwie do nich jest on wypukły. Aby uzyskać ten efekt, wyrysowany wzór należy najpierw
podwlec białymi nićmi. To jest tak jakby podkładka pod prawdziwy haft. Nie bez znaczenia jest też materiał. Musi to być płótno.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Jednak samo wyhaftowanie to nie wszystko. – Tkaninę trzeba najpierw dokładnie wyprać w rękach – tłumaczyła Maria Szajna. – Nieraz konieczne jest też gotowanie.
Po tych czynnościach następuje pierwsze suszenie. Kolejnym krokiem jest gotowanie krochmalu. Musi być tak wykonany, że po jego użyciu, wyprasowany materiał będzie
sztywny jak papier. Gdy zakończymy krochmalenie, nasze
dzieło należy powtórnie wysuszyć. Przed prasowaniem dobrze jest skropić je wodą i odpowiednio ponaciągać. Ostatnim krokiem jest dokładne prasowanie. Oczywiście na
lewej stronie materiału. Gdy dobrze wykonamy wszystkie
te czynności, pięknie wypukły haft będzie widoczny w całej
swej okazałości. – Szkoda tylko, że zaczyna on powoli ginąć.
Co roku na zimowiskach uczymy młode pokolenie tej sztuki.
I trzeba przyznać, że młodzież doskonale sobie radzi. Mamy
nadzieję, że dzięki nim i ich sprawności manualnej, to nasze
dziedzictwo kulturowe nadal będzie żyło w Haczowie i kiedyś
kolejne panie będą się spotykały i wyszywały piękne serwety
i bierzniki – dodały na koniec hafciarki.
Elżbieta Boroń
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Kłaniam się nisko cieniom moich
profesorów, którzy dawno już odeszli (…)
Rozmowę z Panią Prof. Anną Zalot, najstarszą obecnie absolwentką brzozowskiego Gimnazjum - matura 1932,
o Jej latach szkolnych i gimnazjalnych profesorach przeprowadziła Mieczysława Trześniowska. (cz. I)

roku egzamin – pod koniec stycznia i na koniec roku.
M.T.: Pani Profesor, przed paru miesiąJeżeli się ten egzamin zdało, uzyskiwało się promocję
cami, we wrześniu 2009 roku, I Liceum
do następnej klasy. Tacy jak ja byli też hospitantami,
Ogólnokształcące im. Króla Kazimietzn. mieli prawo uczestniczyć, jeden raz w tygodniu,
rza Wielkiego w Brzozowie obchodziło
w lekcjach jako obserwatorzy, czyli hospitanci. Prawuroczyście 100-lecie swojego istnienia.
dziwą uczennicą – z prawem, ale też i obowiązkiem
Jest jedną z najstarszych - po Jaśle, Sauczestniczenia w zajęciach lekcyjnych stałam się od VI
noku i Krośnie, szkół tego typu w naklasy i to był już zupełnie inny świat. Szkoła, do której
szym regionie.
się szczęśliwie dostałam, mieściła się jeszcze w kilku
Była pani Profesor witana w czabudynkach, ale w ostatniej klasie uczyłam się już w nosie głównej uroczystości jubileuszowej
wym, pięknym budynku, do którego wprowadziliśmy
w dniu 19 września jako najszacowniejsię jesienią 1931 roku.
szy jej uczestnik – najstarsza obecnie
absolwentka szkoły, uhonorowana na
M.T.: Jak Pani Profesor zapamiętała ten budynek
tę okoliczność przez dyrektor szkoły
po oddaniu go na potrzeby szkoły?
Panią Dorotę Kamińską złotym dyploProf. A. Z.: Był i jest piękny do dzisiaj. Pamiętam, jak
mem matury. Dziękując za wyróżnieProf. Anna Zalot
cieszyły nas duże sale lekcyjne, szerokie, jasne korynie, wypowiedziała Pani Profesor m.in.
tarze, na których postawiono kwiaty – zapamiętałam
te wzruszające słowa:
Kłaniam się nisko cieniom moich profesorów, którzy dawno już palmy, chyba także agawy. Były też na korytarzach szeodeszli, kłaniam się nisko i pozdrawiam tych, z którymi pracowałam przez rokie, niziutkie ławeczki, na których można było przytyle lat – kadrze nauczycielskiej, kłaniam się tym wszystkim, którzy przy- siadać przed lekcjami i w czasie przerw. Pamiętam,
czynili się do odnowy tego budynku i myślę, że (…) będą prowadzili mło- że, podobnie jak dziś, były przerwy krótsze i dłuższe,
w czasie których młodzież spacerowała po korytadzież w szczęśliwą przyszłość.
rzach, spacerowali też pełniąPani Profesor, jest Pani
cy dyżur nauczyciele. Chętnie
związana z tą szkołą wyjątkowo
zmienialiśmy obuwie na pantosilnymi więzami, bo przecież jest
fle, żeby nie brudzić i nie niszPani nie tylko jej absolwentką,
czyć parkietów, nie trzeba było
ale również wieloletnią nauczyuczniów do tego nakłaniać.
cielką języka polskiego i z tej
Wszyscy cieszyliśmy się nową
szkoły odeszła Pani na zasłużoną
i piękną szkołą. Z dumą nosiemeryturę. W związku z wielkim
ło się uczniowskie mundurki.
jubileuszem
porozmawiajmy,
Pamiętam, jaką radością było
proszę, o Pani latach szkolnych,
oznaczanie dziewczęcych berektóre przypadły na początek lat
tów odpowiednią ilością srebr30-ch XX wieku. Szkoła nosinych a w starszych klasach złoła wówczas nazwę Państwowe
tych kresek, które wskazywały
Gimnazjum w Brzozowie i była
na przynależność do tej szkoły.
chlubą miasta, które swym istPrzypominam sobie, że w klanieniem swoiście nobilitowała.
Uroczystość jubileuszowa 100-lecia I LO
sie maturalnej miałam 4 złote
Pamięta Pani Profesor początki
kreski na berecie. Pamiętam też, jaką radością było
swojej edukacji w brzozowskim Gimnazjum?
to, że można było kupić zbiór podręczników, które były
Prof. A.Z.: Pamiętam egzamin wstępny z języka polskiego, w czasie podstawową pomocą do nauki. Miałam to szczęście, że
którego miałam opisać las w lecie. Posłużyłam się fragmentem wiersza, przechodziłam do następnej klasy z roku na rok.
który zapamiętałam do dzisiaj. Egzamin ustosunkował mnie życzliwie do
przedmiotu, chociaż muszę stwierdzić, że zainteresowania humanistyczne M. T.: Najpewniej nie było to szczęście, a raczej
odkryłam w sobie jeszcze w szkole podstawowej. Zawsze dużo czytałam, zasłużona promocja. Czy pamięta Pani Profesor
bardzo lubiłam czytać; pamiętam to czytanie jeszcze przy świetle gazo- lekcje z poszczególnych przedmiotów? Jakie formy
wej lampy. Po zdaniu egzaminu wstępnego zostałam przyjęta do IV kla- pracy z uczniami na nich dominowały? Czy uczniosy Gimnazjum jako prywatystka, jak większość przyjmowanych wówczas wie bali się lekcji?
do szkoły dziewcząt. Sama przyswajałam przerabiany w szkole materiał, Prof. A.Z.: Lekcji na ogół się nie lubiło. Nie było na
pomagając sobie pożyczanymi od kolegów, najczęściej pod koniec tygo- nich swobody, bezpośredniości. Nauczyciel siedział
dnia, zeszytami i podręcznikami. W oparciu o to zdawałam dwa razy do wysoko, uczeń nisko i to może najbardziej obrazuje
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stosunki między nauczycielami a uczniami; odległość między nimi z pewnością też utrwalił się w pamięci Pani Profesor?
była daleka. Trzeba było dużo się uczyć, ale też i pęd do wiedzy Prof. A.Z.: Tak, pamiętam wszystkich profesorów, którzy
był ogromny. Młodzież garnęła się do nauki i to m.in. pozwalało mnie uczyli, przypominam sobie również tych, z którymi
nie miałam zajęć i z tego powodu niewiele
jej na pokonywanie wielu trudności, także strachu
mogę o nich powiedzieć. W czasie, gdy ja
przed lekcjami, bo na większości z nich przeważachodziłam do Gimnazjum, jego dyrektorem
ło odpytywanie, chociaż ocen za swoje odpowiedzi
był Michał Mrozowski. Pamiętam go jako
uczniowie na ogół nie znali. W czasie odpytywania
mężczyznę krępej budowy, przechadzającenauczyciele, prostując niejako wypowiedzi uczniów,
go się powoli po korytarzu w czasie przerw,
wyjaśniali niektóre kwestie i tak wyglądała więkprzeważnie z pochyloną głową i zamyśloną
szość lekcji. Wymagania profesorów były duże, ale
twarzą. Był dobrym mówcą, zawsze przei odsiew, zwłaszcza na maturze, był ogromny, szczemawiał na uroczystościach szkolnych, które
gólnie po egzaminie pisemnym.
odbywały się w budynku Sokoła. Na uroczystości, które związane były przede wszystkim
M. T.: Czym to należy tłumaczyć – za słabym
z obchodami świąt państwowych, zapraszaprzygotowaniem zdających czy za dużymi wyni byli także mieszkańcy miasta, dla których
maganiami egzaminatorów?
przeznaczony był drugi dzień obchodów,
Prof. A. Z.: Trudno powiedzieć, po prostu tak było.
pierwszy – dla szkoły. Dyrektor zawsze
Matura była wielkim przeżyciem, a fakt, że tyle osób
Dyrektor Michał Mrozowski
przemawiał w duchu patriotycznym, często
nie zdawało jej, był w tamtych czasach powszechnym
zjawiskiem. Uczniowie nie lekceważyli tego egzaminu, wszyscy nawiązywał do literatury antycznej. Lubił przemawiać. Był
starali się do niego jak najlepiej przygotować, ale widocznie na- szanowany w środowisku, ale raczej nie kontaktował się ani
uczyciele uznawali, że wiedza maturzystów była niewystarczająca. z uczniami, ani rodzicami, a i uczniowie woleli nie spotykać
Nie można było liczyć na odpisywanie, takiego zjawiska nie było, się z dyrektorem. Wynikało to przede wszystkim z szacunku
trzeba było liczyć przede wszystkim na swoją wiedzę i umiejętności. dla dyrektora, a przede wszystkim dla funkcji, jaką sprawoPamiętam, że nie było takiej oprawy na maturze jak obecnie, myślę wał. Na maturze „wtrącał się’’, badając nie tyle stan wiedzy
o dekoracji sal, ustawieniu stołów dla komisji egzaminacyjnej czy zdającego, ile sposób jego rozumowania, przygotowanie do
stolików dla zdających. Egzamin ustny zdawało się przy ławkach życia. Ja miałam np. na egzaminie z historii omówić rozwój
ustawionych jak do lekcji - z jednej strony egzaminator, z drugiej miast w Europie i dyr. Mrozowski zapytał mnie, jak się pod
tym względem przedstawia Brzozów, jak pracują miejscowi
– maturzysta.
rzemieślnicy, podawał przy tym konkretne nazwiska brzozowskich rzemieślników. W trakcie odpowiedzi doszło się do
M. T.: Pamięta Pani Profesor swoją maturę?
Prof. A. Z.: Pamiętam bardzo dobrze, zarówno egzamin pisemny, tego, że rzemieślnicy w Brzozowie pracują dobrze, w związktóry obejmował język polski i matematykę, jak i ustny, na którym ku z czym nie żyje się im źle. Dyr. Mrozowskiemu chodziło
zdawało się w jednym dniu cztery przedmioty: j. polski, j. łaciński, nie o wyrecytowanie przyswojonych wiadomości, a raczej
historię i matematykę. Do egzaminu ustnego z j. polskiego wska- o rozwijanie myślenia, prostował to myślenie. Ostateczny
zane było przygotowanie dodatkowej listy ok. 20 lektur z zakre- wniosek z mojej odpowiedzi był taki, ze jeżeli rzemieślnik bęsu różnych form literackich - prozy, poezji, dobrze były widziane dzie swoją pracę wykonywał solidnie, to do czegoś dojdzie.
również tytuły prac krytycznych i do tej listy mógł egzaminator Ściślejszy kontakt z dyr. Mrozowskim miałam w klasie VII –
zawsze sięgnąć. Nie był to obowiązek zdającego, raczej zwyczaj, na lekcjach łaciny. Miał taki zwyczaj, że, gdy usiadł za stołem,
na ogół jednak przez maturzystów przestrzegany. Matura była dla wysuwał szufladę i siłą wciskał ją z powrotem. Łaciny uczył
mnie, podobnie jak jest dla wszystkich maturzystów, niezależnie od na tekstach Cicerona, Owidiusza, Wergiliusza; uczyliśmy się
czasów, w jakich się ją zdaje, wielkim przeżyciem. Szczególnych ich na pamięć. Do dziś pamiętam Bukoliki czy Listy o Katyemocji dostarczył mi ustny egzamin z łaciny, w trakcie którego za- linie. Na lekcjach było przede wszystkim tłumaczenie tekstów
pomniałam słowa viginti (20). Polecono mi – chyba zrobił to prze- i gramatyka. Były też zadania klasowe, sprawdzające rówwodniczący komisji dyr. Mrozowski, policzyć po łacinie od 1, ale nież umiejętność tłumaczenia tekstów, a więc i gramatykę,
po wymienieniu przeze mnie kilku cyfr przerwano mi odpowiedź i i znajomość słówek. Przed dyr. Mrozowskim łaciny uczył mnie
podziękowano. Wyszłam na korytarz z przekonaniem, że nie zda- prof. Franciszek Kubielas. Był to typ dawnego belfra, z wyłam tego egzaminu. Pamiętam, że z nadmiaru emocji, z żalu, po glądu krępy, „okrągły’’. Sposób prowadzenia przez niego lekprostu się rozpłakałam. Werdykt komisji był dla mnie przyjemną cji, na których przeważała analiza tekstów antycznych, wskaniespodzianką, okazało się, że jednak zdałam. Pamiętam też bardzo zywał, że był rozmiłowany w tej epoce, że istniał dla niego
dobrze egzamin z matematyki. Zadania, które należało rozwiązać tylko ten świat i ten przedmiot. Pilnował ładnego wysławiania
na tablicy, dostawało się na kartce i mnie tę kartkę „wyrwał’’ z ręki się przez uczniów, reagował gwałtownie na słowa, które wyi uniósł przez otwarte okno na zewnątrz podmuch wiatru. dawały mu się niestosowne. Trzeba zauważyć, że lekcje łaciny
Prof. Friedel Korn, który mnie egzaminował, pomyślał chwilę i po- były też poniekąd i lekcjami historii, bo większość analizowadyktował mi z pamięci nowe zadanie, a potem, stojąc obok tablicy, nych przez nas tekstów wiązała się z ważnymi wydarzeniami
z historii starożytnej; pogłębiały one z pewnością naszą wiedzę
obserwował, jak je rozwiązuję. Egzamin zdałam.
o tej epoce. Muszę stwierdzić, że miałam dobrych nauczycieli j.
M T.: Z relacji Pani Profesor wynika, że profesorowie mieli łacińskiego. Dotyczy to przede wszystkim prof. Kubielasa, ale
wprawdzie wysokie wymagania, ale wykazywali także wyraź- i dyr. Mrozowskiego także. Ich metody nauczania były skuteczną życzliwość dla maturzystów, przynajmniej dla tych, któ- ne - łacinę umiałam lepiej niż np. j. niemiecki, którego uczyrzy przykładali się do nauki i byli dobrze przygotowani do łam się też wiele lat, ale umiałam o wiele słabiej. Na studiach
egzaminu. Przybliżmy teraz, proszę, sylwetki poszczególnych lektorat z języka niemieckiego zaliczyłam przede wszystkim
profesorów, porozmawiajmy o stosowanych przez nich meto- dzięki znajomości Buddenbrooków T. Manna, bo tego utwodach pracy, nauczycielskich nawykach. Ich wygląd zewnętrzny ru dotyczyły pytania na egzaminie i jakoś sobie poradziłam
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

31

WARTO WIEDZIEĆ
z odpowiedzią, nawet w języku niemieckim, ale nigdy nie czułam łym sobą. Miał swoje powiedzonka, które budziły sympatię uczsię pewnie, gdy mi przyszło wypowiadać się w tym języku. Pamię- niów, np. gdy się dobrze rozwiązywało zadanie na tablicy, to się
tam, że na studiach wybrałam jeszcze j.rosyjski,
słyszało od profesora: „ty durna babo, dobrze’’.
ale poprosiłam o zamianę na j. łaciński, który był
To była wielka pochwała, prawdziwe uznanie dla
mi zdecydowanie najbliższy, a to zawdzięczałam
wiedzy i umiejętności ucznia. Mówiłam już o moz pewnością moim gimnazjalnym nauczycielom
jej maturze z matematyki, gdy wiatr porwał mi
tego języka. Łaciny uczyli w Gimnazjum jeszcze
z rąk karteczkę z zadaniem i prof. Korn wymyślił
w „moich’’ czasach prof. Lachcik i prof. Godla mnie na poczekaniu zadanie, a potem z uwatesmannówna, o których, jako nauczycielach,
gą i życzliwością obserwował, jak je rozwiązuję.
niewiele mogę powiedzieć. Z Gotesmannówną
zetknęłam się na maturze, kiedy zapomniałam
M. T.: Prof. Korn miał rodzinę?
to nieszczęsne słowo viginti. Pamiętam, że była
Prof. A Z.: Miał żonę i syna, bardzo ich kochał.
to przystojna kobieta, nosiła ciasno skrojoMieszkał w ratuszu, na piętrze. Był to naprawdę
ne, opinające suknie, które uwydatniały figuwspaniały nauczyciel, z prawdziwym talentem perę. Lekcji z nią jednak nie miałam, a więc nie
dagogicznym. Widać było, że lubił swoją pracę, lumogę wypowiadać się na temat jej metod nabił uczniów, podchodził do nich z sercem, wierzył
uczania.Prawdziwym uznaniem i sympatią swoim – często z naiwnością, którą uczniowie potrafili
Prof. Friedel Korn
ich uczniów cieszył się nauczyciel matematyki
wykorzystać. Niestety, nie przeżył wojny. Po jej wybu- prof. Friedel Korn, który był zarazem moim wychowawcą chu wyjechał z rodziną do Lwowa, gdzie został zamordowany. Był
w klasie VII i VIII. Był dobrym człowiekiem, bardzo życzliwie z pochodzenia Żydem.
ustosunkowanym do młodzieży, opiekuńczym. Jego lekcje były
Ciąg dalszy rozmowy z Prof. A. Zalot w następnym nuzawsze interesujące. Pamiętam go jako człowieka niesłychanie merze.
Mieczysława Trześniowska
ruchliwego - wprowadzając nowy materiał, czynił to jakby ca-

Artur Sowiński z Brzozowa odbył staż w Parlamencie Europejskim

Pracować w Brukseli
Prestiżowe zajęcie za duże wynagrodzenie. Praca w centrum najważniejszych europejskich wydarzeń, wśród polityków podejmujących
strategiczne decyzje dla przyszłości Starego Kontynentu. Często w świetle
kamer i blasku fleszy. Z najlepszymi specjalistami z różnych krajów. Stresująca, wymagająca zaangażowania, koncentracji, szybkiej realizacji zadań. Jednocześnie dająca satysfakcję, gwarantująca finansową stabilizację
na wysokim poziomie, zapewniająca systematyczne podnoszenie kwalifikacji. Niewielu ma szanse na takie zatrudnienie. Tylko najlepsi, wyłonieni
w trwającej nawet kilka lat procedurze. Nie zniechęca ona jednak kandydatów. Wszak praca urzędnika w Parlamencie Europejskim warta jest
wyczekiwania.

Staż wstępem

Sześciotygodniowy staż tłumacza
w Brukseli był dla Artura Sowińskiego
początkiem drogi prowadzącej w przyszłości do zatrudnienia w Parlamencie
Europejskim. Pobyt w Belgii końcem
ubiegłego roku spełnił oczekiwania kończącego filologię angielską na Akademii
Polonijnej w Częstochowie brzozowianina. Pozwolił szczegółowo poznać zakres
obowiązków tłumacza konferencyjnego,
harmonogram dnia pracy, odsłonił kulisy,
przedstawił możliwości dokształcania się
z języków. Słowem dał obraz zawodowego funkcjonowania w Parlamencie. – Staż
Artur Sowiński
wyostrzył mi apetyt na pracę urzędnika
– tłumacza w Brukseli. Wiem, że realizacja tego celu nie będzie prostą sprawą. Żeby dostać taką posadę trzeba
bowiem posiadać odpowiednie wykształcenie, zdać szereg wymaganych
egzaminów i dopiero po około 2-3 latach otrzymać status pełnoprawnego
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urzędnika – mówi Artur Sowiński. Ewentualnie można pracować w charakterze asystenta europosła lub
na zasadach tak zwanego „wolnego strzelca”. – Taką
możliwość pracy otrzymuje się po pozytywnym rozpatrzeniu CV, które może trwać nawet do 1,5 roku lub
pomyślnie przebytej rozmowie kwalifikacyjnej. Każda
procedura jest długa ze względu na sporą ilość kandydatów z całej Europy – podkreśla stażysta. Wolny
strzelec otrzymuje wynagrodzenie za wykonane zadanie. Przykładowo tłumacz dostaje honorarium za zrealizowane tłumaczenia. – Nabiera się wtedy doświadczenia i po jakimś czasie można zostać pracownikiem
Parlamentu Europejskiego – dodaje. Artur wysłał już
aplikację. Czeka teraz na odpowiedź, przygotowując
się jednocześnie do rozpoczęcia nauki drugiego języka obcego. Biegle włada już angielskim, teraz w takim
samym stopniu chce opanować francuski. To zwiększy jego szanse na zatrudnienie w Brukseli.

Trójka z Podkarpacia

O możliwości wyjazdu na staż do Parlamentu
Europejskiego Artur Sowiński usłyszał w radiowej audycji. Zgodnie z zasłyszanymi wskazówkami wysłał
swoje CV i list motywacyjny do organizujących wyjazd podkarpackich europarlamentarzystów: Elżbiety Łukacijewskiej i Tomasza Poręby. Po rozmowach
kwalifikacyjnych Artur trafił do grupy europosła Tomasza Poręby i wraz z dwoma innymi osobami z Podkarpacia, w listopadzie 2009 roku, pojechał do Brukseli na staż w Parlamencie Europejskim. – Wśród nas
była koleżanka prawnik, kolega po kierunku studiów stosunki międzynarodowe i ja, po filologii angielskiej.
Pomagaliśmy sobie, uzupełnialiśmy tematycznie. Jak
było kilka konferencji o tej samej porze, to każdy wybierał tę, której temat bardziej go interesował – opo-
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wiada anglista. Jako zainteresowany tłumaczeniem konferencyjnym Artur mógł od kuchni zapoznać się z warunkami pracy
w tym zawodzie. – Siedzieliśmy na miejscach dla prasy. Mieliśmy słuchawki na uszach i uczestniczyliśmy w konferencjach.
Tłumaczenia konferencyjne są bardzo trudne. Często bowiem
używa się na nich określeń rzadko spotykanych na co dzień.
Początkowo byłem zaskoczony tempem pracy tłumacza. Rzeczywistość okazała się dla mnie brutalna. Ale diabeł nie był taki
straszny, jak go malowali. Po pewnym czasie stało się jasne, że
wszystko jest sprawą wprawy i ćwiczeń. Na dzisiaj z angielskiego na polski, i odwrotnie, nie miałbym większych problemów
z tłumaczeniem przebiegu konferencji – zaznacza Artur Sowiński. Ponadto uczestnicy stażu tłumaczyli teksty na stronę internetową, sprawozdania ze spotkań, czy teksty z posiedzeń komisji. Tłumaczenia były sprawdzane, a następnie wykorzystywane
w codziennej pracy europosła. – Tłumacze w Parlamencie Europejskim zaczynają pracę ze znajomością co najmniej dwóch
języków, a w Brukseli uczą się kolejnych. Im znają więcej tym
lepiej dla nich. Bardzo oczekiwani są tam tłumacze języków egzotycznych – dodaje brzozowianin. Stażyści do pracy w Parlamencie Europejskim przychodzili na godzinę 9, a kończyli zajęcia o 18. Zdarzało się, że i później – 19, czy 20.
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To ułatwiało nam codzienne funkcjonowanie – podkreśla Sowiński. Każdy z uczestników, na cały pobyt w Brukseli, otrzymał
700 euro kieszonkowego od europosła Tomasza Poręby. Artur
Sowiński staż rozpoczął 15 listopada, a zakończył 21 grudnia
ubiegłego roku. Wierzy, że powróci jeszcze do Brukseli, w której spędził sześć tygodni, nabierając pierwszych doświadczeń
w roli tłumacza konferencyjnego w Parlamencie Europejskim.
Podobnie, jak jeden z Polaków, przebywający w PE od 2001
roku (wtedy zaczął zdawać egzaminy umożliwiające pracę w tej
instytucji), a od pewnego czasu pracującego już w charakterze
urzędnika. – Widać, że jest człowiekiem bardzo zajętym, czasem

Stałe przedstawicielstwo polskie przy UE

mającym problemy z wygospodarowaniem czasu na zjedzenie
obiadu. Ale praca ta warta jest poświęcenia – zaznacza Artur
Sowiński. Życzymy 27-letniemu brzozowianinowi determinacji
w dążeniu do celu. Wystarczającej do jego realizacji.
Sebastian Czech

Pomóżmy Michałkowi!
Gmach Parlamentu Europejskiego

W czasie wolnym

Wolniejsze były natomiast piątki. W te dni tygodnia
praca odbywała się do godziny 12, a później europosłowie
i urzędnicy wyjeżdżali na weekend. Wtedy stażyści, korzystając
z wolnego czasu, rozpoczynali zwiedzanie urokliwych miejsc
w Belgii. – Wrażenie robi brukselska starówka kontrastująca
z nowoczesną, zabudowaną gmachami ważnych europejskich
instytucji, częścią miasta. Najbardziej podobała mi się jednak
Brugia, średniowieczne miasto na północy Belgii zwane „Flamandzką Wenecją” – stwierdza stażysta. Ponadto organizowane
były wycieczki do siedziby NATO oraz Komisji Europejskiej.
W budynku NATO stażyści mogli być tylko w holu i na stołówce, bo obiekt jest wojskowy, więc obowiązują w nim zakazy, włącznie z fotografowaniem. Bardziej szczegółowo zapoznali się natomiast z wnętrzem siedziby Komisji Europejskiej.
– W czasie sesji plenarnej w Strasburgu Bruksela pustoszeje.
Wtedy właśnie zorganizowano wycieczki do NATO i KE – mówi
Artur. Trójka stażystów z Podkarpacia zakwaterowana została w mieszkaniu tuż przy Parlamencie Europejskim. – Dotarcie z domu do Parlamentu zajmowało nam 10 minut piechotą.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Michaś ma już roczek, ale jego rozwój psychoruchowy
jest bardzo opóźniony. Padaczka lekooporna, na którą cierpi
od urodzenia, uniemożliwia jego prawidłowy rozwój. Nasz
syn nie siedzi samodzielnie, nie widzi. Michałek wymaga stałej opieki i codziennej rehabilitacji.
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i wielkiego serca o pomoc finansową, liczy się każda złotówka. Pieniądze przez Państwa ofiarowane w całości przeznaczymy na
leczenie i rehabilitację naszego synka Michasia.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer
rachunku bankowego: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Bank Pekao S.A.
I/Warszawa, KONTO: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Michała
Boroń.
Pomóc można również przekazując 1% podatku na
adres:
1) Nazawa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2) KRS: 0000037904
3) w rubryce „Informacje uzupełniające - cel 1%”
(poz. 128) - wpisujemy Michał Boroń (9090).
Każda kwota przekazanego 1% pomoże nam kontynuować niezbędną rehabilitację.
Z serca dziękujemy w imieniu naszego chorego
synka, rodzice Barbara i Daniel Boroń
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Prowokacja nie istnieje!

- praca ze sprawcą przemocy domowej
Od dwóch lat w sanockim Areszcie Śledczym realizowany jest Program
Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców
Przemocy Domowej. Jednym z jego podstawowych założeń jest pomoc sprawcom
w zaprzestaniu stosowania przemocy wobec członków ich rodzin.
- Minione dwa lata pokazują, że
możliwa jest zmiana zachowania u agresora. Oczywiście nie wszyscy są w stanie
się zmienić, ale mamy dużą skuteczność mówił Łukasz Matusz, psycholog penitencjarny współprowadzący zajęcia w Areszcie Śledczym. - Udaje nam się to osiągnąć
poprzez edukację i zajęcia praktyczne
mające między innymi na celu uświadomienie sprawcy czym jest przemoc. Krok
po kroku staramy się, aby uzyskał świadomość, że tylko on sam odpowiada za swoje
zachowanie. Musi zdać sobie sprawę, że
ani żona ani też dzieci nie są winni temu,
że stosuje on przemoc. Uświadamiamy im,
że prowokacja nie istnieje - tylko sprawca
jest odpowiedzialny za swoje zachowanie
i nie ma wpływu na zachowanie innych
osób. Jego obowiązkiem jest kontrolowanie własnego zachowania. Nie ma prawa
kontrolowania innych. To właśnie chęć
posiadania kontroli nad drugą osobą jest
podstawową przyczyną stosowania przemocy. A jak wiadomo agresja jest niestety
wyjątkowo skutecznym narzędziem w takich działaniach.

Za swoje zachowanie odpowiadają oni sami

Dzięki zajęciom mężczyźni biorący
udział w zajęciach zaczynają w pierwszej
kolejności uświadamiać sobie sygnały czasowe, czyli w jakich miesiącach, dniach
tygodnia, porze dnia najczęściej stosowali
przemoc. - Uczymy ich także rozpoznawać
sygnały sytuacyjne sprzyjające podejmowaniu zachowań przemocowych. Takim
sygnałem może być np. brak pracy, pieniędzy, złe zachowanie dzieci, krytyka ze
strony domowników. Aż wreszcie dochodzimy do sygnałów fizycznych płynących
z ich ciała, które poprzedzają użycie przez
nich siły - stwierdził psycholog.
Są one bardzo różne. U jednych zaczyna się nerwowym zaciskaniem szczęk,
a u innych zaciskaniem dłoni w pięść, wypiekami na twarzy, brakiem oddechu, czy
niemożnością ustania w miejscu. - Zakończenie u wszystkich jest jednak takie samo
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agresywny atak i użycie przemocy wobec
najbliższych - opowiadał Łukasz Matusz.
- Aby zapobiegać tego typu sytuacjom
muszą się nauczyć odczytywać wszystkie
te sygnały. Wiedząc jakie sytuacje wywołują u nich napięcie i potrzebę jego rozładowania, pokazujemy co zrobić aby nie
nastąpił ciąg dalszy.
Efektem takich oddziaływań jest
opracowanie tzw. Indywidualnych Planów Bezpieczeństwa. Zawarte są w nich
konkretne polecenia, które sprawca przemocy musi wykonać, by nie dopuścić
tym samym do agresywnego zachowania.

sprawca często doświadcza poczucia
winy, przeprasza, obiecuje poprawę.
Może on trwać kilka minut, godzin, dni,
a nawet tygodni lub miesięcy, ale na pewno się skończy kolejną awanturą wywołaną przez sprawcę i kolejnym atakiem.
Często w tym okresie kobiety,
które doświadczają przemocy wycofują swoje oskarżenia przeciwko sprawcy.
W rezultacie taka postawa kobiety utwierdza sprawcę w swojej bezkarności i znowu zaczyna się znęcać.

Terapia jest skuteczniejsza

Areszt Śledczy w Sanoku

- Bywa, że w pierwszej kolejności muszą
opuścić samo pomieszczenie, a czasem
nawet budynek, w którym znajduje się
żona informując ją o tym w sposób nieagresywny - tłumaczył psycholog. - Na
początku taki krok jest bardzo trudny, ponieważ mężczyzna odbiera to jako porażkę „bo kim on jest, by musieć opuszczać
własny dom?”. To wyjście z mieszkania
często skutecznie blokuje atak na osobę
doświadczającą przemocy. Jednocześnie
jest też pierwszą dojrzałą decyzją sprawcy w kierunku poprawy swego zachowania. Jeżeli sprawca, mimo wewnętrznego
wzburzenia, nie dopuści do ataku na ofiarę, cały cykl przemocy ulega przerwaniu.
W ten sposób unika się również wystąpienia, trzeciej fazy przemocy tzw. „fazy miesiąca miodowego”. Jest to czas, w którym

- Samo zamknięcie za kratami nic
nie da. Z reguły tylko pogarsza sytuację,
ponieważ mężczyzna przez ten czas nabiera przekonania, że tak naprawdę niczego
złego nie zrobił, a ta „zła żona” go tam
zamknęła. Oczywiście jego zdanie potwierdzą inni kompani, więc po wyjściu
może być tylko gorzej - tłumaczył Łukasz
Matusz. - Praktyka pokazuje, że zajęcia
dają dużo lepsze efekty. Uczą nie tylko
jak radzić sobie z własnym zachowaniem
i brać za nie odpowiedzialność, ale również pokazują, że możliwy jest partnerski
układ stosunków w rodzinie. Mężczyźni
zdobywają też nowe umiejętności prospołeczne, dzięki którym mogą rozwiązać swe
problemy nie używając przy tym siły.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu na terenie sanockiego Aresztu
Śledczego. Prowadzone są przez Martę
Fal i Łukasza Matusza. - Taki układ sił terapeutycznych zapobiega przekształceniu
się zajęć w „męskie spotkanie klubowe”.
Poza tym, stwarza to okazję do pokazania, że możliwa jest współpraca pomiędzy
kobietą i mężczyzną. Umożliwia również
przedstawienie punktu widzenia kobiety
w odniesieniu do zjawiska przemocy domowej - stwierdził Łukasz Matusz.
W programie realizuje się osiem
bloków tematycznych, w czasie dwóch
spotkań indywidualnych i sześćdziesięciu
godzin spotkań grupowych. Tematy są
różnorodne: od szeroko pojętej przemocy
na różnych płaszczyznach, poprzez zdefiniowanie poczucia partnerstwa po ne-
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do 10 lat. A jeżeli następstwem znęcania się jest targnięcie
gocjacje. - Wbrew utartym schematom,
się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze
agresorami wcale nie muszą być tylko
pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Mówi o tym Art. 207
i wyłącznie alkoholicy ani też osoby
Kodeksu Karnego - dodał psycholog Łukasz Matusz.
z zaburzeniami psychicznymi czy emocjonalnymi. Badania pokazują, że mężGdzie szukać pomocy?
czyźni, którzy dopuszczają się przemocy
Ofiary przemocy mogą uzyskać pomoc w: Brzozowobec najbliższych pochodzą ze wszystwie - w Punkcie Interwencji Kryzysowej z mieszkaniem
kich grup społecznych i zawodowych.
kryzysowym, mieszczącym się przy ul. Kazimierzowskiej 2
Należy tu jeszcze dodać fakt, że znęca(w bud. Środowiskowego Domu Samopomocy) tel. 013 43
nie się nad rodziną jest jednym z najpo401 64 (do godz. 15.00) oraz 0 695 947 237 (po godz.
ważniejszych w skutkach popełnianych
15.00), Specjalnym Ośrodku Wsparcia „SOS” w Lesku pod
przestępstw w Polsce i jest zagrożone
numerem telefonu 0-13 492 72 53 lub 0 663 327 000,
karą pozbawienia wolności od 3 miesięMatusz - psycholog peniten- a także w sanockim Areszcie Śledczym dzwoniąc pod numer
cy do 5 lat. W przypadku znęcania się ze Łukasz
cjarny współprowadzący zajęcia 0-13 46 55 000 (Łukasz Matusz - wew.165.).
szczególnym okrucieństwem - od 1 roku
Elżbieta Boroń
w Areszcie Śledczym

W jaki sposób pozbyć się łuszczycy?

Zmiany na skórze polegają na tworzeniu się płaskich czerwonobrunatnych grudek, pokrytych nawarstwionymi białymi łuskami rogowymi, powstającymi w wyniku przyśpieszonego rozrostu i rogowacenia
naskórka. Wielkość wykwitów jest różna, zazwyczaj są koliste, powiększają się obwodowo, często łączą się ze sobą tworząc zmiany obrączkowe. Grudki łuszczycy są dobrze odgraniczone. Mogą występować wszędzie najczęściej jednak umiejscawiają się na łokciach, kolanach, tułowiu,
owłosionej skórze głowy, nie powodując jednak łysienia. Stwierdza się
skłonność do rodzinnego występowania łuszczycy.
Czynnikiem sprzyjającym
zachorowaniu na łuszczycę są zaburzenia neurogenne i autoimmunologiczne. Choroba przy odpowiednim leczeniu może ustąpić.
Zmiany najczęściej nie powodują
innych dolegliwości. Nawrotom
łuszczycy sprzyjają wewnątrzustrojowe ogniska zapalne, choroby wirusowe m.in. grypa, niekorzystne czynniki psychiczne,
narażenie na stres, niektóre leki. W leczeniu stosuje się terapię lampą
bioptron, środki farmakologiczne, leczenie dietetyczne i kąpiele. W leczeniu ogólnym podaje się środki działające wzmacniająco, remineralizująco, uspokajająco.
Stosuje się kąpiele w roztworze krochmalu. Pół kilograma mąki
ziemniaczanej rozpuszczamy w wodzie zagotowujemy i wlewamy do
wanny. Czas trwania kąpieli około 15 minut. Stosuje się także kąpiel
mieszaną. 5 łyżek pączków sosny, 3 łyżki nasienia gorczycy białej,
2 szklanki otrąb pszennych, 3 garści sieczki owsianej. Składniki te należy wymieszać i wsypać do 5 litrów zimnej wody, wolno podgrzewać
aż do wrzenia, które należy utrzymywać przez 10 minut. Następnie pod
przykryciem utrzymywać przez 30 minut i wlać do kąpieli trwającej pół
godziny, temperatura 38 stopni Celsjusza, około 100 litrów wody w wannie. Zabieg należy stosować co drugi dzień przez 10 dni.
Skuteczna jest też kąpiel żywokostowo-skrzypowa: ziele skrzypu,
ziele żywokostu, liść brzozy, kora kaliny koralowej i korzeń wilżyny.
Po 50 gramów. Zioła zalać 4 litrami wody i gotować 15 minut. Odstawić
pod przykryciem na 30 min., odcedzić i wlać do kąpieli. Zdrowa, piękna
skóra jest świadectwem zdrowia, ale nie pomogą żadne zabiegi jeżeli będziemy się nieracjonalnie odżywiać, niedostarczając organizmowi niezbędnych składników potrzebnych do odnowy i regeneracji skóry. Łuszczyca wystepuje u około 2% ludności. Łuszczyca często atakuje także
paznokcie i palce u nóg. Wiele osób z łuszczycą odczuwa poprawę po
ekspozycji na lekkie słońce gdyż wtedy następuje uruchomienie pigmentu skórnego i wytwarza się niezbędna do regeneracji skóry witamina D.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Do leczenia łuszczycy stosuje się psolareny. Może być
też stosowana witamina D w maściach i kremach.
Łuszczyca jest znacznie łagodzona gdy spożywamy często tłuste ryby makrele i pstrągi. Zawierają
one m.in. kwasy tłuszczowe omega-3 o działaniu przeciwzapalnym i niezbędną witaminę D. Z diety należy
wykluczyć mleko, spożywając więcej jogurtów oraz
mięso, przyprawy i alkohol, ponieważ powoduje rozszerzenie naczyń. Doskonałym źródłem niezbędnego do
regeneracji skóry beta-karotenu jest marchew. Niweluje
ona nadmiar szkodliwych wolnych rodników, poprawia
wzrok, wpływa na odpowiedni stan błon śluzowych.
lek.alergolog Irena Kędzierska i mgr inż. Waldemar Kędzierski

Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Tel. 606966241
Lek. Irena Kędzierska
Specjalista alergolog, Specjalista chorób płuc,
Pediatra

NZOZ Centrum Rehabilitacji
„VITA” – REH w Brzozowie

ul. Mickiewicza 33 (przy dworcu PKS)
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 16.00
świadczy następujące formy terapii:
Masaż:
- klasyczny
- limfatyczny
- dzieci metodą Shantala
- rehabilitacja ruchowa
Fizykoterapia:
- laseroterapia
- elektroterapia
- magnetoterapia
- terapia ultradźwiękowa
- światłolecznictwo
Realizacja świadczeń wykonywana jest bez
oczekiwania. W zakres naszych usług wchodzą
również wizyty w domu pacjenta.
Kontakt tel. 609 742 916.
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Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Jak i co niegdyś jadano na wsi
Stół staropolski nie był nigdy jednolity, warunkowała go przede
wszystkim pozycja majątkowa. Między codziennym, a co dopiero mówić
świątecznym jadłospisem chłopa, mieszczanina, szlachcica czy magnata istniały kolosalne różnice.
Dla wielu ludzi jedzenie stanowiło najwyższe dobro, przedkładane
często ponad inne rozkosze. Zasobny, zastawiony bogato stół stanowił ideał
szczęścia dla większości ludzi dawnych czasów. Mawiano np. „Kto je i pije,
ten dobrze żyje”, „Dobra wieść, kiedy niosą jeść”, „Ciężka boleść, gdy się
chce jeść”, jeszcze cięższa, kiedy jedzą, a nie dadzą”, „Je, aż mu się uszy
trzęsą”.
W Polsce jadano dużo mięsa, przeważnie wieprzowego, baraniego,
dziczyzny, drobiu, pieczonego nad ogniskiem, na rożnie lub gotowanego.
U wszystkich ludów słowiańskich występują te same nazwy mleka, serwatki, masła, sera, co świadczy, że produkty te mają bardzo stare pochodzenie.
Nasi przodkowie doskonale znali sposoby sztucznego zakwaszania mleka
i wyrobu sera. Stare narzędzia i przyrządy świadczą o znajomości wyrobu
masła, którego nie umieli produkować starożytni Grecy i Rzymianie.
W staropolskiej kuchni wysoko cenionym produktem były ryby. Łowiono je masowo w jeziorach, rzekach i stawach, a także w morzu. Stanowiły
podstawę wyżywienia w czasie licznych dawniej dni postnych. Podawano je
smażone na oleju lub w galarecie, suszone, wędzone, solone i marynowane.
Pomiędzy XVII a XVIII wiekiem nastąpiło znaczne zróżnicowanie
między stołami szlacheckimi a chłopskimi. W dobie gospodarki czynszowej,
wieś była o wiele zamożniejsza, pańszczyzna pogorszyła jej sytuację. Niemniej jednak w okresie Odrodzenia wyżywienie na wsi nie było jeszcze złe.
Dopiero wiek XVII, a wraz z nim prowadzone wojny, przyniosły pod tym
względem znaczne pogorszenie i dysproporcje – jedni jedli do syta, drudzy
przymierali głodem. Jadło chłopskie różniło się smakiem od pańskiego. To
drugie pełne było przypraw nieznanych chłopstwu, np. szafranu, przez co
było za ostre i dla chłopstwa niesmaczne.
Na uboższych stołach stosowano jako przyprawy zioła i rośliny krajowe, stanowiące środki zastępcze, imitujące przyprawy zagraniczne. Dużą
rolę odgrywały: chrzan, gorczyca, kiszone ogórki i kapusta oraz kwas chlebowy. Na wszystkich stołach, od najbogatszych do najuboższych jedzono
chleb ciemny, razowy. Jędrzej Śniadecki pisał: „Rosjanie, Litwini i ich sąsiedzi wolą chleb żytni jak pszenny i ubiegają się za kwasami, bez których
żyć nie mogą, kiedy Europejczyk południowy brzydzi się nimi”. Ostry smak
stanowił charakterystyczną cechę większości potraw podawanych na polskich stołach. Na kwaśność potraw zwracają też uwagę etnografowie badający jadło ludowe XIX wieku.
Kwaśny, ostry smak lubiano łączyć ze słodkim. W kuchni chłopskiej
słodyczą był miód, słodkawy sok brzozowy i mak. Rozkoszowano się też
tłuszczami. Na ogół tłuste jadło znaczyło tyle, co dobre jadło. Etnografowie
podkreślają, że tłuste jedzenie stanowiło miernik zasobności chłopskiego
domu jeszcze na początku XX wieku.
Dawne przepisy kucharskie zalecały stosowanie dużej ilości tłuszczów
np. masła niemało, słoniny, oliwy. Jedzono tłuszcz nawet stary i cuchnący.
Ksiądz Jędrzej Kitowicz pisał, że nawet w kuchniach wyższych kategorii
przy wyrobie ciast: „ Nie dobierano do nich masła młodego, ale owszem starego, czasem aż zielonego, albowiem takie było sporsze, dając więcej czucia
swego, choć w mniejszej kwocie użyte niż młode”. Na chłopskich stołach za
prawdziwy przysmak uchodziła jajecznica ze słoniną i groch ze słoniną lub
suto kraszona kapusta. Sołtys z komedii „ Z chłopa król” marzy: „Masło pić
roztopione całym garnkiem będę”. Zamiłowanie Polaków do tłustych potraw
bardzo raziło cudzoziemców, ale w wydawanych wówczas kalendarzach zalecano nawet spożywanie tłustych napojów np. pewnych gatunków piwa,
które tłuste i gęste jak syrop, tuczy wybornie.
Za plebejski przysmak uchodziła gorzałka z roztopionym masłem,
w XVIII wieku pito herbatę z masłem, a powszechne było picie kawy z tłustą
śmietanką.
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Ulubione potrawy polskiego stołu XVII
i XVIII wieku to: barszcz czerwony, krupnik, kapuśniak, grochówka, flaki, bigos hultajski, zrazy
z kaszą, kiszki, wędzonki, kiełbasa, pieczeń huzarska, pieczeń z kapustą, pierogi leniwe, naleśniki,
hrecuszki, pączki wiele innych. Jedli to wszystko
oczywiście panowie szlachta, którzy mieli dwory
we wsiach, a nie prości chłopi.
Bigos znalazł się nawet na kartach „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza, gdzie poeta pisał
o nim: „W kociołkach bigos grzano; W słowach wydać trudno
Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną…”.
Prosty lud jadł gryczanek – z mąki tatarczanej, kluski, żur z mąki owsianej, prażuchę – zacierkę z pszennej mąki, pęczak z jęczmienia lub orkiszu
tłuczonego z grochem, różnego rodzaju pierogi.
Rzadko na stole chłopskim pojawiało się mięso.
Słoninę jadano powszechnie i kraszono nią różne
potrawy.
W okresach postu oraz w trudnych i głodnych
latach ratowano się na różne sposoby. Mięso i tłuszcze pod chłopską strzechą zastępowano nabiałem,
i to nie zawsze, gdyż brak mleka i jego pochodnych
dawał się niejednokrotnie we znaki w niejednej zagrodzie. Często jedynym pożywieniem stawała się
kapusta uprawiana u nas już w X-XI wieku, a następnie ziemniaki, (II połowa XVIIII wieku), które choć przyjmowane niechętnie, zadomowiły się

u nas i uratowały niejedno życie chłopskie od śmierci głodowej.
Podobnie rzecz się miała z grochem, który przywieziony z Niemiec, zadomowił się u nas
i stał się dla wielu przysmakiem. W okresie nasilenia robót polowych, np. podczas sianokosów, żniw,
czy wykopów, ludzie ciężko pracujący spożywali,
co najmniej cztery posiłki: śniadanie około 6 rano,
obiad około 12, podwieczorek około 16 i kolację.
Było to konieczne ze względu na utratę energii podczas pracy, ponadto pokarmy roślinne, jakie spożywano w kuchniach uboższych, szybciej trawiono,
stąd już w 2 lub 3 godziny po spożyciu posiłku
występowało poczucie głodu. Jesienią i zimą, kiedy
było mniej pracy, ze względów oszczędnościowych
redukowano ilość posiłków często do dwóch dziennie.
Niedobory w systemie żywienia uzupełniano
wysoką konsumpcją roślin, przede wszystkim kapusty, marchwi, brukwi, rzepy, grochu, buraków, karpieli. Ważnym uzupełnieniem jadłospisu były tzw.
„dzikie żniwa”, czyli zbiór jagód, borówek, poziomek, malin, grzybów, nasion, dziko rosnących ziół
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i soków drzew. Zbieractwo nabierało szczególnego znaczenia
podczas przednówków i panujących wówczas głodów. Jedzono wówczas tzw. „rośliny głodowe”: szczaw, rdest, pokrzywę,
lebiodę, tłuczoną lub mieloną korę drzew i różne trawy. Głód
powodował przerażające skutki, ludzie żywili się niby zwierzęta, marli z zatruć i wycieńczenia. Wójt żywiecki Komaniecki
pisał np. o tym tak: „Roku Pańskiego 1715 głód wielki na ludzi
i drogość, że ludzie rzęsą leskową, główki lniane i sieczkę ze słomy, susząc mielili, a także makuch tłukli, a jedli i krew bydlęcą,
kwaśnicę i trawsko różne…”. Przekazy z tamtych lat podają, że
chłopi „na szczapy z głodu wyschli”, pisał o tym m.in. historyk W. Konopczyński, jak podaje Jan Uryga w „Roku polskim
w życiu, w tradycji i obyczajach ludu”.
Nawet w latach urodzaju w chłopskich domach pożywienia było niewiele. Uzupełniano je, więc różnego rodzaju grzybami, orzechami laskowymi, jedzono owoce głogu i tarniny, jabłka,

Wartość czasu
Na początku każdego roku snujemy refleksje nad czasem, tym który minął bezpowrotnie i tym nadchodzącym, żywiąc nadzieję,
że rok, który jest przed nami, da nam zdrowie,
satysfakcję, że spełni nasze nadzieje i marzenia.
Patrząc wstecz widzimy nasze radości
i smutki, sukcesy i porażki. Wszystko odeszło.
Mówi się, że czas leczy rany. Nie leczy, tylko
łagodzi i daje zapomnienie. Ten, który nadchodzi wyznacza nam ponownie nowe godziny
i ukryte pod nimi koleje naszego życia.
Nikt z nas nie może przeniknąć tajemnicy przyszłości – jedynie Bóg wszystkowiedzący. Nasz czas jest w naszych rękach, tak się
mówi, a wszystko zależy od tego, jak go wykorzystamy. Od dobrze wykorzystanego czasu
zależy nasze ziemskie szczęście. Od czasu, ale
i od ludzi, którzy nas otaczają. Jesteśmy otoczeni nimi w rodzinie, w pracy i w miejscu zamieszkania.
Często słyszymy: „Czas to pieniądz,
czas to najlepszy lekarz, czas to życie”. Czas
to dar od Boga, dar jak powietrze, woda, światło. Każdy z nas ma określony czas od Boga.
„…Jest czas rodzenia i czas umierania, (…)
czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia
i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania
kamieni i czas ich zbierania, (…) czas szukania
i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas
wojny i czas pokoju”.
Ks. Janusz Pasierb w swojej książce
„Czas otwarty” tak charakteryzuje podejście
dzisiejszego człowieka do problemu czasu:
„Człowiek dzisiejszy coraz intensywniej przeżywa czas. Jego oczy wlepione są we wskazówki sekundników, stoperów, szybkościomierzy.
Pochłonięci są tym wynalazcy, sportowcy, konstruktorzy samolotów, samochodów i statków.
Trwa wyścig z czasem. Kto będzie pierwszy na
mecie, na rynku, w kosmosie. Trwa wyścig we
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

gruszki, śliwki, ptasie jaja, podbierano miód dzikim pszczołom
lub trzmielom, zbierano owoce buka tzw. bukiew i żołędzie
na kawę. Ponadto zbierano i suszono kwiat lipy, liście poziomek, dziurawiec, rumianek i inne zioła. Ten sposób odżywiania
w pewnym sensie ratował ludzi od różnych chorób. Jednak zestaw codziennych posiłków był ubogi i monotonny. Powtarzały
się wciąż te same potrawy: barszcz, żur, kasze, ziemniaki, placki, pierogi, ser i chleb.
Widać z tego jasno, że życie na wsi było trudne, widmo głodu zaglądało uboższym chłopom w oczy, zwłaszcza na
przednówku i wtedy, gdy lata były nieurodzajne. Wiele dawnych
potraw do dziś stanowi podstawę kuchni polskiej, wystarczy
wspomnieć tylko o barszczu, grochówce, bigosie czy flakach,
ale oczywiście smakowicie przyprawionych.
Halina Kościńska

wszystkich dziedzinach, w sferze rozwoju społecznego, techniki, medycyny, zbrojeń. Wyścig trwa. Kto będzie pierwszy?”
Tymczasem św. Paweł w Liście do Efezjan pisze: Baczcie więc pilnie, jak
postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną,
bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest
wolą Pana”. W innym miejscu Apostoł Narodów uczy nas, mówiąc tymi słowami: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na
chwałę Bożą czyńcie”. Stąd wypływa nauka, że nie tylko modlitwami i postami
można zdobyć zasługę u Boga, ale każda uczciwa praca, choć czasem nie przynosi wymiernych efektów, może się podobać Stwórcy. Stracona będzie każda
chwila, która nie została zagospodarowana.
Widzimy porządek i ład w naturze,
w otaczającym nas świecie. Każdy przedmiot ma swoje miejsce, swój początek
i koniec. Taki cel w życiu musi mieć i człowiek. Każdy z nas powinien mieć poczucie
odpowiedzialności za życie, właściwie wykorzystywać dany mu czas i mieć pozytywny stosunek do pracy. Przez pracę człowiek
się udoskonala, zdobywa środki materialne
dla swej rodziny, także ma satysfakcję, że
służy innym i, że coś po sobie zostawi potomnym. Może to być coś materialnego,
albo serdeczne wspomnienie dobrego człowieka.
Nasz codzienny stosunek do czasu wyrażają określenia związane z jego
przemijaniem. Mówimy czas biegnie, czas ucieka, przemyka niepostrzeżenie,
albo wlecze się. Gdyby nie upływ czasu, nic by się nie zmieniło, nic nie byłoby
w ruchu, nic by się nie zaczynało i nic nie kończyło. Poczucie czasu jest w nas
i my żyjemy w czasie.
Mówiąc o czasie upływającym jak rzeka, musimy mieć na względzie naszą własną przyszłość – wieczność, która nie zna godzin, miesięcy i lat. Czas
życia na ziemi jest jakby pomostem wiodącym do wieczności, po którym idąc,
gromadzimy zasługi dobrych uczynków. Jak nie zasiane pole rodzi chwasty, tak
człowiek, w którym nie ma dobrych intencji i uczynków, rodzi tylko złe rzeczy.
Siejmy więc przez życie ziarna dobroci w myśl słów Kornela Ujejskiego:
Rano niech ręka twoja ziarno sieje,
Ale i wieczór nie bądź zleniwiony,
Bo nie wiesz, który siew lepiej dojrzeje,
Czy ten co rano, czy wieczór rzucony.
Śpiący nie osiągną Królestwa Niebieskiego, a próżni i leniwi nie posiądą
szczęśliwości wiecznej. Te słowa wraz ze znanym wyrażeniem: „Ten straci wiek,
kto zmarnował chwilę”, niech będzie dla nas przestrogą, jak żyć, by podobać się
Bogu, bo jak mówi stare powiedzenie: „Bóg patrzy, śmierć goni – czas ucieka
– wieczność czeka!”
Halina Kościńska
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Strażacy najlepsi
Bezkonkurencyjna Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie,
która w większości przypadków gromiła konkurentów i zacięta
walka do ostatniej kolejki spotkań o drugie miejsce, to najważniejsze wydarzenia Powiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie
2009/2010.

Na trzecim miejscu uplasował się Zespół Szkół Budowlanych

Zwycięzcami ligii została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Strażacy dominowali od początku. W pierwszym meczu
nastrzelali brzozowskiemu szpitalowi 22 gole, tracąc tylko 3. Następnie wygrali 16-0 z Urzędem Skarbowym w Brzozowie. Formą strzelecką imponował też strażacki snajper, Oktawian Bujacz.
Bramkarza Szpitala pokonywał 11 razy, a strzegącego bramki
„Skarbówki” 5-krotnie. W kolejnych potyczkach Bujacz jeszcze
kilkakrotnie notował dwucyfrową skuteczność, a jego ekipa często
deklasowała przeciwników. W efekcie Straż wygrała ligę z kompletem 30 punktów i 162 golami zdobytymi oraz 36 straconymi!
Oktawian Bujacz zaś został najlepszym strzelcem ligi, mając na
koncie 69 goli. Czoła stawili im jedynie piłkarze Zespołu Szkół
Budowlanych w pierwszym meczu ulegając „tylko” 2-6 oraz Sta-

Pozostałe miejsca przypadły Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu...

... Szpitalowi Specjalistycznemu...

Drugie miejsce zajęło Starostwo Powiatowe

rostwo – na początku rewanżowego spotkania – kiedy prowadziło
ze Strażakami 3-0. Skończyło się wszakże już mniej optymistycznie dla samorządowców, bo ostatecznie przegrali 7-12.
Za plecami lidera natomiast toczyła się batalia o drugie miejsce. Uczestniczyły w niej teamy: Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Już same
wyniki między tymi drużynami świadczą o wyrównanym poziomie: ZSB – SOSW 5-4, Starostwo – SOSW 9-9, Starostwo – ZSB
5-3 i 3-3. Ostatecznie wicemistrzostwo przypadło Starostwu, które
dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich wyprzedziło
w tabeli ZSB i o 3 punkty zdystansowało SOSW. Zadecydowała
o tym między innymi druga potyczka Starostwa z SOSW, wygrana
przez tych pierwszych 17-6.
Stawkę zamykają Szpital w Brzozowie i Urząd Skarbowy.
Nie oznacza to oczywiście, że zespoły te nie miały wkładu w emo38

... oraz Urzędowi Skarbowemu w Brzozowie.

cjonujący przebieg Powiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej.
Poza tym nie wynik był sprawą najważniejszą. Liczyła się bowiem dobra zabawa i propagowanie zdrowego stylu życia.
Król strzelców: Oktawian Bujacz (KP PSP Brzozów) – 69
goli, Najlepszy bramkarz: Ryszard Bocoń (SOSW Brzozów), Nagroda fair play: Urząd Skarbowy Brzozów
Sebastian Czech

Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl
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Mistrzostwa Karate Kyokushin Powiatu Brzozowskiego
Już po raz czwarty odbyły się Mistrzostwa Karate
Kyokushin Powiatu Brzozowskiego. Zawody zostały zorganizowane w Gimnazjum w Brzozowie. Turniej otworzył
Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-AdminiZawodnicy prezentują coraz wyższy poziom

Administracyjnego w Brzozowie.
Wyniki poszczególnych kategorii:
Dziewczęta rocznik 2000-2002: 1. Ania Bartman, 2. Gabrysia Ochałek, 3. Izabela Szewczyk, 4. Karolina Skubisz.
Rocznik 1997-1999: 1. Weronika Bartman, 2. Marcelina Sochacka,
3. Ola Skubisz.
Chłopcy rocznik 2000-2002: 1. Michał Kamiński, 2. Bartłomiej Hadam.
Rocznik 1997-1999: 1. Grzegorz Bartman, 2. Bartosz Dudek, 3. Hubert Skiba, 4. Szymek Hadam.

stracyjnego w Brzozowie Stanisław Pilszak. W zawodach wystartowali zawodnicy brzozowskiego klubu kyokushin karate oraz karatecy z Dynowa. Nagrody dla
zwycięzców ufundował Starosta Brzozowski Zygmunt
Błaż.
- Poziom zawodów jest coraz wyższy, uczestniczę Pamiątkowe zdjęcie z Mistrzostw Karate Kyokushin
w tym turnieju po raz czwarty i stwierdzam, że zawodnicy z roku na rok prezentują lepszą klasę sportową, widać Kategoria Junior Młodsi Chłopcy: 1. Bartłomiej Jarema, 2. Jakub
pracę trenera Wojciecha Świstaka - powiedział Stanisław Lasek, 3. Wojciech Sobota i Adrian Szałajko.
Zdjęcia i tekst:Jacek Pempuś
Pilszak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-

Sport szkolny
W pierwszych dniach lutego Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie był organizatorem powiatowych turniejów
w mini koszykówce w ramach rywalizacji szkół podstawowych.
W kategorii dziewcząt zawody odbyły się 9 lutego w Szkole
Podstawowej w Haczowie. W turnieju udział wzięły drużyny
szkół podstawowych z Nozdrzca, Jasienicy Rosielnej, Humnisk
Nr 2, Golcowej Nr 1 i Haczowa. Po blisko czterogodzinnych
zmaganiach turniej z kompletem zwycięstw wygrała drużyna
z Humnisk. Podopieczne Wojciecha Niezgodzkiego pokonały
kolejno Nozdrzec 37 - 2, Jasienicę Rosielną 16 - 13, Haczów
16 - 9 i Golcowa 38 - 1. Drugie miejsce zajęła drużyna gospodyń,
a trzecie - Jasienicy Rosielnej.
Dzień później w Zespole Szkół w Jasionowie w koszykarkich zmaganiach rywalizowali chłopcy. W zawodach wystartowały drużyny z Grabownicy, Woli Jasienickiej, Golcowej Nr 1

oraz gospodarze turnieju – ekipa „miejscowej” podstawówki.
Po zaciętej i wyrównanej walce zawody wygrała drużyna z Jasionowa, która zwyciężyła we wszystkich swoich spotkaniach.
Przedturniejowy faworyt nie miał jednak łatwego zadania. O ile
w pierwszym meczu wygrał z Golcową 41 - 25, kontrolując wynik od początku spotkania, to już w kolejnym natrafił na duży
opór ze strony Woli Jasienickiej. W normalnym czasie był remis
26 - 26 i dopiero dogrywka zdecydowała o końcowym zwycięstwie gospodarzy 34 - 26. W ostatnim swoim meczu Jasionów wygrał z Grabownicą 41 - 28 i mógł fetować zwycięstwo
w całym turnieju. Drugie miejsce przypadło Woli Jasienickiej,
a trzecie - Grabownicy. Warto nadmienić, że szkoła z Jasionowa
w tej konkurencji triumfuje kolejny rok z rzędu. Duża w tym
zasługa Włodzimierza Pelczara - nauczyciela wf z ZS w Jasionowie oraz pasjonata koszykówki.
Zwycięzcy obydwu turniejów, otrzymali okazałe puchary oraz uzyskali prawo do reprezentowania powiatu brzozowskiego w zawodach rejonowych, w których to w połowie
marca będą się potykać z mistrzami powiatów bieszczadzkiego,
leskiego i sanockiego.
****************

Zwycięzka drużyna z SP w Jasionowie
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

W dniach od 3 do 5 lutego na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie odbyły się mistrzostwa powiatu dla dzieci i młodzieży w pływaniu indywidualnym i sztafetowym. W trzydniowych zawodach organizowanych przez
Powiatowy SZS w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych uczestniczyło około 160 uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Pierwszego dnia w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
rywalizowali najmłodsi - uczniowie „podstawówek”. W rywalizacji drużynowej (6 x 25 m stylem dowolnym) równych sobie
nie miały sztafety Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie, które zdecydowanie wygrały swoje wyścigi. Dziewczęta uzyskały
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czas 1.53.53, a chłopcy - 1.46.83. Również w konkurencjach indywidualnych większość medali zdobyli uczniowie tej szkoły.
W kategorii klas I - III rywalizujących na dystansie 25 m stylem
dowolnym wśród dziewcząt zwyciężyła Izabela Baran, a wśród
chłopców najlepszym okazał się Wiktor Gregorowicz (oboje SP
Nr 1 w Brzozowie).
W poszczególnych stylach na dystansach 50 m triumfowali: Katarzyna Morajko i Dawid Seńko
(styl dowolny), Aleksandra Jęczalik i Kacper Chudzikiewicz (styl klasyczny), Natalia Potoczna (styl grzbietowy) - wszyscy
SP Nr 1 w Brzozowie. Ponadto mistrzami powiatu zostali: Mateusz Żmuda (styl
grzbietowy) - SP Stara Wieś, Alicja Hunia
(SP Blizne) i Artur Hołówko (SP Niebocko)
– oboje styl motylkowy. Warto zauważyć,
że zawody zdominowali młodzi pływacy
z brzozowskiej szkoły. Podopieczni Dariusza Wątróbskiego na 30 medali wywalczyli aż 20. Do 7 złotych
dorzucili 8 srebrnych i 5 brązowych.
Dzień później rywalizowano w ramach Powiatowej Gimnazjady. W konkurencji sztafet na dystansie 6 x 50 m stylem
dowolnym najlepszymi okazali się młodzi pływacy z Brzozowa.
Sztafeta dziewcząt zwyciężyła z czasem 3.49.14, a chłopców
- 3.01.10. W rywalizacji indywidualnej zwyciężali: Piotr Kruczek
(styl dowolny), Aleksandra Iwanowska (styl grzbietowy), Aleksandra Lasek i Michał Piróg (styl klasyczny), Marzena Baran
i Paweł Zimoń (styl motylkowy) - wszyscy Gimnazjum Nr 1

w Brzozowie. Pozostałe tytuły mistrzów powiatu „pojechały”
do Bliznego. Równych sobie nie znaleźli Aneta Hunia w stylu dowolnym i Jakub Jagielski w stylu grzbietowym. Zawody,
podobnie jak dzień wcześniej przebiegły pod dyktando jednej
szkoły. Reprezentanci Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie oprócz
zwycięstw w rywalizacji sztafet zdobyli 6 złotych, 5 srebrnych
i 4 brązowe medale.
W ostatnim dniu o tytuły
najlepszych rywalizowała młodzież szkół średnich. Niestety
w zawodach udział wzięli tylko uczniowie I LO w Brzozowie.
W konkurencji sztafet 5 + 5 x 50 m
„licealiści” uzyskali wynik 6.36.13.
W wyścigach indywidualnych
triumfowali: Katarzyna Iwanowska (style: dowolny, klasyczny),
Konrad Bieńczak (style: klasyczny,
motylkowy), Ewa Bieńkowska i Filip Stańko (styl grzbietowy)
oraz Sebastian Kufel (styl dowolny).
Na uwagę zasługuje fakt, że podczas trzydniowych zmagań pływackich padło aż 12 rekordów powiatu, co świadczy
o rozwoju tej dyscypliny. Najlepsi będą mieli okazję do sprawdzenia formy na zawodach rejonowych, które odbędą się na po
zimowych feriach.
Szczegółowe wyniki poszczególnych zawodów zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego SZS w Brzozowie - szs.powiatbrzozow.pl.

Marek Szerszeń

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 artystów, plastyków. Fascynuje się twórczością
hiszpańskiego surrealisty Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem i grafiką, a od
1996 r. z rysunkiem satyTadeusz Krotos
rycznym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są
na wystawach w kraju i za granicą.
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HOROSKOP i KRZYŻÓWKA
BARAN (21 III – 20 IV)
Marzec przyniesie Ci szansę na pozytywne zmiany. Twoje radosne
nastawienie i wyjście ku nowym możliwościom będą sprzyjać sukcesowi. Zaakceptujesz przeszłość i z ufnością spojrzysz przed siebie.
Przypływ większej ilości pieniędzy pozwoli Ci na sprawienie sobie przyjemności. Dobre wiadomości dotyczące pracy lub awansu.
BYK (21 IV – 21 V)
Poświęć czas i uwagę sprawom uczuciowym. 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. Wstrzymaj się z rozpoczęciem
nowych przedsięwzięć.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Bliźnięta 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 wysokokaloryczną dietą.
RAK (22 VI – 23 VII)
Jeśli Twoja praca wymaga precyzji i jasnego stanowiska, nie podejmuj w tym czasie żadnych wiążących decyzji. W rozwiązaniu wszelkich problemów pomocni okażą się przyjaciele. Zwróć uwagę na
informacje, jakich udzielasz, czy są one zgodne z rzeczywistością. Nadmierna
emocjonalność w słowach może wpędzić Cię w kłopoty.

ROZRYWKA

LEW (24 VII – 23 VIII)
Doskonały okres na realizację swoich planów, marzeń i pragnień.
Zrozumiesz, czego oczekujesz od życia i jak możesz to osiągnąć. Bez
złudzeń i lęku spojrzysz na swoje szanse. Możesz być pewny, że świat pozytywnie odpowie na Twoje działania.
PANNA (24 VIII – 23 IX)
Wrażliwe Panny poczują potrzebę pokazania się na forum publicznym. Nowe pomysły i idee będą motorem do pokonania swojej nieśmiałości. Potwierdzenia będziecie szukać w gronie najbliższych. To
dobry czas na rozpoczęcie zmian, działanie we własnym imieniu i wyrażanie
swoich poglądów.
WAGA (24 IX – 23 X)
Dobre widoki na pomnożenie majątku i trafne transakcje. Opanowanie
jest kluczem do sukcesu. W związkach miłosnych okres namiętności.
Twoja duma ze swoich umiejętności i doświadczenia ułatwi realizację
zamierzeń. Wykorzystaj czas na głębszy relaks.
SKORPION (24 X – 22 XI)
Nie podejmuj żadnych odpowiedzialnych decyzji, bo możesz nie dość
dobrze ocenić swoje położenie. To dobry okres na wyjazdy i zawieranie nowych niezobowiązujących znajomości. Wasze oryginalne pomysły mogą zaskoczyć innych. W sprawach finansowych lekki zastój.
STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Zdasz sobie sprawę jak wiele możesz zdziałać samodzielnie. Swój cel
możesz osiągnąć dzięki swojej pewności siebie i silnej woli. Sprostasz
każdej sytuacji, a Twoje zdolności nawiązywania
kontaktów usuną każdą przeszkodę. Plany i zamierzenia, które teraz rozpoczniesz przyniosą Ci
w rezultacie sukces i uznanie.
KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Doskonały okres na realizację swoich
planów, marzeń i pragnień. Zrozumiesz, czego oczekujesz od życia i jak możesz to
osiągnąć. Bez złudzeń i lęków spojrzysz na swoje
szanse. Możesz być pewny, że świat pozytywnie
odpowie na Twoje działania. Będziesz miał teraz
szansę na podjęcie nowej pracy lub objęcie nowego stanowiska.
WODNIK (21 I – 19 II)
To miesiąc dobrych dla Ciebie wiadomości. Stare sprawy będziesz mógł
zamknąć i zająć się tym, co od dawna
Cię interesuje. Nieporozumienia i konflikty będą
rozwiązane, dzięki czemu poczujesz się uwolniony. Spotkania rodzinne okażą się szczęśliwym
czasem pełnym niespodziewanych wiadomości.
RYBY (20 II – 20 III)
Przed Tobą okres intensywnych działań. Wiele nowych i nieoczekiwanych
sytuacji może Ci przynieść szczęśliwe rozwiązania i doskonałe okazje. Wykorzystaj swoje szanse
i pójdź za impulsem. Będziesz mógł sprawdzić
się w czymś nowym, o czym dotychczas nawet
nie myślałeś. Szansa na wygranie szczęśliwego
losu.
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TERMINARZ KINA „SOKÓŁ” - Marzec 2010
1, 2,

AVATAR
		
prod. USA od lat 12
Sci-Fi			

godz. 18:00
Czas: 162 min

5, 6, 7, WROTA DO PIEKIEŁ
8, 9
prod. USA, od lat 15
Horror

Czas: 99 min

RANDKA W CIEMNO
8 marca
prod. Polska, od lat 15
26, 27, 28, 29, 30
Komedia

godz. 20:45
godz. 19:00
Czas: 95 min

12, 13, 14, PLANETA 51
15, 16
prod. USA, od lat B/O
Animacja

godz. 17:00
Czas: 90 min

12, 13, 14, WSZYSTKO CO KOCHAM
15, 16
prod. Polska, od lat 15
Obyczajowy

godz. 19:00
Czas: 95 min

19, 20, 21, NINE - Dziewięć
22, 23
prod. USA, Włochy, od lat 15
Dramat, Musical

godz. 18:00
Czas: 112 min

26, 27, 28 ARTUR I ZEMSTA MALTAZARA
29, 30
prod. Francja, od lat B/O
Familijny

Kasa czynna pół godziny przed seansem.
Terminarz może ulec zmianie
z przyczyn niezależnych od kina.

godz. 17:00
Czas: 93 min

Tel. (013) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl
Seanse organizowane tel. (013) 43 419 38
(wew. 26); 695 378 107.
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