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Radni Rady Powiatu Brzozowskiego i zaproszeni go-
ście wzięli udział w kolejnej sesji 26 maja br. Obrady otworzył  
i porządek sesji przedstawił Przewodniczący Rady Henryk Ko-
zik. Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz wysłuchali 
sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków oraz z działal-
ności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

W następnej kolejności jednogłośnie podjęto uchwały 
dotyczące:
- zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.,
- udzielenia pomocy finansowej dla gminy Gorzyce z prze-

znaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwa-
niem skutków powodzi (z budżetu powiatu brzozowskie-
go przeznaczono na ten cel kwotę 30 tys. zł, z czego 10 
tys. zł – na dofinansowanie wyjazdu dzieci z tego terenu  
w ramach tzw. zielonej szkoły do Muszyny. To już kolejny 
raz powiat brzozowski reaguje na ludzką krzywdę i pomaga 
tym, których dotknął los. Tym razem są to mieszkańcy gmi-
ny Gorzyce, którym powódź zabrała niejednokrotnie dorobek 
całego życia),

- zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie 
Podkarpackiego Ośrodka Onko-
logicznego im. Ks. B. Markiewi-
cza,
- zatwierdzenia zmian w Statu-
cie Szpitala Specjalistycznego 
w Brzozowie Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego im. Ks. 
B. Markiewicza,

W trakcie sesji Kierow-
nik Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Brzozowie 

Zofia Foryś przedstawiła roczne 
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum oraz in-
formację dotyczącą potrzeb w zakresie pomocy społecznej  
w powiecie brzozowskim.

Radni wysłuchali również informacji na temat działalno-
ści Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, jaką przekazał 
Dyrektor PUP Józef Kołodziej.

XLIII Sesja Rady 
Powiatu Brzozowskiego

Józef Kołodziej - Dyrektor PUP
w Brzozowie

Roczne sprawozdanie z działalności PCPR przedstawiła Kierownik Zofia Foryś

Magdalena Pilawska



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

Zespół Szkół Budowlanych, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna i inni ludzie dobrej woli. Powiat brzozow-
ski po raz kolejny reaguje na ludzką krzywdę i pomaga 
tym, których dotknął los. 

Przekazanie zebranych darów miało miejsce tuż 
przed zagrożeniem drugą falą powodziową. W stan go-
towości postawione już były służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo mieszkańców. Staroście udało się poroz-
mawiać z włodarzem Gminy Gorzyce Marianem Grze-
gorzkiem, który podziękował za pomoc. Jeszcze kilka dni 
przed wizytą Starosty w zalanych miejscowościach wy-
stawały tylko kominy, niekiedy woda sięgała po strych. 
Zdezorientowani mieszkańcy zalanych wsi stracili cały 
dobytek. 

POWIAT  BRZOZOWSKI

Woda pitna, żywność, środki czystości, a także koce, odzież, 
pościel i obiekty wielkogabarytowe oraz pieniądze znalazły się wśród 
darów przekazanych 2 czerwca br. przez Starostę Brzozowskiego Zyg-
munta Błaża ofiarom powodzi w gminie Gorzyce. 

W zbiórkę zorganizowaną i prowadzoną przez Starostwo Powia-
towe w Brzozowie włączyli się: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, Urząd Skarbowy, Zarząd Dróg 
Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy,  
a także I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, 

Dary dla powodzian

Zbiórka darów dla powodzian

Popowodziowe tereny w gminie Gorzyce Anna Rzepka

Kilkadziesiąt osób odpowiedziało na apel Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie, które wespół z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zorganizowa-
ło 7 czerwca akcję oddawania krwi. Dawcy to uczniowie brzo-
zowskich szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy starostwa oraz 
przedstawiciele różnych instytucji z powiatu brzozowskiego.

Młodzi chcą pomagać
- Młodzież była bardzo dobrze przygotowana. Widać, że 

orientuje się w sprawach krwiodawstwa i chce oddawać krew. To 
budujące, że młodzi ludzie nie są obojętni na los drugiego czło-

Krew potrzebna 
w każdej chwili

Na apel starosty odpowiedziała m.in. młodzież z brzozowskich 
szkół ponadgimnazjalnych

Do akcji pomocy powodzianom włączy-
li się również wolontariusze Fundacji Promocji 
Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa. 

11 czerwca został wysłany transport towa-
ru do Gorzyc, który zawierał: żywność długoter-
minową, środki czystości, środki dezynfekujące, 
środki przeciw komarom, środki opatrunkowe, 
laki przeciwbólowe, wodery, pościel, koce, koł-
dry, buty oraz różną odzież. 

Wysłany towar pochodził ze zbiórki w 
sklepach: „Alta”, „Groszek”, ”Tesco” oraz 
„Apteki pod Ratuszem” i „Dbam o Zdrowie”.  
W tym miejscu należy podziękować kierownictwu 

wieka – powiedziała Natalia Szeregij, lekarz badający kandyda-
tów na krwiodawców. Dobrze przygotowani, to znaczy zdrowi 
i po dobrym, ale niezbyt obfitym śniadaniu. Dzięki temu, po 

Anna Mendyka
 Wiceprezes Zarządu Fundacji

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

tych aptek, za towar podarowany gratiso-
wo oraz zniżkę przy zakupie. Pieniądze na 
środki przeciw komarom pochodziły od 
lekarzy z Oddziału Wewnętrznego, za co 
im również dziękujemy.

Nie byłoby tej akcji, gdyby nie 
wolontariusze z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla Kazimierza Wielkiego, 
którzy jak zwykle potrafią okazać wielkie 
serce, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. 
Im również Zarząd Fundacji składa gorą-
ce podziękowanie.

Dary zebrane przez Szpital 
Specjalistyczny w Brzozowie
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Sebastian Czech

Brzozowska onkologia może pochwalić się już trzema akceleratorami. 
Najnowszy - trzeci aparat - oficjalnie oddany do użytku 25 maja br. – jest no-
woczesny, wysokoenergetyczny i posiada najnowsze technologie do zastoso-
wania w leczeniu nowotworów tą metodą. Koszt jego zakupu to ponad 8 mln 
zł. Jest to kolejny sprzęt, o który wzbogaciła się w ostatnich latach onkologia 
w Brzozowie. Spowodowało to, że tutejszy ośrodek stał się najlepiej wypo-
sażonym, pełnoprofilowym ośrodkiem na Podkarpaciu i 8 ośrodkiem w kraju 
pod względem wyposażenia i kadry medycznej. 

Jak podsumował Dyrektor Szpi-
tala Specjalistycznego w Brzozowie 
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicz-
nego Antoni Kolbuch - w ciągu ostat-
nich czterech lat na inwestycje i zaku-
py w szpitalu wydatkowano kwotę ok. 
44 mln zł, w tym ponad 50% to środki 
pozyskane z zewnątrz. W latach 2005 
– 2009 tylko Zakład Radioterapii zo-
stał doposażony w tomograf z funkcją 
do planowania leczenia, sprzęt dozy-
metryczny oraz stacje planowania le-
czenia, systemy zarządzania i kontroli 
jakości leczenia. Planując rozwój Za-
kładu Radioterapii postawiliśmy na 
uzyskanie możliwości wdrażania naj-
wyższych standardów lecznictwa radio-
terapią – mówi Dyrektor A. Kolbuch.

Na sukcesy i skuteczność lecze-
nia składa się nie tylko dobry, nowo-
czesny sprzęt, ale też – a może przede 
wszystkim - wykwalifikowana kadra 

Trzeci akcelerator w Brzozowie

W uroczystościach wziął udział 
Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek

medyczna. O tym jak dobrzy specjaliści pracują  
w Brzozowie mówił  obecny na uroczystości prze-
kazania do użytku akceleratora - prof. Marian Re-
infuss Dyrektor Centrum Onkologii w Krakowie 
– Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radioterapii. 
- W tej chwili w Brzozowie jest wysokiej klasy 
aparatura w dziedzinie radioterapii i stworzony 
zespół specjalistów, którzy potrafią z tego sprzętu 
korzystać i wykorzystać wszystkie dostępne jego 
możliwości. To jest niezwykle ważne. Zdarza się 
bowiem, że aparatura jest wysokiej klasy, ale nie 
ma specjalistów, którzy potrafią z niej skorzystać. 
Taka sama aparatura jest i w Houston, Nowym 
Jorku, Krakowie, Warszawie, Gliwicach - zapew-
niał prof. M. Reinfuss. W brzozowskim szpitalu 
pracuje 9 specjalistów z radioterapii, 8 z onkologii 
klinicznej oraz 3 hematologów. O randze brzozow-

Nowy akcelerator w brzozowskim szpitalu

oddaniu 450 mililitrów krwi, organizm nie odczuwa negatyw-
nych skutków tegoż „zabiegu”. – Wszystko w porządku. Czuję 
się znakomicie, nie ma żadnych problemów – poinformował 
po zejściu z fotela i odłączeniu od aparatury Paweł Rasz-
ka, tegoroczny maturzysta z Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie. Potwierdził tym samym predyspozycje mło-
dzieży do pomagania w ten sposób innym. Najczęstszą przy-
czyną, z powodu której uczniowie nie mogli oddać krwi była 
niedowaga.

Nadciśnienie nie eliminuje
Kandydat na krwiodawcę nie może przechodzić wiru-

sowej infekcji, anginy, zapalenia gardła nawet w początkowej 
fazie. Choroba bowiem może się rozwinąć, a następnie wi-
rusem zarażony może zostać biorca. O chorobie przewlekłej 
natomiast należy poinformować lekarza dopuszczającego do 
oddawania krwi i po indywidualnym wywiadzie zadecyduje 
on, czy chętny zostanie zakwalifikowany jako dawca. Tak jest 
przykładowo z nadciśnieniem, które nie eliminuje z przyjęcia 
w szeregi krwiodawców. – Wszystko zależy od indywidualnych 
przypadków. Trudno nawet podawać wartości, kwalifikujące, 
bądź dyskwalifikujące dawcę. Rozmawiamy, pytamy o szcze-
góły, i wtedy decydujemy o tym, kto może oddać krew, a kto nie 
– stwierdza dr Natalia Szeregij. Krwiodawcą trudno natomiast 
zostać ludziom bardzo szczupłym i jednocześnie wysokim 
oraz mającym niskie ciśnienie.

Rodzinne tradycje
Paweł Raszka, krwiodawca z brzozowskiego „ekono-

mika”, kontynuuje rodzinne tradycje. Honorowymi krwiodawca-
mi są już jego ojciec oraz brat. – Może przyjść chwila, że ja będę 
potrzebował krwi. Każdy musi mieć świadomość, że może znaleźć 
się w takiej sytuacji. Przy takim podejściu do sprawy nikogo nie 
trzeba będzie namawiać do oddawania krwi. Sam uczyniłem to 
po raz czwarty – mówi Paweł, który oprócz Brzozowa, oddaje 

też krew w sanockiej stacji krwiodawstwa. Twierdzi ponadto, że 
krwiodawstwo powinno być bardziej rozpowszechnione. Krew 
wszak potrzebna jest do ratowania życia. Powinno się o tym mó-
wić, podkreślać i do krwiodawstwa zachęcać. Aż oddawanie krwi 
wejdzie nam w krew.

Pracownice starostwa biorą udział w kolejnej akcji oddawania krwi
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Prof. Marian Reinfuss Dyrektor Centrum 
Onkologii w Krakowie – Konsultant 
Krajowy w Dziedzinie Radioterapii

skiego ośrodka świadczy również fakt, że czterech zatrudnionych tu specjalistów zostało 
konsultantantami wojewódzkimi w dziedzinach: radioterapii, patomorfologii, hematologii  
i pielęgniarstwa onkologicznego. 

Uroczystości z okazji oddania do użytku nowego akceleratora rozpoczęła msza św.  
w szpitalnej kaplicy pod przewodnictwem mł. bryg. ks. Jana Krynickiego - Diecezjalnego 
Kapelana Wojewódzkiego PSP, w asyście ks. Prałata Franciszka Rząsy – Proboszcza Parafii 
w Brzozowie, ks. Stanisława Waltera – Kapelana Szpitalnego oraz ks. Józefa z Jarosławia. 
W trakcie kazania ks. J. Krynicki odniósł się do służebnej roli nowozainstalowanego sprzę-
tu, który ratuje ludzkie zdrowie i życie . - Życie człowieka od Boga pochodzi i do Boga zmie-

rza, ale tu na ziemi najważniejszą wartością dla człowieka pozostaje jego zdrowie i życie.  
I ochronie tych wartości poświecone jest działanie wielu pracowników medycznych. Zarów-
no lekarzy, pielęgniarek, jak i innych osób, które jednoczy dobro człowieka, poszanowanie 
jego godności i autonomii. Działanie na rzecz dobra człowieka jest elementem medycyny 
i wielu innych nauk. Dzisiejszy dzień dla szpitala w Brzozowie jest wyjątkowy. Oddany do 
użytku nowy akcelerator wysokoenergetyczny ma służyć człowiekowi, jego dobru i ochronie 
życia. Medycyna jest tą nauką, która korzysta z dorobku innych dyscyplin, po to właśnie aby 
służyć człowiekowi.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z kalendarium powstania  
i rozwoju Zakładu Radioterapii w Brzozowie, które przedstawił jego Kierownik – dr Zbi-
gniew Wcisło. Szczegóły dotyczące działania nowego akceleratora zaprezentował Tomasz 
Iwanicki - przedstawiciel Firmy RTA, dostawcy akceleratora.

W trakcie uroczystości nie zabrakło licznych gratulacji i podziękowań dla wszyst-
kich, którzy przyczyniają się do systematycznego rozwoju ośrodka w Brzozowie.  

W uroczystym przekazaniu do użytku nowego akceleratora wzięli udział liczni go-
ście, m.in.: prof. Marian Reinfuss Dyrektor Centrum Onkologii w Krakowie – Konsultant 
Krajowy w Dziedzinie Radioterapii, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Dziekan 
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. Andrzej Kwolek, Grażyna 
Hejda - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia wraz z Krzysztofem Wróblem Dyrektorem Finansowym Podkarpackiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a także Maciej Szymański - Dyrektor 
Podkarpackiego Oddziału PFRON i Edward Prajsnar - Zastępca Dyrektora Departamentu 
Ochrony Zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego i Leszek Ciepły – Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Wyrazy uznania przekazał również 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż 

Magdalena Pilawska

Akcelerator jest wysokoenergetyczny i posiada najnowsze technologie do zastosowania w leczeniu nowotworów

Wojewoda Mirosław Karapyta 
przecina wstęgę

Uczestnicy konferencji
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29 maja br. Fundacja Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława 
Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackie-
go Ośrodka Onkologicznego zorganizowała w Warze badania profilak-
tyczne. 

W ramach badań: porady lekarzy – kardiologa, internisty, en-
dokrynologa, obsługa pielęgniarska, wykonywanie pomiaru poziomu 
cukru i cholesterolu we krwi, badanie EKG, oraz badanie PSA – profi-
laktyka chorób gruczołu krokowego u mężczyzn. Z badań skorzystało 
– 70 osób. U 24 osób wykonano oznaczenia PSA. Natomiast w dniu 
12 czerwca 2010 roku Fundacja zorganizowała bezpłatne badania profi-
laktyczne w kierunku chorób nowotworowych. Ogółem udzielono 106 
porad specjalistycznych w tym: onkologiczne - 56, urologiczne - 20  
i  ginekologiczne - 30.

Wykonano badania diagnostyczne, m.in.: usg piersi, usg jamy 
brzusznej, mammografia, badanie PSA (profilaktyka raka gruczołu kro-
kowego), cytologia (profilaktyka raka szyjki macicy), markery nowo-
tworowe. Porad udzielało 7 lekarzy specjalistów z zakresu onkologii, 
ginekologii, urologii, radiologii.

Oprócz lekarzy w akcji czynnie uczestniczyły: pielęgniarki, po-
łożne, sekretarki medyczne i wolontariusze fundacji. Wszystkie osoby 
zaangażowane w organizację badań pracowały charytatywnie.

Badania diagnostyczne zostały sfinansowane przez Fundację 
Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala  
Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzo-
zowie.

Badania profilaktyczne

Chętnych do badań profilaktycznych nie brakowało

W organizację badań zaangażowały się m.in. pielęgniarki
Anna Mendyka

Pomagają potrzebującym
Ochrona i promocja zdrowia, wspie-

ranie rozwoju szpitala, pomaganie rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
oraz ofiarom klęsk żywiołowych, to najważ-
niejsze cele Fundacji Promocji Zdrowia im. 
dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpa-
ckiego Ośrodka Onkologicznego. Sprawo-
zdanie z działalności Fundacji za rok 2009 

przedstawiono podczas posiedzenia Zarządu, w którym wzięli udział: Zo-
fia Pilat - Lang – Założyciel Fundacji, przedstawiciele rady: Zygmunt Błaż 
– Przewodniczący, Janusz Draguła – Członek, przedstawiciele zarządu fun-
dacji Jerzy Kuczma – Prezes, Anna Mendyka – Wiceprezes, Barbara Wilusz 
– Skarbnik, Anna Przystasz – Sekretarz, Zofia Obłój – Członek, a także An-

toni Kolbuch – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie.

Głównym zadaniem Fundacji  w roku 2009 
było pozyskanie środków na dofinansowanie budowy 
intensywnego nadzoru kardiologicznego i oddziału 
hematologii Szpitala Specjalistycznego w Brzozo-
wie. Z darowizny opiewającej na kwotę 30 tysięcy 
złotych, jaką Fundacja wpłaciła na konto szpitala, 
zakupionych zostało 5 łóżek intensywnego nadzoru 
kardiologicznego. Ponadto dla oddziału dziecięcego 
zakupiono (2 nawilżacze powietrza, żaluzje na 2 okna 
oraz 6 krzesełek plastikowych) do świetlicy dziecię-
cej na oddziale na łączną kwotę 1 tysiąca złotych. 

Fundacja zorganizowała też m. in. akcję 
„Weekend dla serca”, podczas której mieszkańcy 
mogli bezpłatnie zmierzyć sobie ciśnienie, zbadać 
poziom cukru i cholesterolu we krwi, zrobić ba-
dania EKG oraz bezpłatne badania profilaktyczne  
w kierunku chorób nowotworowych. Zakupiła 
też piec gazowy c.o. (2500 tys. zł) rodzinie, która  
w wyniku pożaru znalazła się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Ogółem Fundacja pozyskała w roku 2009 
blisko 105 tysięcy złotych. Najwięcej pochodziło 
od osób prywatnych (92 tys. zł. – w tym z odpi-
su 1 procenta podatku 46 tys. 500 zł.) i firm (9300 
zł.). Realizacja celów statutowych w ubiegłym roku  
kosztowała Fundację 65 tys. 400 zł. – Zakła-
dając Fundację chciałam pomagać ludziom,  

Zofia Pilat - Lang

Obrady Zarządu Fundacji
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Rodzice Agnieszki oraz sama Agnieszka, skła-
dają gorące podziękowanie wolontariuszom Fundacji 
Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na 
rzecz Specjalistycznego Szpitala w Brzozowie, za pomoc  
w organizowaniu czasu wolnego dla Agnieszki. 

Podziękowania te należą się szczególnie Anecie 
Rogoz i Marii Józefczyk- uczennicom I LO w Brzozo-
wie. Chcemy podkreślić że Aneta i Marysia wnoszą swo-
ją obecnością wiele ciepła i radości przez serdeczność 
okazywaną podczas każdej wizyty. Życzymy im wiele 
słońca i radości na czas wakacyjnego wypoczynku.

zrobić coś dobrego. Dzięki zaangażowaniu ludzi kierujących 
nią moje zamierzenia są realizowane. Mój mąż, którego imię 
nosi Fundacja, był idealistą, kochał Brzozów, pracował w tu-
tejszym szpitalu kilkadziesiąt lat. Pozostawił po sobie ślad,  
a Fundacja jest w pewnym sensie kontynuacją jego pracy. Cały czas 
się rozwija i jestem z jej funkcjonowania bardzo zadowolona – po-
wiedziała Zofia Pilat - Lang, małżonka dr Stanisława Langa, inter-
nisty i kardiologia. Wszyscy działający na rzecz Fundacji pracują 
na zasadzie wolontariatu.

Zarząd Fundacji dziękuje lekarzom, pielęgniarkom, persone-
lowi medycznemu, wolontariuszom za bezinteresowną pomoc pod-
czas badań profilaktycznych.

22 czerwca br. podczas okolicznościowego spotkania Staro-
sta Brzozowski Zygmunt Błaż nagrodził osiemnastu najlepszych 
uczniów z terenu powiatu brzozowskiego. W podziękowaniu za 
codzienny trud oraz wysokie osiągnięcia w nauce wręczył najzdol-
niejszym uczniom listy gratulacyjne i wartościowe albumy. W spot-
kaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adam-
ski, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie Piotr Tasz, Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Promocji Urzędu Miejskiego w Brzozowie Stefan Szarek, Dyrek-
tor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu 
Józef Gratkowski, a także dyrektorzy szkół i wychowawcy.

Starosta wyróżnił przedstawicieli wszystkich gmin z terenu 
powiatu oraz najzdolniejszą młodzież ze szkół, dla których orga-
nem prowadzącym jest powiat brzozowski. Nagrodzeni uczniowie 
i uczennice wykazali się w roku szkolnym 2009/2010 nietuzinko-
wymi sukcesami. 

Do grona najzdolniejszych z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Brzozowie zaliczeni zostali: Ewa Bieńkowska, Ewelina Knurek 
oraz Arkadiusz Wojnicki. W Zespole Szkół Ekonomicznych wy-
różniono: Agatę Gmitrzyk, Ewelinę Rybczak oraz Justynę Struś. 
Największymi sukcesami w Zespole Szkół Budowlanych poszczy-
cili się Mateusz Buczkowicz, Krystian Czubski, a także Krystian 
Stabryła. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na-
grodzono Bogumiłę Herbut, Ewę Śmigiel i Piotra Tympalskiego.  

Z poszczególnych gmin wyróżnieni zostali Gabriela Cho-
rążak (Gimnazjum w Dydni), Piotr Dańko (Gimnazjum  
w Nozdrzu), Tomasz Rajchel (Gimnazjum w Haczowie), 
Mateusz Szarek (Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej), 
Dominika Wcisło (Gimnazjum w Domaradzu) oraz Gabriela 
Dąbrowska (Gimnazjum w Przysietnicy). 

Gratulując młodzieży wybitnych wyników i wzoro-
wej postawy uczniowskiej, Starosta podkreślił rolę nauki  
w przyszłym życiu zawodowym. - Nauka to pierwszy po-
ważny obowiązek w życiu człowieka. Także test pracowi-
tości i odpowiedzialności. Pierwsze, choć niełatwe, duże 
wyzwanie. Wymagające zaangażowania, koncentracji, 
systematyczności. Nauka to wreszcie ciekawość świata.  
A im więcej o nim wiemy, tym bardziej go rozumiemy. (…) 
Sukcesy w nauce ułatwiają również podejmowanie decyzji 
dotyczących przyszłości. Wszak zgłębianie danej dziedziny 
rozwija zainteresowania, które z czasem stają się zawodo-
wymi obowiązkami. Robimy wówczas co potrafimy najlepiej 
i co lubimy najbardziej. To z kolei przekłada się na sukcesy 
w pracy, z której czerpiemy jednocześnie radość i satysfakcję 
– podkreślił Starosta Z. Błaż.

Pozostaje więc życzyć dalszych sukcesów i wspania-
łych osiągnięć. Oby twórczy niepokój i ciekawość świata nie 
opuszczała naszej zdolnej młodzieży. 

Starosta nagrodził najzdolniejszych

Anna Rzepka

Najzdolniejsi uczniowie z powiatu brzozowskiego wraz ze Starostą Zygmuntem Błażem

Sebastian Czech
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Wydział Budownictwa i Architektury

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż został uhonorowany Statu-
etką Podhalańczyka. To prestiżowe wyróżnienie otrzymał w uznaniu 
zasług w propagowaniu chlubnych tradycji Wojska Polskiego i 21 Bry-
gady Strzelców Podhalańskich. 

Statuetka i pamiątkowy grawerton zostały wręczone Staroście 
podczas uroczystości Święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 
które miały miejsce 28 i 29 maja br. w Rzeszowie. Wręczenia dokonał 
Dowódca 21 BSP płk dypl. Stanisław Olszański.

Honorowe wyróżnienie 
dla Starosty Brzozowskiego

Starosta Z. Błaż odbiera Statuetkę PodhalańczykaMagdalena Pilawska

Budownictwo rodzinne 
najpopularniejsze

Budujemy coraz więcej domów. 
Tak wynika ze statystyk Wydziału Bu-
downictwa i Architektury Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie. W tym właś-
nie miejscu rozpoczyna się załatwianie 
wszystkich formalności potrzebnych do 
rozpoczęcia inwestycji. 

Na stałym poziomie utrzy-
mują się  pozwolenia na budowę 
budynków handlowo-usługowych, 
przemysłowo-magazynowych, go-
spodarczych i  nie stanowią one 
dużego procentu wśród wydanych 
pozwoleń na budowę.  - Wydajemy 
pozwolenia na budowę  obiektów in-
żynierii lądowej, w tym  dotyczące 
sieci uzbrojenia terenu, ok. kilka-
dziesiąt w skali roku, i tu również 
utrzymuje się stały poziom w wyda-
nych pozwoleniach. Najwięcej po-
zwoleń dotyczy budynków mieszkal-
nych. W ostatnich latach następował 
systematyczny ich wzrost, w stosunku do 
2006 roku o ponad 50 procent. W ostat-
nim roku wydaliśmy ok. 200 pozwoleń na 
budowę budynków mieszkalnych, czyli 
buduje się przede wszystkim mieszkania 
i sieci uzbrojenia terenu, czego nie moż-
na powiedzieć o obiektach handlowych, 
usługowych, produkcyjnych. Z jednej 
strony dobrze, że rozwija się budownictwo 
mieszkaniowe, sieci uzbrojenia terenu, re-
montowane i przebudowywane są drogi, 
z drugiej strony należałoby sobie życzyć 
większej aktywności ze strony inwesto-
rów, jeśli chodzi o życie  gospodarcze, 
produkcję, usługi, handel.  Przepisy jed-
nak dotyczące inwestycji są tak skonstru-
owane, że inwestorom trudno jest szybko  
i niezwłocznie załatwić sprawy związane 

z pozwoleniem na budowę. Są sztywne 
ramy przepisów, do których inwestor musi 
się dostosować, aby załatwić wymagane 
niezbędne formalności. To przeciąga się  
w czasie, co powoduje, że zamiary inwe-
stycyjne nie mogą być realizowane na-
tychmiast, co dałoby inwestorom  możli-

wość szybkiego przystąpienia do realizacji 
robót budowlanych, oddania obiektu do 
użytkowania i  efektu w postaci produkcji   
i możliwości dalszych inwestycji. To rów-
nież gwarantowałoby bardziej efektywną 
realizację celów gospodarczych – powie-
działa Anna Furman – Naczelnik Wydzia-
łu Budownictwa i Architektury..

Decyzji odmownych jest niewiele
Decyzji odmownych wydawanych 

przez Wydział  Architektury i Budowni-
ctwa jest niewiele. Wydanie takiej decyzji 
zwykle wiąże się z brakiem uzupełnie-
nia  przez inwestora do prowadzonego 
postępowania administracyjnego, wyma-
ganych przepisami niezbędnych doku-
mentów. Aby wniosek był pozytywnie 

rozpatrzony przez organ administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej, do wniosku  
o pozwolenie na budowę  zgodnie z aktu-
alnie obowiązującą Ustawą Prawo budow-
lane z 1994 r., należy do niego dołączyć: 
cztery egzemplarze projektu budowlane-
go wraz z opiniami, uzgodnieniami, po-
zwoleniami i innymi dokumentami wy-
maganymi przepisami szczególnymi oraz 
zaświadczeniem o wpisie projektanta na 
listę członków właściwej izby samorzą-
du zawodowego, oświadczenie inwestora 
o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i de-
cyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest 
ona wymagana zgodnie z przepisami  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. W sytuacji przedłożenia 

wniosku obarczonego brakami, np. 
kiedy nie zostanie dołączony projekt 
budowlany lub właściwa liczba jego 
egzemplarzy, oświadczenie o prawie 
do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane albo decyzja o warun-
kach zabudowy, wówczas wzywa się 
inwestora na podstawie obowiązują-
cych przepisów Kodeksu Postępowa-
nia Administracyjnego do uzupełnie-
nia braków w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania, z pouczeniem, 
że nieuzupełnienie braków we wska-
zanym terminie, spowoduje pozosta-

wienie sprawy bez rozpoznania. Bez 
uzupełnienia braków do wniosku organ 
nie może kontynuować postępowania  
w sprawie wydania pozwolenia na bu-
dowę. W sytuacji, gdy złożony przez 
inwestora wniosek jest kompletny, tzn. 
zawiera projekt budowlany, dokument 
stwierdzający prawo do dysponowania 
terenem i warunki zabudowy jeśli są wy-
magane, organ ma obowiązek sprawdzić 
zgodność projektu budowlanego z usta-
leniami decyzji o warunkach zabudowy 
lub miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, a także wymaganiami 
ochrony środowiska, zgodność projek-
tu zagospodarowania działki lub terenu  
z przepisami, w tym  techniczno-budow-
lanymi, kompletność projektu budowla-
nego i posiadanie wymaganych pozwoleń 

Anna Furman - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
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i sprawdzeń, wykonanie – w przypadku obowiązku spraw-
dzenia projektu budowlanego także sprawdzenie projektu 
przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane 
i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu 
– lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przy-
padku stwierdzenia braków organ wydaje postanowienie,  
w którym nakłada na inwestora obowiązek usunięcia wska-
zanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia,  
a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia 
na budowę. Zwykle inwestorzy uzupełniają braki w ustalo-
nym terminie, ale w przypadku gdy nie zostaną one uzupeł-
nione, musi zostać wydana decyzja odmowna. Tych decy-
zji odmownych jest niewiele. Są to pojedyncze przypadki. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w razie spełnienia przez 
inwestora wymagań  określonych tą ustawą, właściwy organ 
nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę. Tak 
więc decyzje odmowne zapadają tylko w tych przypadkach, 
kiedy są braki w dokumentacji technicznej lub prawnej, oraz 
braki te z winy inwestora nie zostaną uzupełnione. Ponadto 
właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 
jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania 
działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku 
do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

Zmiany w trakcie budowy 
Są możliwe zmiany w trakcie budowy i takie sytua-

cje przewidują przepisy Ustawy Prawo budowlane. Decyzji 
o zmianie pozwolenia na budowę wymagają tylko te zmia-
ny, które stanowią istotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia 
na budowę. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, 
są to wszystkie zmiany, które dotyczą zakresu objętego pro-
jektem zagospodarowania działki lub terenu (stanowiącego 
część projektu budowlanego załączonego do wniosku o wy-
danie pozwolenia na budowę), charakterystycznych parame-
trów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudo-
wy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 
zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 
obiektu przez osoby niepełnosprawne, zmiany zamierzonego 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, a także jeśli wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, 
pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami 
szczególnymi, nawet jeśli odstąpienie nie jest istotne. Inwe-
storzy dokonują istotnych zmian w trakcie budowy po uzy-
skaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Zmiany te 
są stosunkowo częste.

Codzienna praca wydziału

Projekt budowlany
Projekt budowlany jest oprócz oświadczenia inwestora  

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem o wydanie pozwo-
lenia na budowę, zasadniczym dokumentem, bez którego nie jest 
możliwe wydanie tego pozwolenia. Projekt budowlany powinien 
spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy, 
o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Należy podkreślić, że organ admi-
nistracji architektoniczno - budowlanej jest związany ustaleniami 
tej decyzji i niedopuszczalne jest  wydanie pozwolenia na budowę 

niezgodne z tymi ustaleniami. Nieuwzględnienie wymagań okre-
ślonych w decyzji o warunkach zabudowy skutkuje odmową wyda-
nia pozwolenia na budowę, a także może skutkować odpowiedzial-
nością zawodową autora projektu. Zakres i treść projektu powinny 
być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia 
skomplikowania robót budowlanych. Ponadto projekt budowlany 
powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego oraz stosownego rozporządzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Zgodnie z Prawem budowlanym projekt budowlany 
powinien zawierać: 
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na 

aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, 
usytuowanie,  obrys i układy istniejących i projektowanych obiek-
tów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania 
lub oczyszczanie ścieków, układ komunikacyjny ze wskazaniem 
charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych  i wzajem-
nych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej  i projekto-
wanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę 
i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energe-
tyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania 
techniczne, a także opis dostępności dla osób niepełnospraw-
nych;

3) stosownie do potrzeb:
a) oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych o zapew-

nieniu dostaw  energii wody ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz  
o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, tele-
komunikacyjnych, oraz dróg lądowych,

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połącze-
nia  działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach 
publicznych;

c) w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynier-
skich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów bu-
dowlanych.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właści-
wy organ sprawdza: zgodność projektu budowlanego z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji 

Szczegółowe sprawdzanie dokumentów
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Haczów

Sesje  Rad  Gmin 
powiatu  brzozowskiego:

Stanisław Jakiel
Wójt Gminy Haczów

 POWIAT  BRZOZOWSKI/GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

25 maja br. odbyła się XL, 
zwyczajna sesja Rady Gminy Ha-
czów.

Podjęte zostały wówczas  uchwały w następujących 
sprawach:
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wyko-

nania planów finansowych gminnych  osób prawnych za 
pierwsze półrocze roku budżetowego,

- zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Brzozowskiego,

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwe-

stycyjnego Gminy Haczów,
- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2010 rok.

Sebastian Czech

OGŁOSZENIE

Starosta Brzozowski zawiadamia, że w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 43 został 
wywieszony  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  
przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej nr 146/1 o pow. 1,86 
ha, objętej Księgą wieczystą Nr 43833, położonej na terenie 
obrębu Grabownica, Gmina Brzozów.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 13 43 41082 lub  
13 43 41074.

o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu,  
a także wymaganiami ochrony środowiska; zgodność projektu 
zagospodarowania działki lub terenu  z przepisami w tym tech-
niczno-budowlanymi;  kompletność projektu budowlanego i po-
siadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń  i sprawdzeń 
oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także 
sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane upraw-
nienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opraco-
wania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem o wpisie  
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Jakie-
kolwiek braki, naruszenia i nieprawidłowości w wyżej określonym 
zakresie, inwestor ma obowiązek usunąć w terminie określonym 
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

W przypadku bezskutecznego upływu wymienionego ter-
minu, gdy inwestor nie uzupełni we wskazanym terminie braków, 
zostaje wydana decyzja odmowna.  Zdarzają się nieprawidłowo-
ści dotyczące zarówno zakresu jak i formy projektu budowlanego, 
brak właściwej liczby egzemplarzy projektu,  braki oświadczeń  
o zapewnieniu dostaw lub warunków przyłączenia do sieci oraz 
dróg, brak aktualności wymienionych warunków, niezbędnych 
uzgodnień, pozwoleń lub opinii,  niezgodność projektu  z warun-
kami decyzji o warunkach zabudowy, brak informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, charakterystyki energetycznej 
obiektu jeśli jest wymagana, zaświadczeń o wpisie projektanta lub 
sprawdzającego projekt na listę członków właściwej izby samo-
rządu zawodowego, brak dokumentacji geologiczno inżynierskiej 
w przypadku konieczności jej sporządzenia, rzadko zdarzają się 
projekty sporządzone niezgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi. W każdym takim przypadku nieprawidłowości mu-
szą zostać usunięte, w przeciwnym wypadku skutkowałoby to od-
mową pozwolenia na budowę.

Kiedy dochodzi do rozbiórek obiektów
Najczęściej obiekty budowlane rozbierane są  ze względu na 

zły stan techniczny, ale bywa również, że na terenie projektowanej 
inwestycji znajduje się obiekt kolidujący z nią i wówczas przed 
przystąpieniem do realizacji nowego obiektu budowlanego, musi 
zostać rozebrany. Zasady oraz terminy rozbiórki obiektów budow-
lanych kolidujących z projektowanymi obiektami, określone są  
w pozwoleniu na budowę. Tutejszy organ administracji architek-
toniczno-budowlanej  przyjmuje zgłoszenia o rozbiórce obiektów 
budowlanych, budynków i budowli – niewpisanych do rejestru za-
bytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości 
poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniej-
sza niż połowa wysokości; obiektów i urządzeń budowlanych, na 
budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli 
nie podlegają ochronie jako zabytki. Właściwy organ może nało-
żyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w/w obiektów, 
jeżeli rozbiórka tych obiektów może wpłynąć na pogorszenie sto-
sunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska 
lub  wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może 
być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką. Roz-
biórka pozostałych obiektów budowlanych wymaga uzyskania po-
zwolenia na rozbiórkę. Organ administracji architektoniczno-bu-

dowlanej nie wydaje nakazów rozbiórki. Zgodnie z Ustawą 
Prawo budowlane ten zakres kompetencji dotyczy nadzoru 
budowlanego.

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę 
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli bu-

dowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia,  
w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została 
przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W przypadku wygaśnię-
cia pozwolenia na budowę, budowa może być rozpoczęta lub 
kontynuowana tylko po uzyskaniu nowej decyzji o pozwo-
leniu na budowę, w przeciwnym wypadku będzie to samo-
wola budowlana. Uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla inwestora oznacza opracowanie nowego projektu 
budowlanego, uzyskanie aktualnej dokumentacji formalno- 
prawnej w tym kompletu warunków przyłączenia, uzgodnień, 
pozwoleń lub opinii i sprawdzeń a także jeśli budowa została 
rozpoczęta, inwentaryzacji budowlanej wykonanych robót. 
Kontynuowanie robót budowlanych po wygaśnięciu pozwo-
lenia na budowę traktowane jest jako samowola budowlana  
i podlega odpowiednim przepisom i sankcjom ustawy Prawo 
budowlane. Sprawami samowoli budowlanych zajmuje się 
zgodnie z kompetencją nadzór budowlany.

Zmiana sposobu użytkowania 
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Przez 
zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części rozumie się w szczególności: podjęcie lub zaniechanie 
w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmie-
niającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdro-
wotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, wielkość 
lub układ obciążeń. Zgłoszenia zmiany użytkowania należy 
dokonać  przed  dokonaniem zmiany sposobu użytkowania. 
Dokonanie zgłoszenia po fakcie zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków 
prawnych, co oznacza, że jest to samowolna zmiana sposobu 
użytkowania. Zmiany sposobu użytkowania mają charakter 
sporadyczny, ok. kilku w ciągu roku. Więcej natomiast jest 
wniosków o przebudowę lub rozbudowę obiektów budowla-
nych połączonych  ze zmianą dotychczasowej funkcji obiektu. 
Tego typu sprawy załatwiane są natomiast w trybie przepisów 
o wydanie pozwolenia na budowę.
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 GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

7 czerwca br. minęło równe 20 lat od inauguracyjnej sesji Rady 
Gminy po pierwszych demokratycznych wyborach, które miały miej-
sce 27 maja 1990 r. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Gmi-
ny w Jasienicy Rosielnej, poświęcona porcelanowemu jubileuszowi 
samorządu terytorialnego. Obrady poprzedzone były mszą św., któ-
rą odprawił ks. Prałat Wiesław Twardy. W swojej homilii zwrócił on 
uwagę na jakże potrzebną w pracy cnotę mądrości 
i roztropności.

W sesji uczestniczyli radni i członkowie za-
rządów gminy wszystkich kadencji (1990-2010) 
oraz Wójt I kadencji Mieczysław Pająk, a także 
sekretarze i skarbnicy gminy pracujący od 1990 
r. Udział wzięli również zaproszeni goście: Poseł 
na Sejm RP Adam Śnieżek, Wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Starosta 
Brzozowski Zygmunt Blaż, księża oraz kierowni-
cy jednostek organizacyjnych pracujący na terenie 
gminy.

Uroczystą sesję otworzył Przewodniczący 
Rady Gminy Jasienica Rosielna Adam Miłek, po 
czym Wójt Gminy Marek Ćwiąkała przedstawił 
dorobek pracy samorządu na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat. Zaakcentował on mnogość zadań, ja-
kie były i są realizowane. - Do dzisiaj katalog tych 
zadań i to zapisanych w ustawie jako własne gminy, 
jak i zadania rządowe zlecone gminie do realizacji, 
jest bardzo szeroki. Niemal corocznie przybywa jed-
no lub więcej zadań, które gmina musi zrealizować 
– powiedział Wójt Ćwiąkała. Podkreślił również 
satysfakcję pracowników ze zrealizowanych za-
dań. - Z każdej udanej inwestycji, każdego - nawet 
najmniejszego remontu, każdej uzyskanej złotówki 
dotacji jesteśmy bardzo dumni, a tym dumniejsi im 
bardziej zadowolone jest społeczeństwo gminy – do-
dał M. Ćwiąkała. 

Następnie prelekcję nt. „Samorząd terytorial-
ny – historia i teraźniejszość” wygłosił dr Zbigniew 
Wójcik – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie. Wystąpili również przewodniczący 

20 lat samorządu terytorialnego

Porcelanowy jubileusz

Pamiątkowe zdjęcie z Jubileuszu 20-lecia samorządu terytorialnego

Uroczysta sesja Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej

Marek Ćwiąkała - Wójt Gminy 
Jasienica Rosielna

Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski

rad gminy poszczególnych kadencji. 
Wójt I kadencji Mieczysław Pająk 

podkreślił, że praca pierwszej kadencji 
była trudna ze względu na konieczność 
stworzenia podstawowych aktów pra-
wa miejscowego i zorganizowania pracy  
w nowej rzeczywistości. Zaznaczył, że 
pracownicy Urzędu Gminy, którzy praco-
wali wówczas, pracują do dzisiaj (o ile nie 
odeszli na emeryturę), co oznacza, że zdali 
egzamin ze swojej kompetencji.

Równie ciepłe słowa przekazali: 
Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego 
Bogdan Rzońca oraz Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż. W swoim wystąpieniu 
Starosta zaznaczył cechy, jakimi powinien 
charakteryzować się przedstawiciel samo-
rządu. - Samorząd po 1990 roku wymagał  
i wymaga od jego przedstawicieli inicjaty-
wy, kreatywności, pracowitości, uczciwości, 
słowem pełnego zaangażowania w sprawy 
reprezentowanej jednostki terytorialnej. 
Weryfikatorem działań samorządowców 
są wybory kończące czteroletnią kaden-
cję. Społeczeństwo, przy pomocy karty do 
głosowania, wyraża wówczas swoją opinię 
o naszej pracy. W 20 rocznicę pierwszych 
wolnych wyborów samorządowych po II 
wojnie światowej życzymy Wam – Drodzy 
Samorządowcy – właśnie jak najwięcej po-
zytywnych opinii wyborców. Życzymy też 
wytrwałości i siły do działania. Z porażek 
wyciągania konstruktywnych wniosków,  
a z sukcesów satysfakcji i zachęty do po-
dejmowania kolejnych wyzwań – życzył 
Starosta Z. Błaż, po czym wręczył włoda-
rzom gminy pamiątkowy grawerton.

Zaproszeni goście podkreślali też 
ważną rolę samorządu w dzisiejszej rze-
czywistości oraz budowanie tożsamości  
i aktywności społecznej. Następnie złożyli 
oni na ręce Wójta M. Ćwiąkały i Przewod-
niczącego A. Miłka pamiątkowe upominki 
i życzenia następnych dwudziestu lat po-
myślnego rozwoju.

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

8 czerwca br. w Zespole Szkół w Starej 
Wsi odbyło się powiatowe podsumowanie re-
alizacji IV edycji programu „Trzymaj Formę”. 
Gospodarzem imprezy był ZS w Starej Wsi przy 
udziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Brzozowie. Program „Trzymaj For-
mę” realizowany był przez szkolnych koordy-
natorów (nauczycieli i pedagogów szkolnych 
przy współpracy higienistek szkolnych). Do 
programu przystąpiło 28 gimnazjów i 3 szkoły 
podstawowe z terenu powiatu. 

Na podsumowanie powiatowe programu 
złożyła się impreza, w ramach której odbyła się 
ocena prac w konkursie na medal „Najlepszy 
Produkt Żywnościowy” oraz zawody sportowe. 

31 maja br. w świetlicy PSSE w Brzozowie odbyła się im-
preza oświatowo-zdrowotna w ramach akcji „Światowy Dzień bez 
Tytoniu”. Głównym organizatorem była Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna wspólnie z 14 przedszkolami realizują-
cymi program antytytoniowy „Czyste powietrze wokół nas”. Na 
spotkanie przybyły dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szko-
le Podstawowej Nr 2 w Golcowej, Przedszkola Samorządowego  
Nr 1 w Brzozowie, uczestnicy z pozostałych 12 przedszkoli biorą-
cych udział w programie wraz z dyrektorami, koordynatorami pro-
gramu i rodzicami.

Impreza rozpoczęła się od prelekcji Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego na temat zdrowia, a także skutków  
i szkodliwości palenia tytoniu. Następnie dzieci z Oddziału Przed-
szkolnego z Golcowej pod opieką Grażyny Ząbek, a także dzieci  
z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Brzozowie pod opieką Moni-
ki Rychlickiej przedstawiły część artystyczną. 

Kolejnym punktem imprezy było ogłoszenie i wręczenie dy-
plomów oraz nagród dla wszystkich dzieci biorących udział w kon-
kursie. I miejsce zdobyła Natalia Gwizdała z Oddziału Przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy. Na zakończenie 
opiekunowie z 14 przedszkoli otrzymali podziękowania natomiast 
drobne upominki i słodycze przekazano także wszystkim małym ar-
tystom biorącym udział w występach.

Część artystyczna w wykonaniu dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Golcowej

Uczestnicy konkursu wraz z Marią Zajdel - Zastępcą Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie

Światowy Dzień bez Tytoniu

Trzymaj Formę
Z każdego gimnazjum wzięło udział po 
2 uczniów z klas I gimnazjów i VI szkół 
podstawowych. 

Impreza rozpoczęła się powitaniem 
przez Dyrektora Szkoły Stanisława Chro-
baka wszystkich uczestników imprezy  
i zaproszonych gości. Następnie ucznio-
wie z kl. IV SP w Starej Wsi przedstawili 
przygotowaną przez siebie część arty-
styczną. Po zakończonych występach od-
było się podsumowanie i ocena przywie-

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Zawody sportowe

Pamiątkowa fotografia z powiatowego podsumowania programu „Trzymaj Formę”
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Tadeusz Pióro

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 

Wakacje są czasem odpoczynku i zabawy 
dla dzieci i młodzieży szkolnej, tej która wyjedzie 
na letniska jak i tej pozostającej w swoim miejscu 
zamieszkania. Policja wzorem lat ubiegłych po-
dejmie działania, których głównym celem będzie 
ograniczenie i eliminowanie sytuacji skutkujących 
zagrożeniem bezpieczeństwa uczestników zorga-
nizowanego i niezorganizowanego wypoczynku. 
Działania te, prowadzone w ramach corocznej ak-
cji pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” będą miały 
charakter rozpoznawczy, informacyjno-edukacyj-
ny i kontrolny.

W trakcie działań zwrócimy szczególną 
uwagę m.in. na:
• organizację miejsc i placówek w zakresie właś-

ciwego ich przygotowania do zorganizowanego 
wypoczynku,

• przygotowanie organizatorów i wychowawców 
w zakresie podejmowania działań gwarantują-
cych uniknięcie sytuacji niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia dzieci i młodzieży,

• właściwego postępowania organizatorów i wy-
chowawców w przypadku zaistnienia zdarzeń 
naruszających przepisy prawa.

  Wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, 
które zajmują się problematyką dzieci i młodzieży 
także w zakresie organizacji i prawidłowego prze-
biegu ich wypoczynku będziemy:
• kontrolować obiekty, pod względem ich właści-

wego zabezpieczenia technicznego, przeciwpo-
żarowego i sanitarnego,

• organizować zajęcia informacyjno-edukacyjne 
dla wychowawców i uczestników letniego wy-
poczynku w zakresie unikania zagrożeń oraz za-

chowań i skutków tych zachowań, które 
wypełniają znamiona przestępstw i wy-
kroczeń.

W okresie wakacyjnym dużo dzieci 
nie wyjedzie na kolonie czy obozy. Pozo-
staną w domach. Niektóre z nich, codzien-
nie, przez długi czas będą przebywały same. 
Mając na uwadze ich dobro przedstawiamy 
kilka rad, które mogą ochronić Państwa 
dziecko przed niebezpieczeństwem.
• co pewien czas przeprowadzajmy z dzie-

ckiem rozmowy profilaktyczne na temat 
zagrożeń, z którymi może się spotkać 
(zaczepki nieznajomych, obietnica po-
kazania czegoś szczególnie atrakcyjnego  
w odległym od domu miejscu, propozycja 
przejażdżki samochodem),

• nauczmy swoje dzieci, aby podczas na-
szej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi (odwiedziny niezna-
jomych, krewnych, posłańców z pracy, a także innych dzieci),

• zwracajmy uwagę na sposób przechowywania kluczy od mieszkania, któ-
rymi dysponuje dziecko (najlepiej jest, gdy są przechowywane w szczelnie 
zamkniętej kieszeni a nie na sznurku na szyi lub pod wycieraczką),

• zapewnijmy dziecku bezpieczną zabawę w domu - zamontujmy w drzwiach 
mocne zamki, zadbajmy o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej  
i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Poprośmy sąsia-
dów , aby zwracali uwagę na obcych. Schowajmy przed dziećmi wszystkie 
lekarstwa,

• nie ujawniajmy swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych 
przedmiotów,

• w domu, obok telefonu, powinna znajdować się kartka z odnotowanymi nu-
merami telefonów do pracy rodziców lub bliskich członków rodziny (np. 
dziadków). Warto również wskazać numery do: Policji, Pogotowia Ratunko-
wego i Gazowego, Straży Pożarnej.

W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. Woda, na-
wet ta pozornie najspokojniejsza, jest groźnym i niebezpiecznym żywiołem. 
Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim za-
chowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się 
jak i ich opiekunów, dlatego przekaż swojemu dziecku następujące informa-
cje:

Bezpieczne wakacje

zionych medali oraz zawody sportowe. 
Zdobywcą pierwszego miejsca w konkur-
sie na medal została młodzież z Gimna-
zjum w Baryczy. Po zliczeniu punktów  
i czasu w teście sprawnościowym I miej-
sce w grupie dziewczyn zajęła – Magda-
lena Ryba z Gimnazjum Nr 1 w Hum-
niskach, a w grupie chłopców Seweryn 
Ziębicki z Gimnazjum w Jasionowie.

Impreza zakończyła się wręcze-
niem przez Zastępcę Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Brzozowie, przedstawicieli poszczegól-
nych gmin oraz powiatu brzozowskiego 
wszystkim zwycięzcom dyplomów, na-
gród i podziękowań. Fundatorami nagród 
byli: Starosta Brzozowski, Burmistrz 
Brzozowa, Wójtowie Gmin, a także Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Brzozowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna – Sekcja Oświaty Zdro-

wotnej i Promocji Zdrowia składa także 
serdeczne podziękowanie A. i R. Bąkom 
–„Piekarnictwo” w Przysietnicy i T. Bo-
cheńskiemu – F.P.H. „POŁONINY”  
w Brzozowie, a także W. Bieńczakowi 
„Wyroby Cukiernicze” w Brzozowie za 
pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla 
uczestników imprezy.
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Sierż. Anna Karaś

• kąp się tylko w miejscach odpowiednio organizowanych, ozna-
kowanych i pod opieką dorosłych,

• nie wchodź do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie 
kiedy wywieszona jest czerwona flaga,

• nie wchodź do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy też 
dłuższym opalaniu,

• w czasie kąpieli nie krzycz i dla zabawy nie wzywaj pomocy jeśli 
faktycznie nie jest Ci potrzebna,

• przed wejściem do wody skorzystaj z natrysku, a jeśli go nie ma, 
to ochłodź całe ciało wodą,

• przed każdym pierwszym skokiem do wody sprawdź jej głębo-
kość i w miarę możliwości dno,

• przy użytkowaniu sprzętu wod-
nego (kajak, rower wodny, skuter 
itp.) należy bezwzględnie zaopa-
trzyć się w kapok.

  Korzystając ze sprzętu pły-
wającego, mimo że umiemy pływać, 
nie przeceniajmy swoich umiejętno-
ści! Pamiętajmy o tym, że na plaży 
i kąpieliskach wypoczywają inni, 
pozwólmy i im przyjemnie spędzić 
czas nad wodą.

Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek 
należy:
• dokładnie sprawdzić komu powierzamy opiekę nad dzieckiem, 

ustalić jakie ta osoba ma przygotowanie i doświadczenie zawo-
dowe,

• uzyskać informacje jakie wrażenia wynieśli uczestnicy organizo-
wanych przez nią poprzednich imprez,

• ustalić dokładny adres przebywania dziecka, warunki socjalne  
i opieki medycznej,

• precyzyjnie ustalić środki przewozowe. W razie wątpliwości 
co do stanu technicznego np. autobusu należy natychmiast 
powiadomić policję drogową lub najbliższy posterunek poli-
cyjny,

• dziecko wyposażyć w wykaz zabranych przedmiotów. Naj-
bardziej wartościowe należy oznaczyć (np. poprzez naszycie 
inicjałów),

• przekazać dziecku drobną kwotę pieniędzy oraz kartkę  
z dokładnym adresem domowym i numerami telefonów do 
domu, do pracy rodziców.

Wakacje są okresem sprzyja-
jącym kontaktom seksualnym mło-
dzieży.

Przeprowadźmy rozmowę na 
temat konsekwencji nieprzemyślanych 
zachowań  (przebywanie w nieodpo-
wiednim towarzystwie, środki uzależ-
niające, powroty późną porą, wyzywa-
jące zachowanie lub ubranie).

Uzupełnieniem policyjnych 
działań w okresie wakacji jest uru-
chomienie „Telefonu Bezpieczeń-

stwa” dla turystów. Zasadniczym celem funkcjonowania 
tego telefonu, (którego dyspozytorzy posługują się językami 
obcymi) jest zapewnienie dostępu do informacji turystom 
zagranicznym oraz możliwość szybkiego udzielenia im po-
mocy w przypadku konieczności interwencji służb policyj-
nych. Dostępne są dwa numery telefonów: 0 800 200 300  
z sieci stacjonarnej oraz 0 608 599 999 z sieci komórkowej.

Mężczyzna, który w poniedziałek 31 maja wskoczył do 
rzeki w miejscowości Haczów - utonął. Około godz. 17. w Ja-
błonicy Polskiej kierujący fiatem 126p brał udział w zdarzeniu 
drogowym, w wyniku którego doszło do czołowego zderzenia 
z vw golfem. Kierowca fiata, 54-letni mieszkaniec Jabłonicy, 

oddalił się z miejsca zdarzenia i skierował w stronę sąsied-
niej wsi. Z niewiadomych przyczyn w miejscowości Haczów 
wskoczył do Wisłoka i po przepłynięciu niedużej odległości 
zniknął z pola widzenia świadka. Jak się okazało później - uto-
nął.

Kolizja w Jabłonicy Polskiej

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku w Jasienicy 
Rosielnej. Do szpitala została przewieziona 12–letnia dziew-
czynka. Na przejściu dla pieszych potrącił ją motorowerzysta.                                                                                     
Do zdarzenia doszło 17 maja wczesnym popołudniem. Kierujący 
motorowerem marki Avila jechał drogą biegnącą przez Jasienicę 
Rosielną. Prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności  
i w okolicy szkoły, na przejściu dla pieszych, wjechał w przecho-
dzącą przez jezdnię dziewczynkę. 12-latka z obrażeniami głowy 
została hospitalizowana. Motorowerzysta, 23-letni mieszkaniec 
Jasienicy Rosielnej w chwili zdarzenia był trzeźwy. Czynności 
przeprowadzone przez policjantów pozwolą na wyjaśnienie do-
kładnych okoliczności i przyczyn tego wypadku.

Wypadek w Jasienicy Ros.

Sierż. Anna Karaś
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

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

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

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

Powódź w powiecie brzozowskim
Brzozowscy strażacy brali udział w dniach 16-31 

maja w 475 zdarzeniach związanych z działaniami prze-
ciwpowodziowymi. Uczestniczyło w nich 244 strażaków 
PSP oraz 2049 strażaków ochotników. 

Działania prowadzone były we wszystkich gmi-
nach powiatu brzozowskiego: Brzozów (253 zdarzenia), 

Domaradz (13), Dydnia (13), Haczów (151), Jasienica Rosielna (40), 
Nozdrzec (5). W gminach: Jasienica Rosielna, Brzozów, Domaradz, 
Dydnia i Nozdrzec obowiązywało pogotowie przeciwpowodziowe, 
natomiast w gminie Haczów wprowadzony był alarm przeciwpowo-
dziowy. 

Działania ratownicze skupiały się głównie na pompowaniu wody 
z zalanych piwnic i innych pomieszczeń użytkowych w budynkach 
mieszkalnych jak i produkcyjnych. Ponadto udrażniano przepusty dro-
gowe, zabezpieczano workami z piaskiem gospodarstwa oraz budynki 
mieszkalne. 

W miejscowości Blizne ewakuowano jedną rodzinę oraz chro-
niono obiekty oczyszczalni ścieków poprzez budowę wałów oraz pom-
powanie wody, która przelała się na teren oczyszczalni. W czterech 
przypadkach wystąpiły ograniczenia ruchu na drogach w związku 
z powstałymi osuwiskami. Dotyczy to drogi w Jabłonicy Polskiej, 
Brzozowie - ul. Polna, Jasionowie i Baryczy. W Trześniowie  przez 
drogę wojewódzką 889 na długości 50 metrów przelewała się woda. 
W Bliznem droga łącząca tę miejscowość z Jasienicą Rosielną była 
zalana na odcinku ok. 200 m. 

W miejscowości Jasienica Rosielna z budynku gospodarczego 
ewakuowano zwierzęta. W Trześniowie do 7 gospodarstw odciętych 
przez wodę dowożono wodę pitną oraz żywność. W chwili obecnej 
głównie prowadzone są działania związane z pompowaniem wody 
z zanieczyszczonych studni.

Działaniami ratowniczymi na terenie powiatu brzozowskiego 
kierował Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, który od dnia 
17.05.2010 r. rozkazem wprowadził podwyższony stan gotowości ope-
racyjnej w KP PSP Brzozów. Ponadto powołany został sztab złożony 
z funkcjonariuszy KP PSP w Brzozowie, który koordynował prowa-
dzonymi działaniami ratowniczymi oraz współpracował na bieżąco 
z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego powołanym przez 
Starostę Brzozowskiego. 

Oprócz działań przeciwpowodziowych prowadzonych na tere-
nie powiatu brzozowskiego dysponowano również siły i środki KSRG 
na tereny powiatu mieleckiego oraz tarnobrzeskiego. Poza powiatem 
w zdarzeniach przeciwpowodziowych brało udział 40 strażaków z tu-
tejszej KP PSP oraz sprzęt: samochód ratownictwa wodnego z ponto-
nem, samochód operacyjny (Fiat Doblo) wyposażony w sprzęt oświet-
leniowy i pompy szlamowe oraz dwa samochody kwatermistrzowskie 
(VW i Polonez). 

Dysponowane były również jednostki OSP. Łącznie było to 21 
zastępów jednostek OSP z KSRG w sile 87 druhów i wyposażonych 
w samochód typu lekkiego oraz pompy szlamowe, agregaty oświetle-
niowe oraz inny sprzęt ratowniczy. W najbliższym czasie spodziewa-
ne jest dalsze dysponowanie jednostek OSP na obszary województwa 
podkarpackiego, które najbardziej ucierpiały przez powódź (powiat 
tarnobrzeski i mielecki). 

Brzozowscy strażacy podczas działań ratowniczych (fot.1)

(fot.2)

Oprac. na podstawie materiałów
     kpt. Tomasza Mielcarka(fot.3)
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Oprac. na podstawie materiałów
     kpt. Tomasza Mielcarka

Ewakuacja w Bliznem
19 maja br. o godzinie 10.20 dyżurny Centrum Powiada-

miania Ratunkowego w Brzozowie otrzymał zgłoszenie o za-
grożeniu mieszkańców zalanego domu w miejscowości Blizne. 
W wyniku przyboru i wylania wód rzeki Stobnica utrudniony 
był dostęp do budynku. Na miejsce zdarzenia przyjechał 1 zastęp 

z JRG Brzozów oraz 1 zastęp z OSP Blizne. Po przybyciu zastę-
pu GBA 2/16 z JRG Brzozów z łodzią z silnikiem zaburtowym 
i zabezpieczeniu terenu akcji ratownicy wyposażeni w gumowe 
butospodnie ewakuowali w bezpieczne miejsce trzy osoby (jedna 
osoba dorosła i dwoje dzieci). 

Ewakuacja mieszkańców

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W  BRZOZOWIE  
W  OKRESIE  OD 01. 01. 2010 r.  DO 26. 06. 2010 r.

Oprac. na podstawie materiałów
     kpt. Tomasza Mielcarka

W okresie 01. 01. 2010 r. do 26. 06. 2010 r. odnotowano 942 zdarzeń w tym: 57 poża-
rów. W działaniach związanych z gaszeniem pożarów brało udział 144 zastępów straży pożar-
nej w składzie 601 ratowników PSP i OSP. oraz 878 miejscowych zagrożeń. W działaniach 
związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń brało udział 979 zastępów w składzie 3654 
ratowników. Odnotowano 7 fałszywych alarmów.

Śmierć w ogniu

Wypadek drogowy 
Do wypadku z udziałem dwóch samochodów 

osobowych: Opla Corsy i Toyoty Rav 4 doszło 25 
czerwca  w Trześniowie, gm. Haczów. 2 zastępy 
z JRG Brzozów zabezpieczyły miejsce zdarzenia, 

odłączyły prąd w samochodzie Opel Corsa. Strażacy kierowali ru-
chem wahadłowo. Osoby znajdujące się w samochodach karetką 
przewieziono do brzozowskiego szpitala. 

Zwłoki mężczyzny znaleźli brzozowscy straża-
cy w jednym z pomieszczeń płonącego domu. Trage-
dia wydarzyła się w Orzechówce, 26 czerwca br.  Pożar 
gasiły 3 zastępy z JRG Brzozów oraz 4 z OSP Blizne 

i OSP Orzechówka. Strażacy zastali palące się pomieszczenie na 
parterze. Właścicielka obiektu poinformowała ratowników, że 

w palącym  się budynku może znajdować się jej mąż. Po-
żarowi towarzyszyło duże zadymienie w części mieszkalnej 
i strychowej budynku. Ogień wydostawał się na zewnątrz 
przez wybite okno, powodując zapalenie się konstrukcji da-
chu od strony zewnętrznej. Działania przybyłych zastępów 
z JRG Brzozów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
odłączeniu dopływu prądu oraz wyłączenie gazu na zaworze 
głównym. Ratownicy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg od-
dechowych, wprowadzili linię gaśniczą do wewnątrz obiektu 
i przeszukali pomieszczenia. W trzecim znaleźli spalone zwło-
ki leżące na tapczanie. Ratownicy przeszukali cały budynek, 
sprawdzając czy nie ma więcej osób poszkodowanych oraz 
ewentualnych zagrożeń. Na miejscu pożaru pozostała w celu 
dozoru pogorzeliska miejscowa OSP oraz patrol Policji. 

Samolot runął i spłonął

Samolot typu awionetka spadł na ziemię 
w Starej Wsi. Poważnych obrażeń doznał pilot, któ-
ry został wyciągnięty z płonącego wraku, a następ-
nie przewieziony do szpitala. Katastrofa wydarzy-

ła się 26 czerwca br. Na miejscu zdarzenia pojawiły się 
3 zastępy z JRG Brzozów oraz 1 zastęp z OSP Stara Wieś. 
Działania zastępów JRG Brzozów polegały na podaniu 
2 prądów gaśniczych piany ciężkiej na palący się samolot. 

Po ugaszeniu pożaru ratownicy wydzielili strefę przed do-
stępem osób postronnych i przeszukali miejsce wypadku 
w celu stwierdzenia czy nie ma dodatkowych osób poszkodo-
wanych. Na miejscu akcji pozostał patrol Policji oraz miejsco-
wa OSP w celu zabezpieczenia i oświetlania pogorzeliska do 
czasu przybycia grupy specjalistycznej badającej przyczyny 
wypadku.

Spalony wrak samolotu

fot. J. Pempuś
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
POWIATOWY  URZĄD  PRACY

ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów
tel. (0-13) 43-421-37, (0-13) 43-421-49, fax (0-13) 43-421-48

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 28. 06. 2010 r.

1. Operator wózka widłowego, 2. Hutnik szkła, 3. Murarz, 4. Sprzedawca, 5. Zbrojarz, 6. Operator koparki, 7. Kierow-
ca kat. B, 8. Szwaczka, 9. Glazurnik-płytkarz, 10. Piekarz, 11. Pielęgniarka, 12. Monter instalacji kanalizacji sanitarnej, 
13. Operator walca, 14. Pomocnik lakiernika samochodowego, 15. Kierowca ciągnika, 16. Mechanik samochodowy, 17. Kie-
rownik działu remontów - specjalista obróbki skrawaniem, 18. Fryzjer, 19. Cieśla.

Program aktywizacji zawodowej 
absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR”

Celem programu jest umożliwie-
nie wejścia w życie zawodowe (odbycie 
stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym 
osobom niepełnosprawnym, co w bezpo-
średni sposób przyczyni się do poprawy 
trudnej sytuacji tej grupy osób na ryn-
ku pracy. Program stanowi uzupełnienie 
działań realizowanych przez urzędy pra-
cy w ramach kolejnych edycji Krajowego 
Programu Aktywizacji Zawodowej Ab-
solwentów „Pierwsza Praca” z wykorzy-
staniem środków Funduszu Pracy. Adre-
satami programu są osoby z orzeczonym 
znacznym, umiarkowanym lub lekkim 
stopniem niepełnosprawności w wieku do 
25 lub w przypadku osób, które ukończyły 
szkołę wyższą - do 27 r. ż. 

Absolwenci niepełnosprawni sta-
nowią szczególną grupę osób niepeł-
nosprawnych zagrożoną bezrobociem. 
Problem bezrobocia wśród młodzieży 
niepełnosprawnej narasta z roku na rok, 
a jego rozwiązanie wymaga zdecydowa-
nych działań ukierunkowanych przede 
wszystkim na odpowiednie dla potrzeb 
rynku kształcenie uczniów niepełno-
sprawnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich predyspozycji i możliwości 
fizycznych lub intelektualnych, a także 
– podejmowania działań w zakresie ła-
godzenia skutków niepełnosprawności, 
a przynajmniej usuwania różnych barier 
utrudniających lub uniemożliwiających 
w miarę sprawne funkcjonowanie w życiu 
społecznym i zawodowym. W działaniach 
aktywizujących zawodowo absolwentów 
niepełnosprawnych istotny jest aspekt 
struktury ich schorzeń w powiązaniu 
z jednym ze stopni niepełnosprawności 
oraz - funkcjonujące w środowisku po-
tencjalnych pracodawców - stereotypy 
odnośnie zatrudniania osób niepełno-
sprawnych. Badania przeprowadzone 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych wyraźnie una-
oczniają fakt uprzedzeń pracodawców 
(szczególnie z tzw. otwartego rynku pra-
cy) do zatrudniania osób niepełnospraw-
nych, zwłaszcza ciężko poszkodowanych 
(psychicznie chorych, z upośledzeniem 
umysłowym, osób z porażeniem dwukoń-
czynowym itp.). Działania przewidziane 
w programie Junior mają na celu poprawę 
trudnej sytuacji niepełnosprawnych ab-

solwentów na rynku pracy. Uczestnictwo 
w nim zwiększy możliwości zawodowe 
bezrobotnych absolwentów oraz stworzy 
szansę zatrudnienia i zdobycia doświad-
czenia zawodowego w ramach odby-
wanego stażu. Program ułatwi też jego 
uczestnikom skuteczne zaprezentowanie 
się ewentualnemu przyszłemu pracodaw-
cy, co w konsekwencji powinno przyczy-
nić się do stworzenia miejsc pracy dla 
niepełnosprawnych absolwentów. Efek-
tem towarzyszącym realizacji programu 
będzie przełamanie barier psychologicz-
nych pracodawców, związanych z zatrud-
nianiem osób niepełnosprawnych.
Formy pomocy w ramach progra-
mu:
1) absolwentowi skierowanemu na staż 

przez powiatowy urząd pracy - może 
być udzielona ze środków PFRON 
pomoc umożliwiająca odbycie stażu 
u pracodawcy, w formie dofinansowania 
będącego świadczeniem na rehabilitację 
zawodową. Wysokość dofinansowania 
jest ustalana przez powiatowy urząd 
pracy w zależności od stopnia niepełno-
sprawności osoby skierowanej na staż, 
w wysokości: 

• stopień znaczny - 50% najniższego wy-
nagrodzenia, 

• stopień umiarkowany - 40% najniższego 
wynagrodzenia, 

• stopień lekki - 30% najniższego wyna-
grodzenia, 

2) pracodawcy uczestniczącemu w pro-
gramie przysługuje premia z tytułu 
odbycia stażu przez absolwenta, w wy-
sokości stanowiącej iloczyn liczby mie-
sięcy odbytego stażu i kwoty stanowią-
cej do 20% najniższego wynagrodzenia, 
obowiązującego w dniu l stycznia roku, 
w którym rozpoczęto staż - jeśli staży-
sta jest osobą o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności 
albo absolwentem szkoły specjalnej, 
natomiast do 10% najniższego wynagro-
dzenia jeśli stażysta jest osobą o lekkim 
stopniu niepełnosprawności. 

Na realizację programu Junior 
w roku 2010 r. – Powiat Brzozowski dys-
ponuje kwotą 100 tys zł. Pracodawcy za-
interesowani przyjęciem na staż niepeł-
nosprawnych absolwentów proszeni są 
o składanie wniosków lub zgłaszanie się 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzo-
zowie. 

Szczegółowe informacje są dostęp-
ne na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Małgorzata Matelowska
Kierownik Działu Projektów i Instrumentów 

Rynku Pracy
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Tegoroczna wiosna nie rozpieszczała piękną, ciepłą i słonecz-
ną pogodą. Nie przeszkodziło nam to jednak uczestniczyć w licznych 
imprezach turystycznych i sportowych. Tak było również w dniu 
28 maja. Grupa sześciu uczniów z naszego 
Ośrodka z opiekunem Pawłem Czekańskim 
uczestniczyła w II Podkarpackim Rajdzie 
Szkolnictwa Specjalnego „Bieszczady bez 
barier” organizowanym przez SOSW w Us-
trzykach Dolnych.

Kiedy rankiem wsiedliśmy w szkol-
nego busa, by wyruszyć w drogę do Us-
trzyk Górnych, nastroje nieco psuła nam 
deszczowa aura i niskie chmury ogranicza-
jące widoczność. Tak było przez całą drogę  
w Bieszczady. Jednak na miejscu kapryśna 
pogoda stopniowo się poprawiała. Wyru-
szyliśmy na szlak turystyczny prowadzący 
z Wołosatego na najwyższy szczyt polskich 
Bieszczad, czyli Tarnicę (1346 m). Na 
szczycie rozpogodziło się. Góry wynagro-
dziły nasz wysiłek i determinację pięknymi 
widokami i wrażeniami. Większość uczestni-
ków rajdu była w Bieszczadach po raz pierwszy, zgodnie twierdzili 
oni, że to jedno z najpiękniejszych miejsc w jakich byli. Kto był ten 
wie, że trudno się z nimi nie zgodzić.

29 maja br. uczniowie Specjalnego  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozo-
wie wraz z nauczycielami wzięli udział w „Pik-
niku majowym” polsko-słowackim w Heluszu 
koło Jarosławia zorganizowanym przez Parafię 
Chrystusa Króla w Jarosławiu, Caritas  Archidiecezji Przemyskiej, 
Burmistrza i Starostę Jarosławskiego. Wzięło w nim udział około 
2500 młodzieży i dzieci z różnych Ośrodków, DPS-ów, Warszta-
tów Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszeń Rodzin Osób Niepełno-
sprawnych.

Imprezę zaszczycili duszpasterze wraz z Abp. Józefem Mi-
chalikiem, Goście ze Słowacji, Władze Samorządowe i Parlamenta-
rzyści. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą po przewodnictwem 
Abp. J. Michalika, który poświęcił nową kaplicę w budynku Ośrod-
ka, ołtarz polowy, drogę krzyżową oraz pomnik Jana Pawła II.

Anetta  Kręgielewska

Bieszczady bez barier

Droga powrotna prowadziła przez Sze-
roki Wierch do Ustrzyk Górnych. Na dole 
tradycyjna biesiada, ognisko, piosenki oraz 
konkurs wiedzy o Bieszczadach. Z dumą na-
leży tu nadmienić, że nasz uczeń Piotr Tym-
palski był jednym z najlepiej przygotowanych 
uczestników konkursu, a pytania dotyczące 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego wcale 
nie były łatwe.

Z żalem rozstaliśmy się z górami.  
W drodze powrotnej zahaczyliśmy jeszcze  
o Zalew Soliński w miejscowości Polańczyk. 

No bo jakże to być w Bieszczadach i nie zoba-
czyć „Bieszczadzkiego Morza”. Do Brzozowa wróciliśmy 
późnym wieczorem zmęczeni, ale pełni niezapomnianych 
wrażeń i pozytywnej energii z gór.

Nad Zalewem Solińskim w Polańczyku 

Uczniowie SOSW na Tarnicy

Tekst&foto Paweł Czekański

„Z bliźnim na majówkę”
Po mszy świętej każdy uczestnik otrzymał obfi-

ty piknikowy poczęstunek i wziął udział w różnorodnych 
atrakcjach tj. konkursach, występach zespołów, pokazach 
tańca, meczach, grach, zabawach i wystawach. Szczególną 
atrakcją był koncert Roberta Janowskiego, który uczniowie 
wspominają z rumieńcami na twarzy. Po koncercie odbyła 
się dyskoteka na wolnym powietrzu integrująca wszystkich 
uczestników pikniku majowego.

Każdy z uczniów wracając do domu był pełen wrażeń 
i emocji. Czuł się pozytywnie wzmocniony i dowartościo-
wany, a kontakty koleżeńskie nawiązane podczas pikniku 
trwają do dnia dzisiejszego.

Piknik majowy w Heluszu

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy  

w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek  
i żal, okazali wiele serca i życzliwości, tak licznie przy-
bywając i uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych 
naszej mamy. Za okazaną pomoc, za obecność, słowa 
wsparcia, modlitwę, pamięć, liczne intencje mszalne, 
złożone wieńce i kwiaty serdeczne Bóg zapłać.

Dziękujemy także lekarzom i pielęgniarkom  
z oddziału neurologii, którzy z wielkim zaangażowaniem  
i serdecznością podejmowali wysiłki dla ratowania życia 
mamy. Barbara Kozak z rodziną
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Nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Gimnazjum w Dydni

 „ Oparci na przeszłości korzeniach,
Obecni tu i teraz

Serce i wzrok kierujemy ku przyszłości…”

Neogotycki kościół parafialny pw. św. Michała 
Archanioła i św. Anny w Dydni  26 maja 2010 r., na 
dwa dni przed 29. rocznicą śmierci  kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego zgromadził uczniów, nauczycieli, 
parafian i zaproszonych gości, którzy uczestniczyli 
w mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem 
ks. bpa Adama Szala. Msza św. poprzedziła uroczy-
stość szkolną, podczas której m.in. nastąpiło nadanie 
imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego Gimnazjum  
w Dydni. 

Przewodniczący mszy św. ks. biskup Adam 
Szal o wybranym patronie powiedział m.in.: „ Ksiądz 
Stefan Wyszyński nie miał jeszcze 45 lat, gdy w 1946 
r. został biskupem w Lublinie. Był najmłodszym człon-
kiem Episkopatu Polski. Trzy lata później, mianowa-
ny arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, został 
Prymasem Polski. Otrzymywał najwyższe godności 
kościelne w swoim kraju. Potem został uwięziony 
przez władze komunistyczne. W chwili aresztowania 
nie wiedział, czy czeka go tylko więzienie, czy także 
śmierć męczeńska. Zawierzył więc swój los Chrystu-
sowi i Jego Matce, Dziewicy Wspomożycielce.(…) 

Papież Jan Paweł II w orędziu do Polaków 
23. 10. 1978 r. powiedział: ”Czcigodny i umiłowa-
ny  Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, 
co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Pa-
pieża Polaka, który dziś pe-
łen bojaźni Bożej, ale i pełen 
ufności, rozpoczyna nowy 
pontyfikat, gdyby nie było 
Twojej wiary, nie cofającej 
się przed więzieniem i cier-
pieniem. Twojej heroicznej 
nadziei. Twego zawierzenia 
bez reszty Matce Kościoła, 
gdyby nie było Jasnej Góry 
i tego całego okresu dziejów 
Kościoła w Ojczyźnie naszej, 
które związane są z Twoim 
biskupim i prymasowskim 
posługiwaniem.”

Równie istotna uroczystość miała miejsce  
w szkole. Rozpoczęło ją odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej, a następnie akademia w sali gimnastycznej ze 
wspaniałym montażem słowno-muzycznym i poka-
zem multimedialnym poświęconym patronowi –  Kar-
dynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Dyrektor Gimnazjum Iwona Pocałuń powita-
ła  gości w progach szkoły: „Ekscelencjo, Czcigodni 
Księża, Dostojni Goście, Rado Pedagogiczna, Rodzi-
ce i Uczniowie.  Podczas uroczystej mszy św. wkroczy-
liśmy w nowy rozdział historii szkoły – czas patronatu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W imieniu społecz-

ności szkolnej proszę o odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, która 
przypominać nam będzie o dzisiejszym wydarzeniu”. Do odsłonięcia tablicy 
poproszeni zostali: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Wicekurator Oświa-
ty Antoni Wydro, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk 
Kozik, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Ks. Prałat Adam Drewniak, 
pierwsza Dyrektor Gimnazjum Zofia Morajko, przedstawicielka Rady Peda-
gogicznej Zofia Sokołowska-Chorążak, przedstawicielka Rady Rodziców  
i  przewodnicząca  Samorządu Uczniowskiego Karolina Kocyła. Poświę-
cenia odsłoniętej tablicy dokonał ks. bp Adam Szal. 

W sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Zebranych 
powitała Dyrektor Gimnazjum Iwona Pocałuń. - Należeć do grona szkół 
prymasowskich to wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. Jako na-
uczyciele i wychowawcy jesteśmy świadomi spoczywającego na nas zada-
nia. Wierzymy, że dzięki drogowskazom kardynała Stefana Wyszyńskiego 
„dla kształtowania osobowości człowieka uda się nam przebić przez ciem-
ności świata.” Nie będzie to zadanie łatwe, ale jak powiedział Kardynał: 

„Każda rzecz wielka musi być trud-
na i musi kosztować. Tylko rzeczy 
małe i liche są łatwe” - powiedziała 
Dyrektor I. Pocałuń.

W dalszej kolejności odby-
ło się przekazanie sztandaru przez 
rodziców dyrektorowi szkoły,  
a następnie ceremonia przekazania 
sztandaru uczniowskiemu pocztowi 
sztandarowemu, który odbierając 
sztandar złożył przysięgę: ”Przyrze-
kamy, że nie splamimy honoru tego 
sztandaru i będziemy go otaczać 
szacunkiem”.

Była proza, ambitne przedsta-
wienie ważnych dat z biografii Księdza Prymasa, piosenki, wiersze m.in. 
ks. Jana Twardowskiego, Romana Brandstaettera, bpa Zbigniewa Kra-
szewskiego w wykonaniu 16 recytatorów, prowadzącego i wokalistów.

Wielu wzruszeń dostarczyły zebranym wystąpienia: s. Bogumiły 
Zamory z Komańczy, Antoniego Wydro Wicekuratora Oświaty, ks. Prałata 
A. Drewniaka, ks. dra hab. prof. UR Stanisława Nabywańca,  Henryka 
Kozika – Przewodniczącego Rady Powiatu Brzozowskiego, który odczy-
tał List Gratulacyjny Starosty Zygmunta Błaża i wręczył Dyrektor piękne 
wydawnictwo albumowe, dra Antoniego Olaka – wykładowcy UR, absol-
wenta UKSW w Warszawie, Haliny Cygan Dyrektora ZSZ im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego z Dynowa także z okolicznościowym upomin-
kiem, Wójta Jerzego F. Adamskiego z pamiątkowym wydawnictwem o 

Poświęcenie pamiątkowej tablicy przez ks. Biskupa Adama Szala

Uroczystość nadania imienia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Gimnazjum w Dydni
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Tytułowe hasło stało się tematem przewodnim tegorocz-
nej, trzeciej już z kolei, Rodzinnej Gimnazjady zorganizowanej 
w Dydni.

- W tym roku, oprócz promocji zdrowego stylu życia, 
chcemy podsumować ponad 10-letnią pracę Gimnazjów funk-
cjonujących w gminie Dydnia. Młodzież z Dydni, Końskiego  
i Niebocka zaprezentuje nie tylko swoje dotychczasowe osiąg-
nięcia, ale również pochwali się licznymi talentami – mówiła 
Iwona Pocałuń, Dyrektor Gimnazjum w Dydni. – Jak co roku 

Razem w nowe dziesięciolecia

Elżbieta Boroń

Jak co roku kosmetyczki miały mnóstwo pracy

Policyjny samochód wzbudził wielkie zainteresowanie nie tylko milusińskich, 
ale również i ich rodziców

zachęcamy również do zdrowego, aktywnego trybu życia oraz 
do wykonywania badań profilaktycznych. Wiadomo przecież, że 
„zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto”.

W czasie Gimnazjady, każdy chętny mógł zmierzyć ciś-
nienie tętnicze krwi, obliczyć wskaźnik masy ciała tzw. BMI, 
zapoznać się z programem profilaktycznym raka piersi, czy też 
poznać właściwości naturalnych antyutleniaczy - bioflawonoi-
dów. Można było również porozmawiać z Beatą i Mariuszem 
Walusami z Domaradza, uczestnikami rowerowej wyprawy do-
okoła Polski. Podsumowano też efekty programu edukacyjnego 
„Trzymaj formę”.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i tym razem, kolejki usta-
wiały się do stoiska kosmetyczki i masażystki. – Już po raz dru-
gi udzielam się w Gimnazjadzie. Było i jest dużo chętnych, stąd 
też, by trochę rozładować kolejkę, jesteśmy tu z koleżanką we 
dwie. Atmosfera jak zwykle jest bardzo przyjemna i dziewczy-
ny z cierpliwością czekają na swoją kolej. Najczęściej proszą  
o pomalowanie paznokci na jeden konkretny kolor z jakimś 
wzorkiem – opowiadała Kamila Szajnowska, kosmetyczka.

Na brak chętnych nie narzekały również panie przy stra-
ganie ze zdrową żywnością oraz prowadzący loterię fantową. 
Wielką atrakcją było również policyjne stoisko. Maluchy mo-
gły obejrzeć wnętrze policyjnego samochodu, pokaz tresury 
policyjnego psa oraz dostać pamiątkowy upominek. Na scenie, 
oprócz gimnazjalistów, zaprezentowali się między innymi, zna-
ni już szerszej publiczności, Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Kalina” z Niebocka oraz Zespół Taneczny „Gest” z Grabow-
nicy Starzeńskiej. 

- Mimo, że pogoda nie dopisuje jest naprawdę bardzo 
sympatycznie. Można się tutaj spotkać z przyjaciółmi i znajo-
mymi, a także poznać nowe osoby. Podoba mi się również, pro-
pagowana przez Gimnazjady, idea zdrowego stylu życia. Sama 
też staram się na co dzień stosować te rady u siebie. Przyjemnie 
było również popatrzeć na występy artystyczne. Zamierzam jesz-
cze odwiedzić kosmetyczkę – stwierdziła Mariola Kondoł. – My 
czekamy na zawody sportowe. Na pewno będziemy w gronie ki-
biców dopingujących naszą drużynę. Uważamy, że takie imprezy 
są potrzebne. Można nie tylko się czegoś ciekawego dowiedzieć, 
ale również i odpocząć. Mimo tego deszczu świetnie się bawimy 
– dodały Iwona Bok i Katarzyna Kraczkowska.

ks. Prymasie oraz Stanisława Czopora – jednego z najstarszych 
absolwentów kursu gimnazjalnego zorganizowanego w Dydni  
w roku szkolnym 1945/46. Z 51 osób uczęszczających na ww. 
kurs przybyły 3 osoby, w tym Stanisław Czopor z Poznania, 
Zofia z mężem Janem Opialowie z Krakowa, Tadeusz Turoń  
z Rzeszowa.

Dyrektor Szkoły odczytała listy nadesłane przez Wojewo-
dę Podkarpackiego Mirosława Karapytę, Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego oraz Rektora 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ks. prof. dra hab. Henryka Skorowskiego. 

Historyczne chwile szkoły miały wielu zacnych świadków, 
bowiem wśród uczestników licznie reprezentowane było:  du-
chowieństwo, samorządowcy szczebla powiatowego i gminne-
go, Poseł na Sejm, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów  
i przedszkoli gminy Dydnia, radni Rady Gminy Dydnia, kierow-
nicy referatów Urzędu Gminy Dydnia, sołtysi, przedstawiciele 
instytucji współpracujących z gimnazjum i gminą, fundatorzy 
sztandaru, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz przedsta-

wiciele mediów: Andrzej Józefczyk z tygodnika Nowe Podkar-
pacie, Halina Kościńska z Brzozowskiej Gazety Powiatowej  
i Beata Czerkies z kwartalnika Nasza Gmina Dydnia.

Halina Kościńska

Impreza była okazją do przekazania podziękowań i gratulacji 
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Na terenie gminy Haczów kontynuowane są inwestycje 
w infrastrukturze kanalizacyjnej, przy obiektach oświa-

towych oraz pełniących funkcje rekreacyjne i społeczne.
- Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej trwa-

ją aktualnie w Jasionowie – mówił Stanisław Jakiel, Wójt 
Gminy Haczów. – Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa 
jest dzięki jego dofinansowaniu z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Prace obejmować będą wykonanie około  
5 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz dwóch przepompow-
ni ścieków. Zakończenie inwestycji planowane jest w miesią-

cach letnich.
Kolejny etap prac prowa-

dzonych w infrastrukturze kana-
lizacyjnej nastąpi w przyszłym 
roku. Wtedy to, sieć będzie bu-
dowana w Jabłonicy Polskiej oraz 
Wzdowie. – Realizacja niniej-
szego zadania pozwoli zakończyć 
budowę sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy Haczów w oparciu 
o projekty sporządzone w latach 
90. Należy także podkreślić, że  
w ramach środków własnych  

w 2010 roku, dokończona zostanie 
budowa sieci w Bukowie – dodał Wójt Jakiel.

Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku, inwestycje 
nie ominęły również bazy oświatowej. – Kontynuowana 
jest budowa sali gimnastycznej we Wzdowie. Wartość wy-
konanych w tym roku prac ma sięgnąć 1 miliona złotych. 
Planowane jest dokończenie stanu surowego przewiązki, za-
łożenie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji 
wewnętrznych oraz położenie tynków i okładzin wewnętrz-
nych. Termin zakończenia budowy i oddania jej do użytku 
planowany jest na czerwiec przyszłego roku – tłumaczył 
Piotr Sabat, Kierownik Referatu Inwestycji, Inicjatyw Go-
spodarczych w Urzędzie Gminy w Haczowie.

Powyższe przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Drugą poważną inwestycją, pozwalającą zmniejszyć 
koszty utrzymania budynku oraz poprawiającą jego estety-
kę, jest kontynuacja prac przy termoizolacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Haczowie. – Wykonano już jej część na ścia-
nie północno – zachodniej. Obecnie dociepla się ścianę po-
łudniowo – wschodnią. Inwestycję tę planujemy zakończyć 
w 2011 roku – stwierdził Piotr Sabat.

W ramach tego przedsięwzięcia elewację zewnętrzną 
wraz z dociepleniem budynku zyska również budynek War-
sztatów Terapii Zajęciowej  w Haczowie. Zostaną tam też 

zamontowane kolektory słoneczne, które pomogą efektyw-
niej ogrzewać budynek i wspomagać rehabilitację uczest-
ników zajęć warsztatowych. Inwestycja ta dofinansowana 

jest ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 
– 2013 w zakresie infrastruktury energetycznej.

Na przełomie czerwca i lipca wykonywane będą prace kon-
serwacyjne na budynku Gimnazjum w Haczowie. – Pomalowana 
zostanie elewacja i dach oraz wymienione rynny spustowe. Prace te 
wykonamy w ramach środków własnych gminy. Należy tutaj również 

dodać, że budynek ten pochodzący z dwudziestolecia międzywojen-
nego, otoczony jest opieką konserwatorską Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie – dodał Sta-
nisław Jakiel.

W tym roku kontynuowany jest również remont budynków 
pełniących funkcje rekreacyjne i społeczne na terenie gminy Ha-
czów. Jest on współfinansowany ze środków unijnych w ramach 
PROW. – Dzięki tym środkom wykonano elewację na budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku. Wymieniono tam też po-
krycie dachowe. Zadanie to realizowane było na przełomie minio-
nego i obecnego roku. Na bieżący rok przewidziane jest wykonanie 
elewacji zewnętrznej na Domu Ludowym w Trześniowie i Jabłonicy 
Polskiej. W tym pierwszym planowany jest też remont sanitariatów 
– mówił kierownik Sabat.

Nie mniej ważnym przedsięwzięciem, poprawiającym przy 
tym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, jest budowa 
odcinków chodników przy drodze powiatowej w: Haczowie, Jabło-
nicy Polskiej, Malinówce, Jasionowie, Trześniowie i Wzdowie. In-
westycja to wspólny projekt Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
i Gminy Haczów.

Inwestycyjny boom

Nowa elewacja na budynku GOKiW w Haczowie

Obecnie sieć kanalizacji sanitarnej budowana jest w Jasionowie

Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel

W przyszłym roku dzieci i młodzież ucząca się w Zespole Szkół we Wzdowie 
będzie mogła korzystać z nowej sali gimnastycznej

Elżbieta Boroń
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- DROGBUD Podkarpacki 
Holding Budowy Dróg zgłasza za-
kończenie robót na zadaniu pod na-
zwą „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2046 R Krzemienna – Witryłów 
– Jurowce” - komunikat tej treści 
dotarł do Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie 20 maja br. Oznacza 
to, że 11-kilometrowy odcinek dro-
gi w miejscowościach: Krzemienna, 
Temeszów, Witryłów i Końskie użyt-
kowany będzie odtąd w warunkach 
komfortowych.

Inwestycja kosztowała 4 milio-
ny 651 tysięcy złotych. Prace, których 
wykonawcą była firma Drogbud, roz-
poczęły się początkiem sierpnia ubie-
głego roku i trwały do maja 2010. 
- 70 procent kosztów pokryły środki 
unijne w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 
natomiast 30 procent pochodziło z budżetu powiatu brzozowskiego – po-
wiedział Zygmunt Błaż, Starosta Brzozowski.

Przebudowa objęła ponad 11-kilometrowy odcinek drogi w miej-
scowościach Krzemienna, Temeszów, Witryłów i Końskie. Dzięki za-
stosowaniu dwóch nakładek bitumicznych o łącznej grubości 10 cm  
w sposób znaczący podniesiono jej standard. Na niektórych odcin-
kach, wymagających takiego zabiegu, podbudowa drogi wzmocniona 
została odpowiednim kruszywem. Przebudowano ponadto kilkana-
ście przepustów (zostały przedłużone). Poza tym odbudowano wloty 
i wyloty przepustów rurowych. Wykonano pobocza oraz przeprowa-

dzono renowację rowów. Łącznie utwardzono 
około 19 kilometrów poboczy. Zabezpieczo-
ny został również ponad 100-metrowy odci-
nek drogi w Temeszowie przed osuwającymi 
się na jezdnię kamieniami i fragmentami skał. 
– Zważywszy na fakt, że trasa ta stanowi waż-
ne ogniwo w sieci dróg powiatowych, realizacja 
projektu zwiększy atrakcyjność inwestycyjną  
i gospodarczą regionu – podkreślił Zygmunt 
Błaż. Droga Krzemienna – Witryłów – Jurow-
ce łączy się z drogą wojewódzką nr 835 Lublin 

– Przeworsk – Grabownica i z drogą powiatową  
nr 2047 R Dydnia – Krzywe – Końskie. 

W ramach prac zmodernizowano 3 zatoki autobusowe, zamon-
towano jednostronne bariery (o dwóch rzędach pasów) i bariery ener-
gochłonne o łącznej długości 480 metrów. Na dwóch mostach ułożono 
nową nawierzchnię. Blisko 600-metrowy odcinek leśny wyłożony został 
płytami betonowymi (zbrojonymi) typu JOMB. 

W ramach przeprowadzania robót wykończeniowych nastąpiło 
umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi. Całkowi-
cie wymieniono oznakowanie dróg (znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze  
i informacyjne). - Konstrukcja nawierzchni drogi została dostosowana do 

Lepsza komunikacja w powiecie brzozowskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zygmunt Błaż 
Starosta Brzozowski

obecnie przyjętych standardów. Wyremontowana droga 
ułatwi życie mieszkańcom powiatu brzozowskiego oraz 
turystom korzystającym z tego ciągu komunikacyjnego, 
prowadzącego na tereny atrakcyjne do odwiedzania 
– podsumował Zygmunt Błaż, Starosta Brzozowski.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
Tekst promocyjny 2.

Droga Krzemienna-Witryłów-Jurowce 
przed remontem ...

Sebastian Czech

... i po remoncie

Wyremontowana droga w Witryłowie 

Nowa nakładka bitumiczna w Końskiem
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Powiat brzozowski oddał do użytku kolejny zmodernizo-
wany odcinek drogi. Tym razem jest to 11 km drogi powiato-
wej Krzemienna-Witryłów-Jurowce. To jedna z największych 
inwestycji w powiecie brzozowskim realizowana w latach 
2009-2010. Inwestycja kosztowała ponad 4,7 mln zł. 70 pro-
cent kosztów pokryły środki unijne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013, natomiast 30 procent pochodziło z budżetu powiatu 
brzozowskiego. 

Analizując inwestycję od strony technicznej należy pod-
kreślić, że dzięki zastosowaniu dwóch nakładek bitumicznych 
o łącznej grubości 10 cm w sposób znaczący podniesiono stan-
dard drogi. Na niektórych odcinkach, wymagających takiego 
zabiegu, podbudowa drogi wzmocniona została odpowiednim 
kruszywem. Przebudowano kilkanaście przepustów. Poza tym 
odbudowano wloty i wyloty przepustów rurowych. Wykona-
no pobocza oraz przeprowadzono renowację rowów. Łącznie 
utwardzono około 19 kilometrów poboczy. Zabezpieczony zo-
stał również ponad 100-metrowy odcinek drogi w Temeszowie 
przed osuwającymi się na jezdnię kamieniami i fragmentami 
skał. 

W ramach prac zmodernizowano 3 zatoki autobusowe, 
zamontowano bariery energochłonne o łącznej długości 480 me-
trów. Na dwóch mostach ułożono nową nawierzchnię bitumicz-
ną. Blisko 600-metrowy odcinek leśny wyłożony został płytami 
betonowymi (zbrojonymi) typu JOMB. W ramach przeprowa-
dzania robót wykończeniowych nastąpiło umocnienie skarp 
i dna rowów płytami prefabrykowanymi. Całkowicie wymienio-
no oznakowanie dróg. Droga powiatowa Krzemienna – Witry-
łów – Jurowce jest jedną z ważniejszych w sieci dróg powiato-

Odremontowano kolejne

Ks. Dziekan Adam Drewniak poświęcił odremontowany odcinek drogi

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż powitał przybyłych gości

Pamiątkowa fotografia z oddania do użytku zmodernizowanej drogi
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11 km dróg powiatowych
wych. Dlatego jej oddanie do użytku, po 10-miesięcznej przebudowie, 
ma bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców naszego powiatu. Sta-
nowi wszak ważny etap w rozbudowie infrastruktury drogowej, a ta 
z kolei przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu 
brzozowskiego. W ciągu drogi Krzemienna – Witryłów – Jurowce zli-
kwidowano też osuwiska: w Temeszowie (koszt 1 milion 784 tys. zł), 
w Witryłowie i Krzemiennej (koszt obydwu 934 tys. zł). 

Oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanej drogi miało 
miejsce 15 czerwca br. w Temeszowie. Okoliczności spotkania przed-
stawił Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, który również powitał 
przybyłych gości. Następnie symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Dra-
guła, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Ksiądz Dziekan Adam 
Drewniak oraz Dyrektor Techniczny Firmy Drogbud – generalnego 
wykonawcy inwestycji – Marek Strzała. Ksiądz Dziekan poświęcił 
odremontowany odcinek. Goście mieli okazję przejechać kolejką na 
trasie Temeszów-Witryłów-Końskie i poczuć komfort jazdy po odre-

montowanej drodze powiatowej. 
Kolejna część spotkania odbyła się w Domu Strażaka 

w Temeszowie. Tam informacje na temat inwestycji drogowych 
realizowanych przez powiat omówił Wicestarosta Brzozowski 
Janusz Draguła. Podsumowując kilka lat działalności samorzą-
du powiatowego powiedział m.in.: - Nowopowstały w 1999 roku 
samorząd powiatowy zamknie rok 2010 znaczącymi dokonaniami 
w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej wyrażającymi 
się między innymi: wykonaniem nowej nawierzchni dróg na 215 
kilometrach dróg powiatowych, których łączna długość wynosi 
246 kilometrów, tj. ponad 87 procent dróg, zabezpieczeniem 16 
osuwisk, wybudowaniem 13,5 kilometra chodników, zbudowaniem 
2 mostów. Łączny koszt wymienionych inwestycji zamyka się kwotą 
prawie 53 milionów złotych, w tym w ostatnich dwóch kadencjach 
około 45 milionów złotych. Podkreślić należy, że około 70 procent 
tych kosztów, tj. ponad 37 milionów złotych, zostało pokrytych ze 
źródeł zewnętrznych, natomiast 30 procent to środki budżetu po-

wiatu. 
Bardzo pozytywnie o pracy samorządu powia-

Konferencja podsumowująca Uczestnicy spotkania

Informację na temat inwestycji drogowych w powiecie brzozowskim przedstawił 
Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła

Andrzej Radwański 
- Wicestarosta Sanocki

Bogdan Rzońca - Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego
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towego w tym zakresie wypowiadał się obecny na uroczy-
stościach Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek oraz Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca. Słowa 
wdzięczności za realizację tak imponującej inwestycji skierował 
do włodarzy powiatu Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. 
W imieniu mieszkańców podziękowania przekazał Radny Rady 

Powiatu Brzozowskiego z tego 
terenu – Henryk Dąbrowiecki.

Wśród gości spotkania 
byli m.in.: Poseł na Sejm RP 
Adam Śnieżek, Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego 
Bogdan Rzońca, Wicestarosta 
Sanocki Andrzej Radwański, 
Ksiądz Dziekan Adam Drew-
niak – Proboszcz Parafii w Dyd-
ni,  Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski, Wójt Gminy Doma-
radz Jan Pilch, przedstawiciele 
generalnego wykonawcy inwe-
stycji Firmy Drogbud – Dyrek-

tor Techniczny Marek Strzała i  
Ryszard Dytko - Kierownik budowy, a także Radni Rady Po-
wiatu Brzozowskiego na czele z Przewodniczącym Henrykiem 
Kozikiem, Radni Gminy Dydnia, przedstawiciele służb, straży 
i inspekcji oraz jednostek organizacyjnych powiatu, Prezesi 
i Naczelnicy miejscowych jednostek OSP i sołtysi.

Dużą atrakcją dla uczniów ze szkół w gminie Dydnia 
i najmłodszych mieszkańców okolicznych miejscowości były 
przejazdy kolejką „Strzała Południa”.

Realizacji tak imponującej inwestycji pogratulował 
Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski

Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP

W imieniu mieszkańców podziękowania dla Starosty przekazał H. Dąbrowiecki

Kapela ludowa „Przepióreczka” z NiebockaDużą atrakcja dla dzieci były przejazdy kolejką „Strzała Południa”

Magdalena Pilawska
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Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, wspól-
nie ze słowackim Stowarzyszeniem Mikroregionu „Pod Duklou”, 
realizuje projekt „Spotkania z kulturą i kuchnią pogranicza polsko 
– słowackiego”.

- Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia współpra-
cy, nie tylko dziedzinie kultury, ale również umożliwi dalszy rozwój 
na innych płaszczyznach między innymi w turystyce. Aktywny udział 
partnerów w jego realizacji zapewni wzajemne poszerzenie wiedzy  
o kulturze, obrzędowości, tradycji oraz dawnych zwyczajach.  

Przyczyni się również do umocnienia partnerstwa instytucji 
biorących w nim udział – wyjaśniała Maria Rygiel, Dyrek-
tor GOKiW w Haczowie i równocześnie koordynator pro-
jektu po polskiej stronie.

Projekt przewiduje organizację warsztatów bibuł-
karskich oraz promujących kulinarny produkt regionalny. 
Wydana zostanie również mapa i folder „Skarby Gminy 
Haczów” oraz publikacja poświęcona kuchni regionalnej 
polsko – słowackiego obszaru przygranicznego. Projekt 
obejmuje także organizację Jarmarku Folklorystycznego 
oraz „Pikniku z pieczonym proziakiem”.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowa-
cka 2007 – 2013.

Złożony, we Wspólnym Sekretariacie Technicznym 
Współpracy Transgranicznej, jest też drugi wniosek doty-
czący współpracy polsko – słowackiej. -  W ramach projek-
tu „Rozwój współpracy transgranicznej gmin partnerskich 
Klusov i Haczów w zakresie turystyki”, razem z samorzą-
dem Klusova chcielibyśmy wyremontować budynki użytecz-
ności publicznej. Takie wspólne przedsięwzięcia pozwalają 
nie tylko poznać problemy, zwyczaje, poglądy doświadcze-
nia obu stron, ale przede wszystkich są szansą na pozyska-
nie unijnych funduszy – stwierdził Stanisław Jakiel, Wójt 
Gminy Haczów.

Kwitnie współpraca polsko - słowacka

Pamiątkowe wspólne zdjęcie od lewej Aneta Majewska - Skarbnik Gminy Haczów,  
Viera Dercova - Prezes Stowarzyszenia Mikroregionu „Pod Duklou”,  

Jan Franko - Starosta Hunkowiec, Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów

Elżbieta Boroń

Przepiękne bukiety kwiatów wykonane z bibuły zaprezentowane 
zostały na wystawie powarsztatowej w słowackiej Krajnej Porubce. Eks-
pozycja, to efekt pracy wykonanej w czasie warsztatów bibułkarskich, 
zorganizowanych w ramach projektu „Spotkania z kulturą i kuchnią po-
granicza polsko – słowackiego” realizowanego przez gminę Haczów oraz 
Stowarzyszenie Mikroregionu „Pod Duklou”.

- Warsztaty poprowadziła Maria Kisiel z Haczowa, która od wielu 
lat zajmuje się wykonywaniem kwiatów z bibuły. W zajęciach uczestniczyło 
osiem osób z terenu przygranicznego Słowacji i dwie z Polski. Warsztaty 
trwały trzy dni. Ich niesamowite efekty mogliśmy niedawno podziwiać na 
wystawie powarsztatowej – opowiadała Maria Rygiel, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i równocześnie koordynator 
projektu po polskiej stronie.

W polsko – słowackim spotkaniu uczestniczyli 
między innymi: Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Ha-
czów, Aneta Majewska - Skarbnik oraz Anna Musiał 
- Sekretarz Gminy Haczów, Maria Rygiel - Dyrektor 
GOKiW w Haczowie i Renata Czerwińska Instruk-
tor oraz Maria Kisiel prowadząca warsztaty. Stro-
nę słowacką reprezentowała Viera Dercova, Prezes 
Stowarzyszenia Mikroregionu „Pod Duklou” oraz 
starostowie miejscowości wchodzących w skład Sto-
warzyszenia. Wśród zaproszonych gości był też poseł 
Jaroslav Ivanc. 

Wystawę uświetnił występ haczowskiej kapeli 
oraz Marianny Vasilenko i Vladislava Sluka. 

Projekt „Spotkania z kulturą i kuchnią pogra-
nicza polsko – słowackiego” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospoli-
ta Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013.

Kwiaty w bibule zaklęte

Kosz z kwiatami przekazany Vierze Dercovej to podziękowanie za efektywną współpracę, 

Efekty pracy z warsztatów bibułkarskich 

Elżbieta Boroń
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Niemal sześćdziesięciooso-
bową delegację z Dolnego Śląska 
gościło haczowskie Gimnazjum. 
Znaleźli się w niej przedstawi-
ciele KGHM Polska Miedź SA  
w Lubinie oraz placówek szkol-
nych i wychowawczych.

- Minęło już dziesięć lat od 
naszego pierwszego spotkania – 
wspominała Helena Zawada - Dy-
rektor Gimnazjum w Haczowie. 
- Połączyła nas osoba naszego 
szkolnego patrona - Jana Wyżykowskiego, pochodzącego z Ha-
czowa odkrywcy złóż rud miedzi w zagłębiu Lubin – Sieroszowi-
ce. Ten wielki człowiek jest też patronem placówek oświatowych, 
których przedstawicieli gościliśmy. Stały kontakt mamy również 
z naszym sponsorem - KGHM Polska Miedź w Lubinie. Dzięki 
uprzejmości jego władz nasi uczniowie, od kilku lat aktywnie 
uczestniczą w górniczych uroczystościach.

Przez dwa dni przedstawiciele KGHM Polska Miedź SA 
w Lubinie, Towarzystwa Przyjaciół Jana Wyżykowskiego, wójt 
gminy Radwanice, dyrektorzy Szkół Podstawowych oraz Gimna-
zjów z Lubina, Polkowic, Głogowa, Chocianowa, Domu Dziecka 
z Wilkowa oraz grupa młodzieży poznawała uroki Haczowa.- Tu-
taj jest rewelacyjnie. Nie chodzi tylko o tę stronę organizacyjną, 
ale również o klimat, sposób przyjęcia naszej grupy oraz tę niesa-
mowitą atmosferę. Byliśmy już w różnych miejscach, na różnych 
uroczystościach, ale jeszcze nigdzie nie przyjęto nas z taką ser-
decznością. Warto zwrócić również uwagę na tutejszą młodzież. 
To wspaniali młodzi ludzie, obdarzeni mnóstwem talentów, którzy 
znają swoją wartość i umieją wykorzystać swoje atuty. Życzę ca-
łej szkole i każdemu uczniowi z osobna dalszych sukcesów. Jestem 
pewna, że zrobimy wszystko, aby znowu tu wrócić – stwierdziła 
Bożena Małek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lubinie.

Wizyta młodzieży wraz z opiekunami w Haczowie możli-
wa była dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu ich projektu złożonego 
do Fundacji Polska Miedź działającej przy KGHM. – Nasz przy-
jazd tutaj w całości sfinansował konglomerat. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni prezesowi Wirthowi, za zrozumienie potrzeb naszych 
szkół – dodała Halina Pluta, Dyrektor Gimnazjum w Chociano-
wie. – Najważniejsza jest tradycja. Bez niej nie ma społeczności 

ani narodu – tłumaczył Andrzej Banaszak, Dyrektor naczelny 
ds. zasobów i ochrony powierzchni KGHM Polska Miedź SA 
w Lubinie. – Chcemy by młodzież doceniła tę siłę i nauczyła się 
ją cenić. Na Dolnym Śląsku mieszka ludność napływowa, któ-
ra dopiero tworzy swoją historię, swe korzenie. Na przykładzie 
Haczowa doskonale widać siłę tradycji. Tutaj wtapia się ona 
we współczesne czasy i razem się uzupełniają. Chcemy też, aby 
młodzież poznała kulturę, obyczaje, historię i geografię rejonu,  
z którego wywodzi się Jan Wyżykowski. W ten sposób przybliża-
my im postać tego wielkiego człowieka.

Goście mieli między innymi okazję obejrzeć część ar-
tystyczną przygotowaną przez gimnazjalistów oraz szkolny 
chór „Kamerton”, zapoznać się z pracami lokalnych artystów, 

skosztować przysmaków re-
gionalnej kuchni, zwiedzić 
zabytkowy haczowski kościół 
i poznać brata Jana Wyżykow-
skiego – Stanisława. – Bardzo 
mnie cieszy, że pamięć o moim 
bracie nie zaginęła, że trwa  
i będzie trwała w duszach tych 
młodych ludzi – mówił Stani-
sław Wyżykowski. – To był 
serdeczny, koleżeński i prze-
de wszystkim bardzo zdolny 
człowiek. Znał osiem języków 

obcych, miał świetny głos, niegdyś słyszany w  krakowskiej ope-
rze, jednak nigdy się nie wywyższał. Dla nas rodzeństwa, a było 
nas jedenaścioro, i dla wielu innych osób był on prawdziwym 
wzorem.

Mimo, że goście przebywali w Haczowie dwa dni w or-
ganizację ich pobytu zaangażowało się wiele osób. – Chciałam 
tutaj podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do przyjęcia naszych śląskich przyjaciół. Dziękuję 
naszym paniom artystkom za zaprezentowanie swoich przepięk-
nych prac, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowany 
poczęstunek oraz naszym władzom zarówno tym powiatowym,  
w osobie starosty Zygmunta Błaża, jak i gminnym czyli Wójtowi 
Stanisławowi Jakielowi i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gmi-
ny – Ryszardowi Błażowi oraz dyrektorom lokalnych instytucji  
i firm, którzy wzbogacili uroczystości swoją obecnością – dodała 
Dyrektor Zawada. 

Pamiętają o Janie Wyżykowskim

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży i opiekunów z Dolnego Śląska  
z ich haczowskimi gospodarzami 

Do Haczowa przybyła młodzież wraz  
z opiekunami z Lubina, Polkowic, Głogowa, 

Chocianowa, Domu Dziecka z Wilkowa. 

Szkolna młodzież, przybliżyła swym 
gościom tradycje ziemi haczowskiej

Elżbieta Boroń
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Łącznie prawie 650 tysięcy zło-
tych kosztowała budowa 5 placów zabaw 
na terenie gminy Jasienica Rosielna. Dwa 
z nich, w Bliznem i Jasienicy Rosielnej, 
zostały już oficjalnie oddane do użytku 
przy okazji organizowanych tam Pikni-
ków Rodzinnych.

W Jasienicy Rosielnej Piknik Ro-
dzinny organizowany był po raz pierw-
szy. – Przedsięwzięcie takie planowane 
było jeszcze na miniony rok, nie doszło 
jednak do skutku. W tym roku się udało, 
z czego bardzo się cieszymy, ponieważ do 
uczczenia są trzy rodzinne święta: Dzień 
Matki, Dziecka i Ojca. Chcielibyśmy aby 
Piknik stał się imprezą cykliczną z częścią 
artystyczną w wykonaniu milusińskich  
i rodzinnymi rozgrywkami sportowymi  
– mówił Arkadiusz Szmyd, ze Szkoły 
Podstawowej w Jasienicy Rosielnej, je-
den z organizatorów imprezy.

W organizację aktywnie włączyli 
się nie tylko nauczyciele placówki, 
ale również rodzice. Z udziałem kil-
korga z nich powstał hucznie okla-
skiwany spektakl „Makabryczne 
igraszki”, wystawiony w Sali Kina 
tuż przed Piknikiem. Jego reżyse-
rem była Zuzanna Zając.

Na jedną niedzielę (6 czerw-
ca) zbiegło się oddanie dwóch pla-
ców zabaw – w Jasienicy Rosielnej 
oraz przy Zespole Szkół w Bliznem. 
- Pozostałe place również są goto-
we i dzieci będą mogły się na nich 
bawić jak tylko wyschnie nasiąknię-
ty deszczami teren – wyjaśniał Ma-
rek Ćwiąkała - Wójt Gminy Jasienica Rosielna. – Są to pierwsze 
obiekty stworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej 
gminy. Do tej pory na jej terenie nie było profesjonalnie urządzo-
nej przestrzeni, na której małe dzieci mogłyby bezpiecznie spędzać 
wolny czas. Z dobiegających mnie głosów już wiem, że przydałby 
się jeszcze co najmniej jeden taki plac.

Place zlokalizowane zostały w miejscach wyznaczonych 
przez samorządy poszczególnych miejscowości. W Jasienicy Ro-

sielnej mieści się on w parku gminnym, 
w Orzechówce – na wykupionej działce 
gminnej przy Zespole Szkół, w Woli Ja-
sienickiej przy Szkole Podstawowej, zaś 
w Bliznem, gdzie wybudowano dwa takie 
place, dzieci mogą się bawić przy Zespo-
le Szkół oraz przy Przedszkolu na małej 
stronie. – Każde z tych miejsc ma swojego 
opiekuna. Korzystanie z nich przez dzieci 
możliwe będzie tylko w towarzystwie osób 
dorosłych. Wstęp na nie jest oczywiście 
bezpłatny. Place otwarte będą do godzi-
ny 21.00 w lecie i 19.00 w zimie. Są one 
monitorowane i oświetlone – mówił Wójt 
Ćwiąkała.

Każdy plac wyposażony jest w ze-
staw zabawowy w skład którego wchodzą 
między innymi: wieża strażacka, dwie 
zjeżdżalnie, równoważnie, ścianka wspi-
naczkowa czy wejście linowe. Zamonto-
wano również różnego rodzaju huśtawki, 
piaskownicę, ławeczki, bramkę z koszem 

do gry w piłkę koszykową oraz 
altanę z ławką. Każdy z elemen-
tów, którym będą się bawić dzieci 
posiada niezbędne atesty i certyfi-
katy bezpieczeństwa i jakości.

Z placów zabaw zadowolo-
ne były nie tylko dzieci, ale rów-
nież i ich rodzice. - Takie miejsca 
są bardzo potrzebne. Dzieci po-
trzebują bardzo dużo ruchu, a do 
tej pory w naszej gminie nie było 
miejsca, w którym bezpiecznie 
mogłyby się wyhasać w godzi-
nach popołudniowych. Tutaj teren 
jest ogrodzony, zabawki bardzo 

urozmaicone i dzieciaki są zachwycone, co zresztą doskonale 
widać – mówiła z uśmiechem pani Dorota, obecna na Pikniku 
Rodzinnym w Jasienicy Rosielnej.

Budowa placów zabaw dofinansowana została ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Przetarg na ich wykonanie wygrała firma Usłu-
gi Ogólnobudowlane Edward Leśniak z Brzozowa.

O konieczności powstania takich miejsc najlepiej świadczy potężne oblężenie zabawek zarówno w Jasienicy Rosielnej jak i w Bliznem

Pierwsze place zabaw oficjalnie otwarte

W czasie Pikniku Rodzinnego przed publicznością zaprezentowali się 
najmłodsi uczniowie jasienickiej Szkoły Podstawowej

Najbardziej wyczekiwana przez dzieci chwila - moment 
otwarcia bramy placu, po oficjalnym przecięciu wstęgi

Elżbieta Boroń
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Już od wielu lat tradycją w oddziałach przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej jest organizowanie uro-
czystego spotkania z mamami w dniu ich święta.

W tym roku zaplanowałyśmy wspólną uroczystość dla matek 
dzieci z obydwu grup sześciolatków. Uroczystość poprzedziłyśmy 
cyklem zajęć poświeconym mamom. Dzieci poznały rolę pracy za-
wodowej swoich mam, a historyjka obrazkowa „Mama w domu” uka-
zała pracę kobiet w domu. Okazją do rozmów, pobudzania miłości  
i przywiązania stały się wiersze i piosenki. Dzieci zaangażowane były 
w przygotowanie prezentów, dekoracji i strojów. Z pomocą dzieci 
przygotowałyśmy piękną scenografię. Głównym elementem był „baj-
kowy zamek”. Sala udekorowana była również kolorowymi kwiatami 
i motylkami wykonanymi przez dzieci.

Kiedy nadszedł długo oczekiwany dzień 26 maja wszystkie 
mamy zajęły miejsca w sali gimnastycznej. W tej pięknej uroczysto-
ści udział wzięli również Dyrektor Krystyna Szarek i Wicedyrektor  
Arkadiusz Szmyd.

Pierwszą niespodzianką były występy artystyczne dzieci. Za-
dbałyśmy o to, aby każde dziecko miało możliwość popisać się przed 

„Dla Mamy i z Mamą”
Dzień Matki w „zerówkach”  

przy Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej

swoją mamą. Program artystyczny składał się z trzech 
części. Spowodowane to było tym, że w czasie występów 
dzieci musiały zmieniać stroje. W czasie krótkich przerw  
wybrane dzieci częstowały zebrane mamy i gości piernicz-
kami upieczonymi na tę uroczystość, a mamy miały możli-
wość wysłuchania pięknych piosenek o matce włączonych 
z płyty.

Program artystyczny rozpoczęła piosenka „Kocham 
Cię Mamo”. Burze oklasków wywołały scenka: „Dwie 
mamy”, taniec „Krakowiak” i inscenizacja „Kolorowe 
kredki” z układem tanecznym do piosenki. Punktem głów-
nym w programie artystycznym była inscenizacja pt. „Baj-

Fragmenty przedstawienia z okazji Dnia Matki (fot. 1)

Fot. Archiwum szkolne

W dniach 7-11 czerwca br. w Zespole Szkół w Bliznem 
odbył się Festiwal Szkolnych Form Artystycznych. Wzięli w 
nim udział uczniowie ze szkół z terenu powiatu brzozowskie-
go. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż. 

Celem festiwalu była prezentacja umiejętności i dorobku 
młodych wykonawców, rozwijanie umiejętności wypowiedzi 
przez formy artystyczne i poszerzenie zainteresowań humani-
stycznych oraz integracja środowisk szkół podstawowych i gim-

nazjów z powiatu brzozowskiego. Laureatami poszczególnych 
konkursów zostali:
X Konkurs Piosenki Turystycznej: I kategoria Faustyna Krauz 
(Przysietnica), II kategoria Katarzyna Słota (Brzozów), III ka-
tegoria Natalia Rzepka (wyróżnienie). W kategorii Zespoły wo-
kalne: I miejsce: „Brevis”. 
I Konkurs Zespołów Instrumentalnych  i  Wokalno – Instru-
mentalnych
Zespoły instrumentalne: II kategoria wiekowa - I miejsce : Ze-
spół instrumentalny – Brzozów, III kategoria wiekowa - I miej-
sce Zespół instrumentalny – Blizne 
Zespoły wokalno – instrumentalne: I miejsce: Zespół „Sem-
pre” – Turze Pole 
I Konkurs Piosenki Obcojęzycznej: I kategoria: Julia Łach,  
II kategoria: - Katarzyna Słota / Aleksandra Rychlicka, Karolina 
Konopna, III kategoria: Mariola Leń - Blizne
III Konkurs Recytacji i Poezji Śpiewanej
RECYTACJA: II kategoria: Łucja Olszewska, III kategoria: 
Emilia Żmuda 
POEZJA ŚPIEWANA: I miejsce: Mariola Leń – Blizne
I Konkurs Teatralny: I kategoria: Szkolny Teatr Lalki i Aktora 
– Turze Pole, II kategoria: Szkolny Teatr Lalki i Aktora – Turze 
Pole, III kategoria: Szkolny Teatr Lalki i Aktora – Turze Pole

Jury stwierdziło, że wykonawcy byli dobrze przygotowani 
a poziom wykonywanych utworów był wysoki. Z przyjemnoś-
cią można było podziwiać prezentowane zdolności aktorskie, 
recytatorskie i muzyczne. Jury podkreśliło dobry słuch muzycz-
ny, poczucie rytmu, poczucie tempa, a także wrażliwość, która 
jest najlepszą podstawą do dobrego doskonalenia talentu.

Fundatorem nagród był Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż. Pozostałymi sponsorami byli: Apteka „Omega”, Janusz 
Duplaga, Firma ZIB z Brzozowa, Firma INSTALATOR, Sklep 
wielobranżowy MONIKA, Firma DROBEKO. 

Festiwal Szkolnych Form Artystycznych

Agata Kędra

Pamiątkowe zdjęcie z Festiwalu Szkolnych Form Artystycznych (fot.1)

(fot.2)
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Stanisława Długosz, Krystyna Jara
Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

ka z życzeniami”. W inscenizacji tej królowa bajek zapraszała kolejno 
różne postacie z bajek. Dzieci pięknie przebrane za bajkowe postacie 
składały życzenia wszystkim mamom. Występy Czerwonego Kaptur-
ka i wilka, Jasia i Małgosi, czarownicy, wróżek, krasnali, Calineczki, 
biedronki i innych wywołały podziw i uznanie wśród zgromadzonych 
gości. Nawet „czarne charaktery” np. wilk, czarownica, wykazały się 
tylko dobrymi cechami. Bajkowe życzenia przeplatane były piosenka-
mi w wykonaniu dzieci np. „Walczyk dla mamy”, „Mama wróżka”, 
„Walczyk dla rodziców”, „Życzenia”.

Program artystyczny zakończyła piosenka „Kolorowe kapelu-
sze” w wykonaniu solistki  i mini baletu z oddziału przedszkolnego.

Następnie po odśpiewaniu „Sto lat” dzieci wręczyły swoim ma-
mom przygotowane prezenty (czerwoną różę z krepiny i wianuszek  
z kwiatową kompozycją wykonany z masy solnej). Za piękne występy 
mamy nagrodziły swoje pociechy burzą oklasków oraz przygotowany-
mi słodyczami. Uznanie dla dzieci wyraziła również Pani Dyrektor.

Aby dzień ten był jeszcze bardziej radosny po programie arty-
stycznym mamy usiadły przy udekorowanych stoliczkach przy kawie  
i ciastku, a dzieci zaprosiłyśmy do wspólnej zabawy przy muzyce. 

Uroczystość była niezapomnianym przeżyciem dla dzieci, myśli-
my, że również dla naszych gości. Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia 

Fot. Archiwum szkolne

Fragmenty przedstawienia z okazji Dnia Matki

Matki, a szczególnie dzieciom za trud włożony w przygo-
towanie tej uroczystości.

Warto tutaj przypomnieć, że po raz pierwszy na 
świecie Dzień Matki obchodzony był w Stanach Zjed-
noczonych w 1910 roku. W Polsce pierwszy raz uroczy-
stość z okazji Dnia Matki odbyła się w Krakowie w 1923 
roku.

Zakończono remont drogi na ponad jedno-
kilometrowym odcinku w Golcowej Nowinach. 
Inwestycja została dofinansowana ze środków 
na usuwanie skutków powodzi z MSWiA.

- Było to przedsięwzięcie niezbędne dla 
bezpieczeństwa nie tylko osób tam mieszkają-
cych, ale i dla sprawnego dowozu dzieci do Ze-
społu Szkół w Golcowej. Jestem pewien, że teraz 

Produkty żywnościowe, chemii gospodarczej  
i środków czystości, koce, kołdry, odzież, ręcz-

niki, śpiwory i wiele innych najpotrzebniejszych 
rzeczy przekazali mieszkańcy Domaradza osobom 
poszkodowanym w czasie ostatniej, majowej po-
wodzi. Zebrane dary odwiezione zostały do Go-
rzyc Tarnobrzeskich.

Z inicjatywą zbiórki wyszedł Parafialny Od-
dział Akcji Katolickiej w Domaradzu. - Parafianie 
bardzo pozytywie odnieśli się do naszej inicjatywy. 
Żywność zbierana była w sklepach w specjalnie 
do tego celu wystawionych koszach. Wiele rzeczy 
przynieśli również do Dolnego Kościoła. Tutaj zo-
stały one posortowane i spakowane. Trzema bu-
sami zawieziono je do Gorzyc koło Tarnobrzega, 
gdzie jest punkt zbiorczy PCK – mówiła Elżbieta 
Paczkowska, Prezes Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej w Domaradzu.

Jeden z pojazdów oddelegowany został 
przez Urząd Gminy, dwa pozostałe zaś to samo-
chody prywatne. To już kolejna zbiórka zorganizo-
wana przez POAK w Domaradzu. – Zawsze sta-
ramy się pomagać poszkodowanym. My jesteśmy 
tylko inicjatorami. Gdyby nie dobra wola księdza 
proboszcza Wiesława Przepadło i samych parafian 
- mieszkańców Domaradza, sami nic byśmy nie 

Dla bezpieczeństwa mieszkańców

Wójt Gminy Domaradz 
Jan Pilch

poprawi się również i komfort podróży mieszkańców 
oraz osób tamtędy przejeżdżających – stwierdził Jan 
Pilch, Wójt Gminy Domaradz.

Do wykorzystania jest jeszcze niedawno po-
zyskana promesa, również z MSWiA, na usuwanie 
skutków powodzi, w wysokości 300 tysięcy zło-
tych.

Elżbieta Boroń

Pomogli powodzianom

Spakowane i posegregowane dary zostały zapakowane na busy i odjechały  
do Gorzyc Tarnobrzeskich

zdziałali – dodała Prezes Paczkowska.
Oprócz darów rzeczowych, do specjalnych puszek po mszach świętych 

zbierane były również datki finansowe.
Elżbieta Boroń
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Dwanaście ekip pracuje przy budowie sieci kanaliza-
cyjnej w Domaradzu. Równolegle trwa budowa oczyszczal-
ni ścieków.

- Cały Domaradz jest placem budowy – mówił Jan 
Pilch, Wójt Gminy Domaradz. – Ze względu na aurę, pra-
ce przy kanalizacji prowadzone są na wzniesieniach oraz 
pomiędzy domami. Ze względu na ciągle padający deszcz, 
który spowodował rozmoknięcie gruntu, praca jest bardzo 
trudna. Jednak kierownicy robót zapewnili mnie, że terminy 
będą dotrzymane.

Do tej pory położono już ponad 20 kilometrów rur 
kanalizacyjnych. – Kanalizacja wykonywana jest tylko do 
budynków ujętych w projekcie z 2005 roku. Przetarg na 
wykonanie projektu przyłączy, do nowo wybudowanych lub 
nieujętych w tym projekcie budynków, zostanie ogłoszony  
w miesiącach jesiennych – dodał Wójt Pilch. 

Równolegle trwają też prace przy budowie oczysz-
czalni. Zostały już posadowione zbiorniki i obecnie budo-
wane są ściany budynku.

Na 1 milion 783 tysiące złotych wyceniono straty w gminie Domaradz, po-
wstałe w wyniku ulewnych deszczy, które w maju nawiedziły nasz powiat.

- Woda wdarła się i uszkodziła przepompownię ścieków w Domaradzu (przy-
siółek „Pańskie”) oraz stację 
uzdatniania wody. Przez cały ty-
dzień woda była dowożona do sto-
łówki szkolnej, Domu Nauczycie-
la, Urzędu Gminy i Poczty. Woda 
została już ponownie przebadana 
przez pracowników Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicz-
nej i obecnie nadaje się już do spo-
żywania – wyliczał Jan Pilch, Wójt 
Gminy Domaradz. 

Ponadto woda podmyła  
i zniszczyła 14 kilometrów dróg.

Budują i remontują

Nowa elewacja wykonywana jest na budynku Urzędu Gminy w Domaradzu

Ruszyły inwestycje przy obiektach użyteczności 
publicznej oraz na drogach w gminie Domaradz.

- Obecnie wykonywana jest elewacja zewnętrzna 
połączona z dociepleniem budynku Ośrodka Zdrowia  
w Golcowej. Tam też wymieniane jest pokrycie dachowe. 
Nową elewację zyska również budynek Urzędu Gminy 
– mówił Jan Pilch, Wójt Gminy Domaradz.

Remonty nie ominęły także gminnych remiz.  
W Golcowej wymieniona została stolarka okienna, zaś 
w Domaradzu wybudowano przewiązkę. Dzięki temu 
ostatniemu przedsięwzięciu strażacy ochotnicy będą 
mieli do swojej dyspozycji dodatkowe pomieszczenie 
garażowe oraz świetlicę. – Na terenie gminy wykony-
wane będą również remonty drogowe. Nowa nakładka 
asfaltowa położona zostanie na ponad 30 odcinkach 
dróg w sołectwach naszej gminy. Poprawiony zostanie 
również stan dróg żwirowych poprzez ich utwardzenie 
kruszywem twardym i żwirem. Planowane są też remonty 
mostów i przepustów – wyliczał Wójt Pilch.

Elżbieta Boroń

Kanalizują Domaradz

Prace przy budowie oczyszczalni ścieków

Liczą straty po ulewach

Fot. Tomasz Bober

Elżbieta Boroń

Elżbieta Boroń Woda wyrządziła znaczne szkodyZalane tereny w gminie Domaradz
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30 maja br. w Temeszowie odbyły się zawody 
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem im-
prezy był Polski Związek Wędkarski Koło „Bajkał”  
w Brzozowie. 

Młodzi pasjonaci wędkarstwa rywalizowali ze 
sobą w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimna-
zja (rozegrane indywidualnie i drużynowo). Nad prze-
biegiem imprezy czuwali strażnicy Społecznej Straży 
Rybackiej Powiatu Brzozowskiego.

W kategorii szkół podstawowych najlepsza oka-
zała się drużyna z Brzozowa. Drugie miejsce zajęli 
wędkarze z Krosna, zaś trzecie z Wydrnej. W katego-
rii drużynowej gimnazjów wyróżniony został zespół  
z Brzozowa. Najlepszym zawodnikiem szkół podsta-
wowych okazał się Mikołaj Laskoś. Za nim uplasowali 
się Patryk Czuba i Michał Dudzik. Na uwagę zasłu-
guje udział dziewcząt w zawodach. To właśnie jedna  
z uczestniczek – Magdalena Fic zwyciężyła w indywi-
dualnej rywalizacji gimnazjalistów. Drugie miejsce za-

jął Mateusz Remiec, a trzecie Witold Ścibor. Ponadto przyznane były 
dwie nagrody specjalne: dla najmłodszego uczestnika zawodów oraz dla 
wędkarza, który złowił największą rybę. Nagrody i dyplomy zwycięz-
com wręczyli Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła oraz Prezes Koła 
„Bajkał” PZW w Brzozowie Kazimierz Tympalski.

Sponsorami imprezy byli Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz 
poszczególne gminy powiatu brzozowskiego. Wśród darczyńców zna-
leźli się też: Sklep zoologiczno – wędkarski (Lesław Żyłka), Firma węd-
karska „KONGER”, Cukiernia Wacława Bieńczaka, Stacja paliw „Pe-
tro-San” (Jan Nowak), „GRAN-PIK” Grażyny i Andrzeja Wójtowiczów, 
Firma Handlowo – Usługowa „Instalator”, Hurtownia owocowo – wa-
rzywna (Wanda Sowińska), Sklep warzywny (Adam Misiurek), Firma 

„ALTA”, Firma remontowo-budowlana „Fachman” (Andrzej Ścibor), 
Sklep wielobranżowy „Piotruś” (Bogusława Kwiatkowska), Pracownia 
reklamy „Styl” (Mariusz Kusiak), Delikatesy „Centrum” (Grażyna i Ma-
rek Fejdasz) oraz Kazimierz Barański.

Zawody wędkarskie w Temeszowie

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

Zwycięzcy wraz z Wicestarostą J. Dragułą i Prezesem Koła „Bajkał” K. Tympalskim

Pod takim hasłem odbył się V Gminny Kon-
kurs Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska 
zorganizowany 9  czerwca br. w Zespole Szkół im. 
Aleksandra Fredry w Nozdrzcu. 

Celem tego turnieju jest kształtowanie wśród 
młodzieży gimnazjalnej proekologicznych postaw, 
poszerzenie wiedzy na tematy związane z ochroną 
środowiska, uwrażliwienie na piękno otaczającej 
nas przyrody. Gminnym koordynatorem konkur-
sów jest Elżbieta Gierula, która opracowała testy, 
zakupiła nagrody i zorganizowała poczęstunek dla 
uczestników. 

Nagrody sponsorował Wójt Gminy Noz-
drzec Antoni Gromala. W jego imieniu wręczyła 
je młodzieży Sekretarz Gminy Maria Potoczna. 
Każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek  
i cenne nagrody.

Młodzież dobrze przygotowała się do tur-
nieju, o czym świadczą uzyskane wyniki z testów. 
Klasyfikacja indywidualna przedstawia się nastę-
pująco:
I miejsce: Piotr Dańko – Gimnazjum Nozdrzec,                      
Bartłomiej Antoń - Gimnazjum Nozdrzec, Piotr 

Anna Rzepka

Niemiec - Gimnazjum Nozdrzec.
II miejsce: Izabela Potoczna – Gimnazjum Wara, Karolina Chryń - Gimna-
zjum Izdebki, Małgorzata Bieńko - Gimnazjum Izdebki
III miejsce: Justyna Kipisz – Gimnazjum Hłudno, Kinga Kita – Gimnazjum 
Wesoła, Natalia Synowiec - Gimnazjum Wesoła, Natalia Zańko - Gimnazjum 
Wara, Katarzyna Potoczna - Gimnazjum Izdebki.  

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, 
opiekunom i głównemu sponsorowi nagród.

Konkurs Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska

Pamiątkowa fotografia z Gminnego Konkursu Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska

Barbara Karnas
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Gołębie pocztowe z hodowli Zygmunta Szczepka, Mie-
czysława Żyłki oraz Adama Ruchlewicza to zwycięzcy lotu  
z Siechnic zorganizowanego o Puchar Starosty. 

- Gołębie zostały wypusz-
czone z Siechnic koło Wrocławia 
o godzinie 7.05. W locie tym 
udział wzięło łącznie 917 ptaków, 
pochodzących od 26 hodowców.  
Ptaki w linii prostej miały do 
pokonania średnio około 400 
kilometrów. Przy normalnych 
warunkach atmosferycznych 
taka odległość pokonywana jest  
w mniej więcej pięć, sześć go-
dzin. Pierwszy gołąb, którego 
właścicielem jest Zygmunt Wój-
cik, dofrunął do swego gołębnika 
już o godzinie 11.46 – opowia-
dał Adam Ruchlewicz, Prezes 
brzozowskiej sekcji Polskiego 

Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Zanim gołębie wyruszyły do Siechnic, hodowcy przy-

wieźli je do punktu wkładań zorganizowanego w Górkach. 
– Tam każdy hodowca zgłaszał przewodniczącemu komisji lo-
towej ilość gołębi uczestniczących w locie. Następnie był on 
przypisany do trójosobowego zespołu wkładaniowego – objaś-
niał Prezes Ruchlewicz. W zespole wkładań hodowca wycią-
gał ze swojej klatki gołębia, podawał go drugiemu członkowi 
zespołu, a ten poprzez antenę rejestrował go w zegarze. – Po 
przylocie gołębia do gołębnika hodowcy, ptak jest ponownie 

rejestrowany w zegarze, ale tym razem jest to czas jego wejścia. 
W dniu lotu, w godzinach wieczornych, hodowcy ponownie się 
spotykają w punkcie wkładań. Jest to czas kiedy członkowie ko-
misji zegarowej dokonują wydruku z odnotowanymi przylotami 
gołębi. Dokumentacja sporządzona z tych czynności trafia do 
rachmistrza w Krośnie. On to, w specjalnym programie oblicza 
prędkość lotu gołębi. Puchar zdobywają ci hodowcy, których 
ekipa gołębi miała najlepsze czasy – opowiadał Adam Ruchle-
wicz.

Brzozowska sekcja PZHGP liczy 36 członków. Najmłod-

Skrzydlaci długodystansowcy

szy z nich – Kamil Bednarczyk - liczy sobie 8 lat. Funkcję prezesa 
pełni Adam Ruchlewicz, sekretarza – Lucjan Smoleń, skarbnika 
zaś – Marian Cecuła. Rocznie, dorosłe gołębie, odbywają 14 lo-
tów konkursowych, młode zaś – 5. Łącznie, uczestnicząc w kon-
kursach, przefruwają około 6,5 tysiąca kilometrów rocznie.

 Adam Ruchlewicz - Prezes  
brzozowskiej sekcji  

Polskiego Związku Hodowców  
Gołębi Pocztowych

W punkcie wkładań gołąb rejestrowany jest w zegarze

Odpowiednio zaobrączkowane gołębie…

… delikatnie pakowane są do odpowiednich klatek

Elżbieta Boroń



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 35

INFORMACJE  Z  GMIN

Maleńkie maszyny tkackie, kołowroty, kręcidła do powrozów, mło-
carnię, kierat, sieczkarnię, stępę nożną i ręczną, żarna, wiatrak, młyn wod-
ny, sprzęty do pieczenia chleba (dzieżę, niecki, pociasek), piec piekarski, 
prasę do sera, maśnicę, szatkownicę, kobylicę - ośnik, warsztat stolarski, 
tartak ręczny, konia rymarskiego, kołowrót, kołowrotek, warsztat szewski, 
studnię żuraw, studnię betonową, kuźnię z kowadłem, miechem, paleni-
skiem, młotem i cęgami, pasiekę z ulami, chatę oszalowaną z gankiem, 
olejarnię, garncarza, nosiwodę, siewcę, młockę cepami i wiele innych 
urządzeń gospodarskich, sprzętów domowych, maszyn i narzędzi oraz 
miniaturowych krzyży, kapliczek i kościółków – łącznie 73 obiekty oglą-
dać można na wystawie czasowej w Izbie Regionalnej w Krzywem, która 
czynna jest od 23 maja br.

Jest to wystawa autorska Józefa Woźnika z Rzeszowa. Przez 5 lat 
na kuchennym stole odtwarzał zapamiętane z dzieciństwa miniaturowe 
maszyny i urządzenia gospodarstwa domowego dawnej wsi. Już jako dzie-
cko strugał z drewna ptaszki, koniki i grzechotki. Chociaż nie ukończył 
żadnej szkoły technicznej odtworzył w miniaturze, z ogromną precyzją 
to, co dawno zapomniane lub to, co oglądać obecnie można w naturalnych 
rozmiarach w skansenach lub w muzeach mających zbiory etnograficzne.

Swoją przygodę z „dawną wsią w miniaturze” rozpoczął ponad 30 
lat temu, kiedy na życzenie ojca, dawnego tkacza, wykonał malutką repli-
kę warsztatu tkackiego.

Na krosnach jednak się nie skończyło i przez lata miniaturowe 
sprzęty zapełniły wszystkie szafki w jego mieszkaniu. Eksponaty są pose-
gregowane i ułożone w odpowiedniej kolejności, aby z łatwością można 
było wyobrazić sobie dawną wieś i poznać zapomniane rzemiosła.

Doskonałym przykładem jest proces powstawania płótna – jak na 
syna tkacza przystało. Najpierw len lub konopie, potem moczenie, susze-
nie na słońcu, następnie narzędzia służące do oddzielania paździerzy od 
wartościowych włókien – międlice, cierlice, kolejny krok to czesanie włó-
kien i wytworzenie z nich na kołowrotku przędzy. Następnie zwijanie jej  
w motki i szpulki na motowidle i wreszcie warsztat tkacki, na którym tkacz 

lub tkaczka wykonywali – czyli tkali płótno. Była to 
żmudna praca. Sploty nici trzeba było odpowiednio 
układać, skręcać, przeciągać według określonych 
wzorów, używając do tego zarówno rąk, jak i nóg. 
Gotowe płótno blichowano, czyli bielono na słońcu 
i aby bielenie przyspieszyć wielokrotnie należało tka-
ninę polewać wodą.

Nie mniej skomplikowany był proces uzyski-
wania mąki i pieczenia chleba. To także zostało na 
wystawie dokładnie przedstawione.

Ma Józef Woźnik sentyment do urządzeń, od 
których zależało utrzymanie rodziny. Przedstawił tak-
że w miniaturze różne mniej znane sprzęty np. aparat 
do destylacji oraz przedstawicieli dawnych rzemiosł, 
o których pisałam wyżej.

Józef Woźnik miał jeden główny cel. Tworząc 
miniatury chciał starszemu pokoleniu przypomnieć 
czasy dzieciństwa, szczególnie spędzonego na wsi, 
a młodemu pokazać, jakie ciężkie i mozolne było 
dawniej życie oraz ile trudu kosztowało wytworzenie 
najprostszego wydawałoby się przedmiotu: płótna, 
butów, glinianego garnka, chomąta dla konia, sprzę-
tów stolarskich, metalowych kowalskiej roboty, nie 
mówiąc o upieczeniu chleba, przyniesieniu wody we 
wiadrach na nosiłkach, zrobieniu sera, masła itp. itd.

Twierdzi pan Józef, że „nieznajomość ludzi, ich 
codziennego życia i obyczajów jest nieznajomością 
własnego kraju”. Przeszłość trzeba i należy znać, bo 
to nasz wspólny obowiązek wobec młodego pokole-
nia.

Wystawę w Krzywem poprzedziła wystawa 
prac Józefa Woźnika w Osiedlowym Domu Kultury 
Pobitno w Rzeszowie. W Izbie Regionalnej w Krzy-
wem oglądać ją będzie można do 30 sierpnia 2010 r.  
Zapewniam, że warto.

Cudeńka w miniaturze
Autorska wystawa Józefa Woźnika z Rzeszowa  

w Izbie Regionalnej w Krzywem

Izba Regionalna w Krzywem 
zaprasza na wystawy:

1. „Cudeńka w miniaturze”  (Dawna wieś  
w miniaturze) autorstwa Józefa Woźnika z Rze-
szowa - do 1 września 2010 r.
2. „Z Izby i zagrody” autorstwa Krystyny Nie-
budek - do 15 września 2010 r.

Serdecznie zapraszamy!
Bogusława Krzywonos Społeczny Animator Kultury

Wystawa „Cudeńka w miniaturze” 

Prace autorstwa Józefa Woźnika z Rzeszowa

Halina Kościńska
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WARTO  WIEDZIEĆ
W sanockim skansenie 6 czerwca br. odbył się 

XXXVII Jarmark Folklorystyczny zorganizowany przez 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Aura dopisała i od godziny 15.00 na estradzie 
jak w kalejdoskopie zmieniały się zespoły pieśni i tań-
ca, rozbrzmiewała muzyka ludowa, zachwycały tańce  
i stroje regionalne. Jako pierwszy wystąpił Zespół Pieś-
ni i Tańca „Nowa Huta”. Zaprezentowało się 8 par ta-
necznych w tańcach rzeszowskich, góralskich i w kra-
kowiaku.

Następnym punktem programu był pokaz autor-
skiej kolekcji Małgorzaty Chmiel, która prowadzi „Pra-
cownię projektowania ubioru” oraz „Galerię rękodzieła 
artystycznego „Inspiro” w Brzozowie. 

Ideą pokazów odzieży w stylu „FOLK” jest pro-
pagowanie w modzie poszukiwań inspirowanych folk-
lorem, ubiorami etnicznymi i sztuką ludową. Ludowość 
stanowiła punkt wyjścia w twórczych poszukiwaniach 
Małgorzaty. Dlatego też zatytułowała swoją kolekcję 
„Magiczna siła folkloru”.

Kolekcję zaprezentowało 10 uczennic Zespołu 
Szkół Nr 1 tzw. „Ekonomika” w Sanoku. Choreografię 
przygotowała pani Anna Dalska-Kindlarska, nauczy-
cielka ww. szkoły. 

Zaprezentowana kolekcja była mieszanką mody 
ekologicznej z „technicznym” duchem, czyli naturalna 
tkanina, jaką jest czarny i biały len zdobiony ręcznym 
haftem ludowym i koronką klockową. Kolekcja subtel-
na, delikatna i bardzo kobieca ogromnie spodobała się 
publiczności zgromadzonej w amfiteatrze. Projektantka 
Małgorzata Chmiel i modelki: Brygida Biega, Natalia 
Dębowska, Natalia Jastrzębska, Ewelina Ambicka, Pa-
trycja Wesoła, Ewelina Dyląg, Monika Biłas, Anna Wo-
łoszyn, Anita Truszkiewicz, Paulina Zwierzyńska otrzy-
mały zasłużone gromkie brawa.

W przypadku Małgorzaty Chmiel sztuka ludo-
wa stała się cenną i oryginalną inspiracją. Zwracające 
uwagę koronki i hafty swoją unikalnością oraz pięknym 
wykonaniem sprawiły, że każda zaprojektowana przez 
Małgorzatę Chmiel sukienka, spódnica, bluzeczka czy 
tunika do spodni była niepowtarzalna.

 Muzyka ludowa towarzysząca pokazowi nadała 
mu odpowiednie tempo i przykuła uwagę publiczności 
do kolekcji łączącej elegancję z prostotą naturalnych 
tkanin, wyrafinowanym krojem i oryginalnością detali.

Potem niepodzielnie zapanował Zespół Tańca 
Ludowego „Sanok”. Zespół, który stanowi 16 par ta-

Magiczna siła folkloru

necznych zatańczył: poloneza, mazura, tańce kurpiowskie i rzeszowskie 
oraz krakowiaka w przepięknych, nowych strojach. Zespół wokalny 
(14-osobowy) z GOK w Tyrawie Wołoskiej wspaniale bawił publicz-
ność przyśpiewkami i balladami ludowymi. Koła Gospodyń Wiejskich 
z: Mrzygłodu, Łodziny, Lalina, Trenczy, Srogowa Dolnego i Górnego 
serwowały różnorodne swojskie jadło.

Konferansjerkę prowadził Hubert Osadnik, pracownik MBL  
w Sanoku, a na stoiskach z rękodziełem królowały: malarstwo, ikony, 
rzeźby, płaskorzeźby, witraże, biżuteria z koralików i z drewna, hafty, 
koronki klockowe, wyroby ze słomy i z siana oraz owczej wełny, cera-
mika, kapliczki, ozdobne świece z wosku, kwiaty z bibułki i z drewna, 
ozdoby z piórek, wiklina, wyroby kowalskiej roboty i wiele innych. 
Był pokaz pracy garncarza, tłoczenie medali, struganie gontów, itd.

Drugie wejście 10 modelek w strojach zaprojektowanych przez 
Małgorzatę Chmiel z Brzozowa odbyło się o 17.30 dla następnej fali 
publiczności. Prezentacji projektantki dokonał Hubert Osadnik. Wy-
jątkowy makijaż modelek wykonany został bezpłatnie przez Iwonę 
Kmitę – „Gabinet Kosmetyczny Dajena” z Brzozowa i Halinę Świerz 
– „Gabinet Terapii Manualnej i Kosmetyki” Sanok-Bykowce, którym 
należą się podziękowania i gratulacje.

Zgromadzona publiczność oklaskiwała jeszcze Folklórny Subor 
„Cacina” ze Spisza na Słowacji oraz Kabaret „Pigwa – Show”.

Za pośrednictwem „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” Małgo-
rzata Chmiel kieruje serdeczne podziękowania do: Jerzego Ginalskiego 
Dyrektora i Bogusława Ciupki Wicedyrektora MBL w Sanoku, Urzędu 
Miasta w Sanoku oraz Marii Pospolitak Dyrektora, Anny Dalskiej-Kin-
dlarskiej z Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku za pomoc i współpracę przy 
organizowaniu pokazu. Państwu Grażynie i Andrzejowi Wojtowiczom- 
właścicielom PPH „Gran-Pik” z Brzozowa za ufundowanie upominków 
dla uczennic prezentujących kolekcję.

 Halina Kościńska 

Pamiątkowe zdjęcie modelek wraz z projektantką Małgorzatą Chmiel

Pokaz kolekcji

Kolekcja M. Chmiel cieszyła się dużą popularnością i zainteresowaniem
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Zajęci codziennością, która niejed-
nokrotnie jest dla nas wyzwaniem zapo-
minamy, że o wiele łatwiej budowaliby-
śmy każdy z kolejnych dni zdając sobie 
sprawę z powagi i wartości słów, które 
wypowiadamy. 

Słowa wywołują nie tylko reak-
cje emocjonalne  i percepcyjne, ale od-
działują na nas na poziomie biologicz-
nym, wywołując zmiany  fizjologiczne 
zmieniając chemię naszych mózgów 
i ciał. Pod wpływem dramatycznych opo-

wieści, serce może przyspieszyć pracę, bądź może nas oblać zimny pot. 
Czytając przepisy potraw, możemy odczuć ich zapach, a zdarza się, że 
nawet i smak. Po usłyszeniu obelg, bądź przykrych słów jesteśmy gotowi 
do walki. Po usłyszeniu słów od ważnych dla nas osób możemy poczuć 
się szczęśliwi, docenieni lub rozgoryczeni i pełni bólu. Niektóre słowa 
kierowane do nas stają się źródłem inspiracji, a po usłyszeniu innych tra-
cimy chęć do działania. 

A jak to się dzieje? Słowa, które do siebie mówimy o nas samych 
albo o naszym otoczeniu są przeniesione z lewej półkuli mózgowej do 
prawej (która nie może przetwarzać zaprzeczeń i interpretuje dosłownie 
znaczenie tych słów). Następnie w prawej półkuli mózgowej słowa te są 
przetwarzane na naszą wewnętrzną wirtualną rzeczywistość – wewnętrz-
ne odzwierciedlenie świata, które z kolei decyduje o naszych relacjach 
emocjonalnych i zachowaniu. Słowa, które używamy zarówno wewnętrz-
nie jak i zewnętrznie, mają moc, by dramatycznie zmieniać sposób, 
w jaki doświadczamy codzienność wokół nas.

Alfred Korzybski, który był jednym z pionierów obserwujących 
wpływ semantyki na nasze zachowanie mawiał, że słowa zawsze i nigdy 
nie odpowiadają rzeczywistości i należy ”zawsze” pamiętać, by nigdy ich 
nie używać. Uogólnienia takie jak „zawsze – nigdy”, „wszyscy – nikt”,  
„wszystko – nic”, należą do absolutystycznych stwierdzeń, które rzadko, 
jeżeli w ogóle kiedykolwiek odpowiadają otaczającej nas rzeczywistości. 
Faktycznie czasami stwierdzamy: „ja nigdy nie będę wystarczająco do-
bra”, „nikt mnie nie akceptuje”, „nic mi się nie udaje”, „wszyscy mnie 
surowo oceniają” itp. Ale spójrzmy na to zgodnie z otaczającą nas rze-
czywistością, a zobaczymy, że takie stwierdzenia są przesadne. Niestety 
wiele osób powtarza je na tyle często, iż poprzez przesadne uogólnienia 
i nie zdając sobie z tego sprawy zaczynają w nie wierzyć.W takiej sytuacji 
mózg zaczyna gromadzić dowody na to, o czym już jesteśmy przekona-
ni, że „zawsze”, „nigdy”, „wszystko”, „nic”, rzeczywiście mają miejsce 
w naszym życiu. I mimo woli mogą spowodować, że środowisko i ludzie 
będący wokół będą potwierdzali te błędne przekonania.

Słowo – „porażka”, które niejednokrotnie przemknęło przez naszą 
głowę bądź zostało wypowiedziane. Pojęcie to jest tak naładowane nega-
tywnymi skojarzeniami, że szczerze myśląc, że jest się przegranym wy-
wołujemy w sobie silnie negatywne emocje, które automatycznie prze-
kładają się na nasze funkcjonowanie. Ciekawym przykładem jest Edison, 
który przeprowadził ponad  10 000 prób, zanim trafił na właściwe włókno 
żarówki. Po pięciotysięcznej próbie wścibski dziennikarz w wywiadzie 
z Edisonem stwierdził, że pięć tysięcy porażek powinno wystarczyć, by 
udowodnić to, co wszyscy uważali za niemożliwe. Edison mu odpowie-
dział, że to nie było pięć tysięcy porażek – wręcz przeciwnie było to 
owocne  odkrycie pięciu tysięcy sposobów, w jaki nie należy budować 
żarówki. Dzięki temu, że Edison nie powtarzał ciągle tego samego ekspe-
rymentu, nie nazwał swoich prób porażką, a siebie nieudacznikiem mamy 

światło w mieszkaniach oraz domach. I podobnie jest 
z nami, jeśli chcemy osiągnąć inne bardziej pożądane 
rezultaty, nie możesz robić tego jak dotychczas. 

Nieosiągnięcie pożądanego wyniku nie ozna-
cza, że jesteśmy przegrani. Oznacza jedynie tylko 
to, że nie dokonaliśmy wszystkich możliwych kroków, 
aby nastąpił pożądany wynik. Nie ma takiej rzeczy jak 
porażka. Jest to raczej niepożądany wynik lub rezul-
tat, którego nie planowaliśmy, którego nie chcieliśmy. 
Pomyłki, które popełniamy nie powodują, że jesteśmy 
gorsi. Potwierdzają jedynie, że jesteśmy omylnymi 
i jak wszyscy ludzie popełniamy błędy, a błądzenie jest 
wpisane w naszą codzienność. 

Słowo „muszę”. Bądźmy szczerzy wobec siebie 
samych, tak naprawdę nie ma zbyt wielu rzeczy, które 
musimy zrobić. Jeśli myślimy zdrowo, to dostrzeże-
my, że jedyną rzeczą, która musimy zrobić to umrzeć, 
a wszystkie pozostałe rzeczy są naszymi wyborami. 
Słowo „muszę” w zdrowy sposób może zostać uży-
te jedynie w formie warunkowej, czyli jeśli chcę żyć, 
to muszę jeść, pić, bo utrzymanie życia wymaga wysił-
ku. Natomiast zrobienie wszystkiego, by żyć pozostaje 
naszym wyborem. Myśląc zdrowo, będziemy umieli 
rozważyć konsekwencje lub korzyści z tego, że coś 
zrobimy lub nie – co nadal pozostanie naszym wybo-
rem. Będziemy też zdolni, ponieść konsekwencje tego 
wyboru. Niestety od najmłodszych lat jesteśmy naucze-
ni motywować się stwierdzeniami np: „muszę zrobić 
to”, „muszę iść tam”, czy „muszę odrobić zadanie do-
mowe”… Tak naprawdę wcale nie musimy tego robić, 
jednak jeśli chcemy coś osiągnąć, dobrze jest jeżeli 
to zrobimy. Dużo skuteczniej, a przede wszystkim 
zdrowiej jest motywować się myślą „co osiągnę, je-
żeli to zrobię”. A nie straszyć się wizją niepożądanych 

konsekwencji, które w żaden sposób nie działają na nas 
mobilizująco. 

Określenia, które zabijają naszą motywację 
to „spróbuję” i „trudne”. Skoncentrujmy się na tym 
pierwszym. Proszenie kogoś, aby spróbował coś zro-
bić, to dawanie tej osobie możliwości na wahanie się 
lub okazję, aby się wycofała. Podobnie kiedy sami do 
siebie mówimy „spróbuję” z góry przygotowujemy się 
na niepowodzenie. A słowo to ma już wbudowaną wy-
mówkę w razie, gdyby nam się nie powiodło np. „pró-

Wartość i znaczenie słów

Kinga Midzio - Psycholog w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie

WARTO  WIEDZIEĆ
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bowałam/próbowałem, ale było to zbyt 
trudne”. Dlatego nie starajmy się zmie-
niać, po prostu zacznijmy się  zmieniać.

Często zabijamy naszą motywację 
poprzez mówienie sobie, że coś jest dla 
nas trudne do zrobienia bądź nie możemy 
tego zrobić. Mówiąc to, często usprawied-
liwiamy się przed samymi sobą, chcąc 
uniknąć wyzwań, jakie życie niesie ze 
sobą. W rzeczywistości wszystko, co jest 
naprawdę ważne i wartościowe w życiu, 
wymaga od nas czasu i wysiłku. Przyjaźń, 
miłość, praca – wszystkie wymagają na-
szej dbałości i pielęgnacji. To samo jest 
prawdziwe w odniesieniu do zmienienia 
samego siebie. Zmiana starego nawy-
ku nie jest „trudna”, ale wymaga od nas 
świadomej uwagi i ćwiczenia. Wyzwania 
jakie niesie ze sobą codzienność nie są 
„trudne”, one wymagają zainwestowania 
czasu i energii, by zrobić wszystko, co 
jest niezbędne, by im stawić czoła. Poza 
tym słowo „trudne” kojarzy się z czymś 
nieprzyjemnym, a „trudności” są auto-
matycznie utożsamiane z nieszczęściem. 
Pamiętajmy to co wymaga wysiłku i cza-
su, wcale nie oznacza nieprzyjemności  
i nieszczęścia. Wiąże się tylko z wydatko-
waniem energii koniecznej do osiągnięcia 
celów.

Któż w nieoczekiwanych wydarze-

niach chcąc pocieszyć bliską osobę, nie 
wypowiedział słów: „czas leczy rany”, 
„zobaczysz minie trochę czasu i wszystko 
wróci do normy”. Zauważcie, czas nie robi 
nic innego tylko upływa. Jeśli zmieniają 
się nasze uczucia wobec kogoś, czegoś, 
oznacza to, że zmieniliśmy nasze prze-
konania, sposób w jaki myślimy, odbie-
ramy daną osobę, czy wydarzenie, które 
miało miejsce w naszym życiu. Zachodzi 
to często poprzez nieświadome ćwiczenia 
emocjonalne, poprzez myślenie i wyob-
rażanie sobie zaistniałych okoliczności  
w taki sposób, że stają się dla nas obojęt-
ne. Dlatego też po stracie ludzie zwykle 
pogrążeni są w negatywnych emocjach  
i pozostają pod ich władzą tak długo, jak 
jest to właściwe dla ich przekonań, które 
nie koniecznie są dla nich zdrowe. 

Zauważcie bardzo często mówimy 
„to mnie denerwuje”, „tamto mnie zło-
ści”, „oni mnie zdenerwowali”, a prze-
cież tak naprawdę „to”, „oni”, czy „ona” 
nie powodują żadnych uczuć. My sami 
przez swoje  myśli, postawy, przekonania 
o „nim”, o „tym”, o „niej”, czy  o „nich” 
budzimy do życia te uczucia. Gdyby tak 
nie było, to w sytuacjach, gdy inni ludzie 
„denerwują nas” bądź jakieś wydarzenie 
„wywołuje u nas przygnębienie, czy re-
zygnację”, po to aby czuć się lepiej, mu-

sielibyśmy kontrolować te wszystkie oso-
by i sytuacje wokół siebie. Musielibyśmy 
zmienić wszystkie „to”, „ona”, „ono”, co 
nie byłoby możliwe. Jak się okazuje je-
dyną rzeczą, którą powinniśmy zmienić, 
by poczuć się lepiej jest zmiana własnych 
przekonań o tym, co „to”, „ona”, „oni”, 
powiedzieli lub zrobili. Początkowo 
może Wam być trudno wziąć za to odpo-
wiedzialność, ale na dłuższą metę pozwo-
li to zachować energię i żyć szczęśliwie 
niezależnie od niepożądanych zdarzeń 
wokół Was.

To nie ludzie czy sytuacje, w ja-
kich się znaleźliśmy, wywołują frustrację, 
lęk, irytację czy rozczarowanie. To nasze 
myśli i postawy, związane z tymi sytua-
cjami czy osobami, stanowią przyczynę. 
To nie ludzie czy zdarzenia są powodem 
zdenerwowania i oburzenia – ranią nas 
jedynie własne postawy i myśli. Może-
my to zmienić eliminując z naszego ży-
cia niezdrowe nawyki językowe. Dzięki 
samodzielnemu praktykowaniu zdrowej 
semantyki rozwiążemy wiele nieporozu-
mień i nieścisłości na płaszczyźnie życia 
rodzinnego jak i zawodowego.

Kinga Midzio
Psycholog w Szpitalu Specjalistycznym 

w Brzozowie

Na premierę „Katynia” Andrzeja Wajdy początkowo w ogóle nie 
chciał pójść. Obawiał się konfrontacji z wiernie oddaną w dziele reżysera 
tragedią polskich oficerów rozstrzelanych przez NKWD. Nie wiedział jak 
zareaguje na wspomnienia przywołane przez obraz. Przypuszczał, że zabo-

lą zbyt mocno. Zbigniew Kilarski, syn zamor-
dowanego w Katyniu Edwarda, porucznika 
rezerwy Wojska Polskiego, wolał odczekać, 
przemyśleć, przygotować się na powtórne 
przeżycie tragicznej historii z dziecinnych 
lat. Na przypomnienie sobie wydarzeń, które 
nie tylko doprowadziły do straty najbliższej 
osoby, ale wywróciły do góry nogami do-
tychczasowe życie całej rodziny Kilarskich. 
Z życia ustabilizowanego uczyniły tułaczkę 
codziennie narażającą ich na śmierć. Poukła-
dane życie międzywojennej inteligencji za-
mieniły w ciąg nieprzewidywalnych zdarzeń, 
niebezpiecznych dni i nocy. Wreszcie ludzi  
o statusie materialnym na wysokim poziomie 

zmusiły do radzenia sobie w sytuacjach czasem bytowo ekstremalnych. 
Grożących głodem. 

Nauczyciel techniki
Cała historia zaczyna się w Brzozowie, 24 września 1902 roku.  

W tym dniu urodził się Edward Kilarski, który całe dzieciństwo spędził  
w rodzinnej miejscowości. W Brzozowie uczęszczał też do szkoły ludo-
wej, a następnie przez trzy lata do gimnazjum. Jego edukację, na jakiś 
czas, przerwała kampania wojenna z 1920 roku, podczas której walczył  

w 5 kompanii strzelców kresowych. Po powrocie  
z wojska Edward Kilarski wyjechał z Brzozowa do 
powiatu słonimskiego. – W Brzozowie, podobnie 
jak w całej Galicji, ciężko było dostać pracę. Było 
duże zaludnienie. Ludzi potrzebowano natomiast na 
wschodzie. W tym kierunku udał się właśnie mój ojciec 
– opowiada Zbigniew Kilarski. W 1922 roku Edward 
Kilarski został nauczycielem w szkole w miejscowo-
ści Zdzięcioł. Po trzech latach uzyskał pełne kwalifi-
kacje nauczycielskie, składając pomyślnie egzaminy 
potrzebne do wykonywania tego zawodu. Po następ-
nych trzech latach ukończył Państwowy Wyższy Kurs 
Nauczycielski przy Państwowym Instytucie Robót 
Ręcznych w Warszawie. – Ojca pasjonowały tech-
niczne nowinki. Zresztą był w tym kierunku wyjątkowo 
uzdolniony. Potrafił wykonać dosłownie każdą pracę, 
w której musiały być zastosowane skomplikowane  

Śmierć w Katyniu (cz. I)

Edward Kilarski

Zbigniew Kilarski syn Edwarda

WARTO  WIEDZIEĆ
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rozwiązania techniczne. Na przykład w naszym domu były  
3 odbiorniki radiowe. Oczywiście wykonane przez tatę. Wyglą-
dały jak wojskowe radiostacje. Niewiele osób posiadało takie 
ówczesne cuda techniki – wspomina pan 
Zbigniew. Uczył zatem robót ręcznych 
i fizyki, wykorzystując do celów eduka-
cyjnych mnóstwo pomocy naukowych, 
w części wykonanych własnoręcznie. 
Oprócz codziennej pracy w szkole Edward 
Kilarski udzielał się w różnych organiza-
cjach. Był prezesem Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego Szkół Powszechnych, 
dyrektorem kasy „Samopomoc”, a także 
należał do Macierzy Szkolnej. Zawsze 
był doceniany za pracowitość, kompeten-
cje, dobre kontakty ze współpracownika-
mi. Miał znakomitą opinię, dzięki której 
został kierownikiem szkoły w Nowogród-
ku. Poza tym pięknie malował. Do dzisiaj  
w domu państwa Marii i Zbigniewa Kilar-
skich wisi jego obraz będący kopią dzieła 
Matejki.

Kariera wojskowa
W 1929 roku Edward Kilarski prze-

szedł przyspieszony kurs w Szkole Pod-
chorążych Rezerwy Piechoty przy Szkole 
Podoficerów Zawodowych Piechoty Nr 8 
w Grudziądzu, czego efektem było miano-
wanie na podporucznika rezerwy. W 1934 
roku wyjechał na kurs dowódców kompa-
nii strzeleckich w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Porucz-
nikiem został w 1936 roku. Później, jako 
dowódca kompanii, otrzymał przydział do 
78 pułku do Baranowicz. W latach 1937  
i 1938 jeździł tam regularnie na ćwiczenia. 
– Wybuch wojny zastał nas w Nowogród-
ku. Miałem wówczas 10 lat. Pod koniec 
wakacji 39 roku ojciec przepisał mnie ze 
szkoły w Nowogródku do Nowojelni. W 
wojsku już wiedzieli, co się szykuje. Tato 
stwierdził, że tam będę bardziej bezpiecz-
ny. Pamiętam, że tuż po rozpoczęciu roku 
szkolnego przyjechałem jeszcze z Nowojel-
ni do Nowogródka. Moje odwiedziny zbie-
gły się z pożegnalną wizytą ojca w domu. 
Przybył wojskowym samochodem. Żegnając się zażartował, 
mówiąc, że może szybko przegonimy tych Niemców. Później 
odjechał. Wówczas widziałem go po raz ostatni – opowiada 
Zbigniew Kilarski. Szlak bojowy oddziału Edwarda Kilarskie-

go nie jest dobrze znany. Jego kierunki opierają się głównie na 
przypuszczeniach, zeznaniach świadków mających z nim kontakt  
w czasie wojny. Prawdopodobnie wraz z żołnierzami próbowali 

ulokować się na linii Mława – Różan i tam 
starli się z Niemcami. Następnie został skie-
rowany nad granicę sowiecką. Tam z kolei 
walczył z Rosjanami. Do ostatniego naboju. 
Nie zdążył ujść z pola walki i dostał się do 
niewoli. Dokładnych okoliczności jego poj-
mania przez czerwonoarmistów nie znamy. 
Najprawdopodobniej Sowieci wzięli go do 
niewoli w okolicach Kanału Królewskiego, 
a następnie wywieźli w głąb Rosji. - Nad 
jakimś dużym jeziorem dokonywali selekcji. 
Szeregowych puścili wolno, a oficerów wy-
słali do Kozielska. Patrzyli nawet na ręce. 
Czy spracowane, czy gładkie. Sprawdzali czy 
ktoś pracuje fizycznie, czy jest umysłowym. 
Te informacje pochodzą od żołnierzy, którzy 
mieli szczęście i po selekcji zostali zwolnieni. 
Przekazywali następnie te informacje rodzi-
nom uwięzionych – podkreśla Zbigniew Ki-
larski. Być może selekcja ta przeprowadzana 
była w Ostaszkowie. W każdym razie naj-
pierw Edward Kilarski przebywał w obozie 

w Kozielsku, a następnie przewieziony został 
do Katynia. 

Masowy mord
Najbliżsi otrzymali od niego dwa listy. 

W pierwszym pisał między innymi: - …Jeste-
śmy zdrowi. Kształcimy się, za zgodą Sowie-
tów. Zorganizowaliśmy nawet kursy języków 
obcych. Mamy nadzieję, że nas wypuszczą… 
NKWD pozwalała polskim oficerom pisać listy 
prawdopodobnie po to, żeby wykryć miejsce 
zamieszkania najbliższych. – Ojciec pisał też, 
że Polacy po kolei rozmawiają z sowieckim ge-
nerałem, który jest w stosunku do nich bardzo 
uprzejmy. W tych dialogach chodziło zapewne 
o wyselekcjonowanie ewentualnych współpra-
cowników. Wysondowanie czy ktoś przejdzie na 
sowiecką stronę – tłumaczy syn zamordowa-
nego oficera. Drugi list dotarł do najbliższych, 

kiedy Edward Kilarski już nie żył. O masowym 
mordzie w Katyniu rodzina dowiedziała się  
w 1943 roku z niemieckich gazet. Edward Ki-

larski zidentyfikowany został po książeczce oszczędnościowej 
PKO, notesie, legitymacji członka Automobilklubu, lusterka  
z grzebieniem oraz 4 listach do najbliższych, których nie zdążył 
już wysłać.

Rodzina Kilarskich w Krakowie na Wawelu

Sabina i Edward Kilarscy 
wraz z synem Zbigniewem i córką Haliną 

oraz dziadkiem Wawrzyńcem

Proponujemy: 
- kursy pierwszej pomocy z certyfikatem UE
- kursy pierwszej pomocy (podstawowe)
- kursy pierwszej pomocy (elementarne)

Polski Czerwony Krzyż w Brzozowie
zaprasza na organizowane przez nas Kursy Pierwszej Pomocy  

dla pracowników: 
urzędów, zakładów pracy, szkół i przedszkoli

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. Instruktor Pierwszej 
Pomocy ZG PCK tel. 0 691 865 159 po godz. 20.00. 
Informujemy, że środki pozyskiwane ze szkoleń są przeznaczone na pomoc  
ludziom potrzebującym z terenu powiatu brzozowskiego. 

Polski Czerwony Krzyż 5 października 1999 r. uzyskał, nadany przez Europejskie Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy  
z siedzibą w Brukseli Certyfikat Pierwszej Pomocy. Zaświadczenia wydawane przez Polski Czerwony Krzyż są uznawane  
we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej.  

Sebastian Czech

WARTO  WIEDZIEĆ



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

WARTO  WIEDZIEĆ

 Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemicz-
ne groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi woda w studniach 
i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla 
zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu 
technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.  Procesy te należy przeprowadzić po 
całkowitym ustąpieniu wody powodziowej.

Oczyszczanie i odkażanie studni kopanej:
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nie-

czystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą 
przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembro-
winę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub cię-
żarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmie-
rzamy ilość chloroaminy lub ewentualnie wapna chlorowanego wg zasad podanych 
w tabelce.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:
• do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych 

środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
• po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością 

wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro 
wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,

• wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewa-
nie z powrotem,

• po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.
Uwaga: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomiesz-
czeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym. 

W Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie przy ul. Mo-
niuszki 17 istnieje możliwość w indywidualnych  przypadkach, otrzymania środków 
dezynfekcyjnych.

Dodatkowe informacje dot. postępowania popowodziowego można znaleźć na 
stronie Stacji www.psse-brzozow.pl.

Odkażanie studzien wierconych i abisyńskich
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastrę-

cza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając 
roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanie-
czyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej
Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czu-

bata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch 
kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć 
kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 

Informacja dla powodzian o wodzie 
przeznaczonej do spożycia

godziny, następnie pompować aż do zani-
ku zapachu chloru w wodzie.

Po wykonaniu czyszczenia i od-
każania studni, woda z niej powinna być 
zbadana przez najbliższą stację sanitarno 
– epidemiologiczną, która wyda orzecze-
nie, czy woda może być używana do picia 
i potrzeb gospodarczych.

Odkażanie wody
Każdą niepewną wodę przeznaczoną do 
picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu 
bakterii, a w szczególności zarazków cho-
rób zakaźnych przewodu pokarmowego, 
staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Od-
każanie wody można przeprowadzić róż-
nymi środkami i sposobami:
• najprostszym i dobrym sposobem odka-

żania wody jest jej gotowanie,
• można również dezynfekować wodę za 

pomocą specjalnych preparatów i pasty-
lek pod różnymi nazwami, przeprowa-
dzając ten zabieg ściśle według przepi-
sów załączonych do tych preparatów.

Uwaga: Odkażanie nie usuwa zanieczysz-
czeń chemicznych. 

Pamiętaj! Duża zawartość związ-
ków chemicznych /azotanów/ może wy-
wołać u niemowląt sinicę, która przy 
braku natychmiastowej pomocy lekar-
skiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie 
kobiety ciężarne oraz niemowlęta powin-
ny korzystać wyłącznie z wody badanej 
i określonej jako odpowiadająca wymaga-
niom sanitarnym. 

Za zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę odpowiada gmina i powodzia-
nom zwłaszcza tam gdzie nie ma innej 
możliwości, powinna być dostarczana 
bezpieczna woda w opakowaniach jed-
nostkowych.

Średnica studni 
w cm

Ilość chloraminy na każdy 
metr głębokości wody

Potrzebna ilość wapna 
chlorowanego na  każdy 

metr głębokości wody
80 165 g 150 g - 1 szklanka
90 220 g 200 g - 1 szklanka i ćwierć
100 270 g 250 g - półtorej szklanki
120 380 g 350 g - 2 szklanki i ćwierć

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu 
odmierzamy dwukrotną dawkę jak dla wapna chlorowanego. 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Tadeusz Pióro
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ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Pedagogiczne 
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania

ZAKŁAD   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  W   RZESZOWIE
OŚRODEK   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO 

Brzozów  ul.  ks. J. Bielawskiego 1, II piętro
Tel./fax: 13 43  418  71   email: brzozow@zdz.rzeszow.pl

Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur miedzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakła-

dach pracy

- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci, 
   instalacji i urządzeń
- Budowlane w różnych zawodach
-  Czeladnika i Mistrza w różnych zawodach
- Inne, w zależności od potrzeb

Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych 
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i po-
radnictwa zawodowego. 

WARTO  WIEDZIEĆ

Promieniowanie słoneczne jest niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania naszego orga-
nizmu. Ma korzystny wpływ na samopoczucie, 

aktywność fizyczną pobudza wy-
dzielanie wielu hormonów, umożli-
wia syntezę witaminy D. Umiejętne 
korzystanie ze słońca może być nie 
tylko źródłem przyjemności, ale tak-
że zdrowia. Oprócz dobroczynnego 
działania, słońce może wywołać też 
wiele objawów niepożądanych, nie-
kiedy tragicznych dla organizmu.

Staranna ochrona przeciw-
słoneczna przez całe życie jest ko-
nieczna, jeśli chce się zachować na 
długie lata piękną i zdrową skórę. 
Prawidłową ochronę przeciwsło-
neczną powinni stosować wszyscy. 
Szczególnej ochrony wymaga skóra osób z bar-
dzo jasną karnacją oraz skóra dzieci. 

Skóra małych dzieci różni się od skóry do-
rosłego – jest cieńsza oraz ma niedojrzałe mecha-
nizmy obronne, także przed promieniowaniem 
UV - m.in. znajduje się w niej niewiele komórek 

produkujących melaninę. To sprawia, że o wiele łatwiej ulega poparzeniom sło-
necznym. Preparaty przeciwsłoneczne należy nakładać przynajmniej 30 min 
przed ekspozycją na UV, uzupełniać po każdej kąpieli, wysiłku fizycznym, 
zgodnie z zaleceniami producenta. Należy jednak pamiętać, że pomimo stoso-
wania kremów ochronnych ludzka skóra nie jest chroniona w 100%. 

Szkody wywołane promieniowaniem UV są często nieodwracalne. Udo-
wodniono naukowo, że oparzenia słoneczne w dzieciństwie są podstawowym 
czynnikiem rozwoju czerniaka złośliwego. Natomiast nadmierna ekspozycja 
młodzieży na promieniowanie UV,  zarówno naturalne jak i sztuczne (solaria) 
może się przyczynić do  powstania nowotworów skóry w późniejszym wieku.  

Amerykańscy onkolodzy stwierdzili, że opalanie się w solarium raz w ty-
godniu zwiększa ryzyko wyindukowania czerniaka ze znamion skóry aż o 70%. 
Zdecydowanie nie powinny opalać się w solarium osoby poniżej 18 roku życia, 
ze stanami przednowotworowymi lub nowotworami skóry, ze skórą uszkodzo-
ną przez słońce, przyjmujące leki uwrażliwiające na promieniowanie UV. WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca wszystkim krajom wprowadzenie za-
kazu korzystania z solariów przez dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Aby Twoja skóra była zdro-
wa i piękna pamiętaj by:
- Unikać ekspozycji słonecznej 
w godzinach największego natęże-
nia promieniowania, czyli pomię-
dzy godziną 11 a 15.
- W okresie ekspozycji słonecznej 
należy nosić ubranie ochronne i na-
krycia głowy oraz okulary przeciw-
sloneczne, nie eksponować całego 
ciała na słońce.
- Przed wyjściem na słońce stoso-
wać preparaty z filtrami przeciwsło-
necznymi o odpowiednich wskaźni-
kach SPF. Preparat nakładać obficie 

w następujących ilościach (osoba dorosła): na twarz i szyję - ok. 5 ml (1-2 
łyżeczki) oraz na całe ciało ok. 30 ml (6-7 łyżeczek).

- Unikać ekspozycji słonecznej u dzieci poniżej 3 roku zycia a szczególnie po-
niżej 6 miesiąca życia.   

Słońce - przyjaciel czy wróg?

Rozsądnie korzystaj ze słońca

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Tadeusz Pióro
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Już po raz drugi spotkali się przedstawicie-

le samorządów powiatowych Brzozowa i Krosna 
oraz Rad Powiatowych Zrzeszenia LZS. Spotka-
nie połączone z Międzypowiatowym Turniejem 
Piłki Siatkowej odbyło się 29 maja br. w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Brzozowie. 

Powiat brzozowski reprezentowali: Wice-
starosta Brzozowski Janusz Draguła, Przewod-
niczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk 
Kozik, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Rady Powiatu w Brzozowie Grażyna 
Gładysz, oraz radni rady powiatu brzozowskie-
go: Jacek Adamski, Janusz Pańko, Stefan Szarek 
i Zdzisław Wojdanowski. W skład krośnieńskiej 
delegacji weszli: Przewodniczący Rady Powiatu 
Krośnieńskiego Kazimierz Krężałek, Przewodni-
czący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Rady Powiatu w Krośnie Stanisław Józefczyk, 
oraz radni rady powiatu krośnieńskiego: Edward Bargiel, Edward 
Nowak, Marian Janik, Wojciech Bularski oraz Jerzy Kaleta. Obecni 
również byli przedstawiciele PZ LZS: 
Bronisław Przyczynek (przewodniczą-
cy), Henryk Dąbrowiecki i Stanisław 
Chrobak z powiatu brzozowskiego oraz 
Jan Ciupka (prezes), Wiesław Ginalski 
i Teresa Skiba z powiatu krośnieńskie-
go.

Spotkanie rozpoczęło się na sali 
gimnastycznej, gdzie B. Przyczynek 
przywitał zebranych gości oraz druży-
ny sportowe, po czym przedstawił prze-
bieg rozgrywek, w ramach Amatorskiej 
Ligi Siatkówki. W turnieju rywalizo-
wały ze sobą cztery zespoły siatkarskie 
(po dwie najlepsze drużyny wyłonione 
przez obydwa zrzeszenia): SM Team 
Brzozów, STS „Siatkarz” Humniska, 
LKS „Wisłok” Krościenko Wyżne oraz 
Stowarzyszenie Dukla. 

Równolegle toczyło się spot-
kanie przedstawicieli obu powiatów  
i organizacji sportowych, którego ce-
lem było przedstawienie działalności 
komisji oraz wymiana doświadczeń. 
Podczas spotkania Wicestarosta Janusz Draguła przybliżył ogól-
ne informacje o powiecie brzozowskim. Omówił problemy, z ja-
kimi borykają się jego mieszkańcy oraz sukcesy, jakimi powiat 

brzozowski może się pochwalić. Zaakcentował, iż włodarze 
powiatu kładli nacisk przede wszystkim na rozwój oświaty, 

ochrony zdrowia oraz infrastruktury drogo-
wej. Grażyna Gładysz przedstawiła dzia-
łalność komisji, której przewodniczy oraz 
przybliżyła szereg informacji związanych  
z oświatą, kulturą i sportem. 

Tym samym po stronie krośnieńskiej 
zrewanżował się Stanisław Józefczyk, który 
omówił zadania komisji z ostatniego roku 
oraz te aktualne. Podkreślił też, że tego ro-
dzaju spotkania integrują. Pomiędzy zebra-
nymi wywiązała się żywa dyskusja. Broni-
sław Przyczynek przedstawił działalność PZ 
LZS w Brzozowie. Zwrócił też uwagę na 
fakt, jak wiele zmienia się na arenie sporto-
wej oraz zaakcentował zaangażowanie osób, 
które pracują w sferze kultury sportowej. Jan 
Ciupka przypomniał, iż inicjatywa ligi siat-
kówki wyszła ze strony Brzozowa. Podkreślił 
też naszą dobrą współpracę z prezesami klu-
bów na plenarnych posiedzeniach. Przewod-
niczący Kazimierz Krężałek zwrócił uwagę 
na fakt, że spotkanie w Brzozowie jest nie 
tylko okazją do wymienienia się doświadcze-
niami, ale również możliwością rozszerzenia 

współpracy na inne płaszczyzny np. w zakresie infrastruktury 
drogowej. W trakcie dyskusji poruszono również istotę i po-
trzebę scaleń gruntów oraz konieczność odpowiedniego do-

Dyskutowali o współpracy

Spotkanie przedstawicieli powiatu brzozowskiego i krośnieńskiego

Rozgrywki pomiędzy drużynami SM Team Brzozów
a Krościenkiem Wyżnem

Pamiątkowa fotografia laureatów I i II miejsca wraz z uczestnikami integracyjnego spotkania



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 4�

SPORT

bierania sędziów na zawody piłkarskie. 
Na zakończenie dyskusji przedstawiciele powiatu kroś-

nieńskiego przekazali pamiątkowe grawertony i upominki na 
ręce Janusza Draguły, Bronisława Przyczynka i Grażyny Gła-
dysz. Wicestarosta J. Draguła również podziękował krośnień-

Wicestarosta J. Draguła wręczył okolicznościowy grawerton na ręce 
Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego K. Krężałka

Zdobywcy III i IV miejsca wraz z Bronisławem Przyczynkiem

Anna Rzepka

skiej delegacji za przybycie i wręczył okolicznościowy grawer-
ton na ręce Kazimierza Krężałka.

Dokonano również klasyfikacji ogólnej turnieju siatkowe-
go, w którym zwyciężyła drużyna z Krościenka Wyżnego. Dru-
gie miejsce wywalczyli siatkarze z Dukli. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna z Humnisk, zaś czwarte z Brzozowa. Został również ro-
zegrany towarzyski turniej tenisa stołowego. Na koniec zostały 
wręczone okolicznościowe dyplomy i puchary dla zespołów.

Sportowe laury dla młodych talentów
Przez 10 miesięcy rywalizowali na lekkoatletycznych 

bieżniach, boiskach, pływackich torach, w halach, przy ping-
pongowych stołach, szachownicach. Poznawali smak zwy-
cięstw i gorycz porażek. Walczyli o jak najlepsze wyniki, jak 

najwyższe lokaty. Uczyli się jednocześnie współzawodnictwa  
z poszanowaniem przeciwnika, czyli wpisanych w sportowy 
kodeks zasad fair-play. Wszystko podczas cyklu zawodów  
w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół organizowa-
nych przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie.

Wraz z zakończeniem roku szkolnego przyszedł czas na 
podsumowanie międzyszkolnych zmagań. Dokonano tego 23 
czerwca, wyróżniając najlepszych młodych sportowców, odno-
szących w roku szkolnym 2009/2010 największe sukcesy oraz 
ich opiekunów. Uhonorowano też szkoły, które w poszczegól-
nych kategoriach (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) 
zgromadziły największą ilość punktów. Nagrody ufundowane 
przez brzozowskie starostwo oraz gminy powiatu brzozowskie-
go wręczali między innymi: Zygmunt Błaż – Starosta Brzo-
zowski, Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski, Henryk 
Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego, Jerzy  
F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, Marek Ćwiąkała – Wójt 
Gminy Jasienica Rosielna, Stanisław Gierula – Sekretarz Gmi-
ny Domaradz, Grażyna Wdowiarz - Gmina Haczów, Stefan 
Szarek – Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Brzozowie.
Do wojewódzkiej czołówki 
Sukcesów na sportowych arenach w kończącym się roku szkol-
nym nie brakowało. Najlepszym dowodem na postępy czynione 

Klasyfikacja szkół - LICEALIADA: 1. I LO w Brzozowie 
– 360 pkt., ZSE w Brzozowie – 300 pkt., 3. ZSB w Brzozo-
wie – 232 pkt.; GIMNAZJADA: 1. Gimnazjum Nr 1 w Hum-
niskach – 290 pkt., 2. Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie – 250 
pkt., 3. Gimnazjum w Niebocku – 219,5 pkt., 4. Gimnazjum  
w Dydni  - 132,5 pkt., 5. Gimnazjum w Domaradzu – 123,5 
pkt., 6. Gimnazjum w Haczowie – 119,5 pkt; IGRZYSKA 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Humniskach – 345 pkt, 2. SP Nr 1 w Brzozowie – 270,5 pkt., 
3. SP Nr 2 w Humniskach – 191,5 pkt., 4. SP Nr 1 w Golcowej 
– 175 pkt., 5. SP w Haczowie – 143 pkt., 6. SP w Górkach – 139 
pkt. Wyróżnieni nauczyciele: Kazimierz Kozubal (MOSiR 
Brzozovia), Franciszek Zając (ZS Golcowa/SP Nr 2 Golcowa), 
Bogusław Korfanty (ZS Nr 1 Humniska), Andrzej Kędra (ZS 
Nr 1 Humniska), Wojciech Niezgodzki (ZS Nr 2 Humniska), 
Dariusz Wątróbski (SP nr 1 Brzozów), Krzysztof Tomkiewicz 
(SP Nr 1 w Golcowej), Barbara Ruchlewicz (ZS Grabowni-
ca), Paweł Szałajko (ZS Górki), Łukasz Łabisz (Gimnazjum 
w Domaradzu), Adam Bieleń (Gimnazjum w Dydni), Maciej 
Bednarczyk Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie).

Triumfatorzy w kategorii szkół podstawowych wraz z Z. Błażem i M. Ćwiąkałą

przez zawodników – uczniów jest  awans powiatu brzozowskiego 
w sportowej klasyfikacji wojewódzkiej szkół z 17 na 8 miejsce. 
Złożyły się na to między innymi sukcesy Daniela Brysia z Gim-
nazjum nr 1 w Humniskach (I miejsce w finałach wojewódzkich 
w biegu na 100 metrów), Angeliki Ruchlewicz z Gimnazjum  
w Turzym Polu (I miejsce w finałach wojewódzkich w indywidu-
alnych mistrzostwach w tenisie stołowym niezrzeszonych). Sza-
chistki: Aleksandra Kozubal (SP 1 Brzozów) i Angelika Władyka 

Uczestnicy sportowego podsumowania
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SPORT
(Gimnazjum we Wzdowie) rywalizację na szczeblu wojewódzkim 
zakończyły na 2 pozycjach. Ogólnie 22 zawodników plasowało się 
w roku szkolnym 2009/2010 w pierwszej 10 w wojewódzkich fina-
łach. Młodzieży utalentowanej i chętnej do uprawiania sportu sporo. 
Niektórzy nie ograniczają się tylko do jednej dyscypliny. Przykła-
dem jest Daniel Bryś, który startuje w biegach na różnych dystan-
sach, skacze w dal oraz gra w piłkę nożną. W powiecie był najlepszy 
w biegach na 100 m, 300 m, w sztafecie 4x100 m (Gimnazjum), 
zaś będąc uczniem szkoły podstawowej brylował na dystansie 60 
metrów oraz w skoku w dal. – Mój ulubiony dystans to 300 metrów. 
Wymagana on dobrego przygotowania zarówno szybkościowego  
i wytrzymałościowego – powiedział Daniel. Ponadto znakomicie 
gra w piłkę. Klasę pokazał w turnieju makroregionalnym, w ramach 
akcji Piłkarska Kadra Czeka rozgrywanym w Brzozowie, w którym 
Brzozovia MOSiR reprezentowała województwo podkarpackie  
i mierzyła swoje siły z ekipami z województw małopolskiego, świę-
tokrzyskiego i lubelskiego, pokonała rywali odpowiednio: 9-1 i 1-0  
i 3-2, zapewniając sobie awans do finału centralnego. – W pierwszym 
meczu strzeliłem 5 goli. Gram w ataku, a szybkość w tej formacji 
to podstawa. Przydają mi się zatem umiejętności z lekkiej atletyki.  
Z piłką nie wiążę jednak przyszłości. Bliższe są mi zdecydowanie 
biegi – podkreślił Daniel Bryś.
Szachowe nadzieje
Znakomite wyniki zanotowali w roku szkolnym 2009/2010 szachi-
ści ze szkół powiatu brzozowskiego. Oprócz wymienionych wyżej 
dwóch wicemistrzyń finału wojewódzkiego, na tym samym szczeb-
lu rywalizacji błyszczeli również: 
Anna Krzysztyńska (SP Nr 1 Brzo-
zów – III miejsce), Jan Drabek (SP 
Nr 1 Golcowa – III miejsce), Zu-
zanna Jurkiewicz (SP Nr 1 Brzo-
zów – V miejsce), Jakub Gładysz 
(SP Nr 1 Brzozów – V miejsce), 
Tomasz Jaskółka (Gimnazjum  
Nr 1 w Brzozowie – V miejsce), 
Joanna Ciuł (Gimnazjum w Gol-
cowej – VII miejsce), Anna Zegar 
(Gimnazjum w Golcowej – VIII 
miejsce). – Mamy utalentowaną 
młodzież i chcemy jej zapewnić 
jak najlepsze warunki do rozwijania 
umiejętności. W tym celu podjęliśmy współpracę z trenerem z Ukra-
iny, Aleksandrem Kaczorem, wychowawcą mistrzów świata. Będzie 
on pracował z naszą młodzieżą, przyjeżdżając do Brzozowa co mie-
siąc na parę dni. Żeby wychować klasowego szachistę potrzebna 
jest ciężka praca i środki finansowe. To inwestycja zarówno klubu, 
jak i rodziny – stwierdził opiekujący się szachistami w Brzozowie, 
Kazimierz Kozubal. – Najpierw obserwowałem często grających  
w szachy tatę i brata, a później sam postanowiłem spróbować. Było 

to 6 lat temu. W szkole podstawowej uprawiałem też piłkę 
ręczną. Teraz skupiłem się na szachach – dodał Tomasz Ja-
skółka. 
Pływacy coraz lepsi
Wspomnieć należy ponadto o osiągnięciach w coraz bardziej 
popularnej dziś dyscyplinie sportu, czyli pływaniu. Piotr 

Kruczek (Gimnazjum nr 1 w Brzozowie) był trzeci w fina-
le wojewódzkim na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. 
– To najszybszy dystans. Pływanie trenuję od 6 lat. Przygoto-
wujemy się obecnie wraz ze szkoleniowcem do wprowadzenia 
trzyletniego cyklu treningowego, który najwyższą formę ma 
przynieść na trzecią klasę liceum. W dotychczasowych star-

tach wygrywałem zarówno zawody 
ogólnopolskie, jak i międzynarodowe 
– powiedział Piotr Kruczek, uczeń III 
klasy. Oto pozostali zawodnicy, któ-
rzy zajmowali miejsca w pierwszej 
10 podczas finałów wojewódzkich: 
Gabriela Kędra (Gimnazjum Nr 1  
w Humniskach – IV miejsce w bie-
gu na 100 m), Karolina Krowiak (SP  
Nr 1 Humniska – V miejsce w bie-
gu na 600 m), Agnieszka Górniak 
(Gimnazjum Nr 1 w Humniskach 
– VI miejsce w pchnięciu kulą), 
Wojciech Janowicz (Gimnazjum  
w Dydni – VII miejsce w rzucie 

dyskiem), Karol Kędra (SP Nr 1 Humniska – VIII miejsce  
w biegach przełajowych), Patrycja Drożdżal (SP Nr 2 Izdebki 
– IX miejsce w biegu na 600 m), Anna Woźny (Gimnazjum 
w Dydni – IX miejsce w rzucie dyskiem), Paweł Rachwał 
(SP Nr 1 Golcowa – X miejsce w rzucie piłka palantową), 
Weronika Lewicka (Gimnazjum w Niebocku - X miejsce  
w rzucie dyskiem), Adrian Sabat (Gimnazjum w Niebocku 
– X miejsce w rzucie oszczepem).

Laureaci w kategorii gimnazjów w asyście J. Draguły i J. F. Adamskiego

Z. Błaż i H. Kozik wręczyli nagrody dla szkół ponadgimnazjalnych

Sebastian Czech

Pamiątkowe zdjęcie z Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół
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BARAN (21 III – 20 IV)
W Twoim życiu zacznie się dziać coś pozytywnego. Nawet trudne 
problemy znajdą dobre rozwiązanie, a niełatwe sprawy zaczną zmie-
rzać ku lepszemu. Oczekuj satysfakcji w różnych dziedzinach życia, 

szczególnie jeśli solidnie na nią zapracowałeś. Zostaniesz doceniony nawet 
przez ludzi dotychczas obojętnych wobec Twoich zalet i umiejętności.

BYK (21 IV – 21 V)
W lipcu będziesz mieć wiele spraw do załatwienia, nie działaj jednak 
impulsywnie, gdyż brak dyplomacji może ci zaszkodzić. Staraj się po-
stępować taktownie. Zacznij projekty, które zaspokoją twoje ambicje. 

W sprawach osobistych czekają cię  szczęśliwe chwile. Twój urok spowoduje, 
że nawiążesz nowe interesujące znajomości. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Bardzo dobry miesiąc. Możliwe zmiany na lepsze w tej dziedzinie ży-
cia, która sprawia Ci największe problemy. Możesz teraz osiągnąć coś, 
o co długo i bezskutecznie się starałeś: awans, lepszą pracę. W Twoim 

związku będzie zdecydowanie więcej słońca, radości, a także uśmiechu.
RAK (22 VI – 23 VII)
Pojawią się nowe możliwości zawodowe i źródła zarobków. Wątpli-
wości natury osobistej rozproszą się ostatecznie a samotnych czekają 

nowe, ciekawe znajomości. Sierpień obdarzy cię urokiem, wykorzystaj więc 
wrażenie jakie zrobisz na otoczeniu. Możesz znaleźć dodatkową pracę. W 
sprawach sercowych drobne nieporozumienia, kompromis będzie najlepszym 
rozwiązaniem. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
Lipiec to dobry czas na odpoczynek, jeśli zaplanujesz wyjazd, będzie 
on udany. Dobre perspektywy dla nowych związków. W pracy możesz 

zrobić duży krok do przodu, wkraczasz w czas sukcesu. Zajmiesz się zaległymi 
sprawami, jeszcze sprzed wakacji. 

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
W tym miesiącu będziesz miał okazję stanąć przed wieloma możliwoś-
ciami. Uważaj, byś nie podejmowali zbyt długo decyzji. Wybierz jeden 
najważniejszy cel i odważnie go realizuj. Praca w zespole może przy-
nieść dla ciebie dużo satysfakcji i będzie ona nagrodzona. W związ-

kach będziesz szukać nowych sposobów na spędzanie wspólnego czasu.
WAGA (24 IX – 23 X)
Czeka cię dużo spotkań towarzyskich i krótkich podróży. Dobrze bę-
dzie się wiodło w sprawach finansowych, dobry czas na zaplanowa-
nie budowy lub kupna domu. W stałych związkach uczucia odżyją ze 

wzmożoną siłą. W lipcu w pracy dobre układy, więc staraj się unikać sytuacji 
konfliktowych.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Wraz ze zbliżającym się latem ujrzysz nowe możliwości. Zebrane do-
tychczas informacje, będą pomocne w realizacji podróży, czy zmianie 
pracy. Wytrwała i rzetelna praca połączona ze zdobywaniem nowych 

umiejętności oraz konsekwencja, pozwolą Ci zrealizować założenia. Bliźniętom 
w kwietniu uda się rozpocząć nowe przedsięwzięcie, które zwiększy zasobność 
portfela.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
W czerwcu możesz skoczyć na głęboką wodę, twoje decyzje będą 
słuszne.  Wygrasz kilka potyczek, ale nie zapominaj o wielkoduszno-
ści. Lipiec zapowiada doskonałą formę. Powiodą się twoje cele mate-

rialne, pieniędzy przybędzie a w sprawach sercowych coś się zacznie, flirt lub 
może tylko zwykłe zauroczenie.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Sytuacja nareszcie zmieni się na lepsze, bę-
dziesz mógł wykorzystać swój wdzięk w poro-

zumiewaniu się z otoczeniem. Lepsza atmosfera w pra-
cy i poprawa w związkach. W lipcu podejmiesz ważną 
decyzję, dokonasz wyboru i skorygujesz swoje plany. 
Zajmiesz się również sprawami finansowymi

WODNIK (21 I – 19 II) 
Wodniki poszukujące pracy mogą liczyć na do-
bre wieści. Lipiec będzie obfitował w krótkie 
wyjazdy, ale możesz liczyć na miłe towarzy-

stwo. W pracy podjęcie ryzyka zostanie nagrodzone.  
Niespodziewanie spełni się przynajmniej jedno Twoje 
pragnienie. Osoby poszukujące pracy, mogą wykorzy-
stać przyjazne nastawienie podczas rekrutacji.

RYBY (20 II – 20 III) 
W lipcu nastaw się na odpoczynek, nie pla-
nuj błyskotliwych posunięć, ważniejsza bę-

dzie dokładność i dyscyplina, po to aby twoja pozycja, 
również w sprawach finansowych, stała się stabilna. 
Małymi kroczkami zajdziesz dalej. Podejmiesz ważną 
decyzję, dokonasz wyboru i skorygujesz swoje plany.
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ROZRYWKA/REKLAMA
 Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, 
karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach na 
Śląsku. Od 1962 r. gruntował swoją wiedzę  
z zakresu rysunku, malarstwa i grafiki w kółkach 
plastycznych przy boku znanych gliwickich ar-
tystów, plastyków. Fascynuje się twórczością hi-
szpańskiego surrealisty Salwadore Dali. Od 1990 
r. rozpoczął przygodę z malarstwem i grafiką,  

a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wykony-
wał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wystawach 
w kraju i za granicą. 

Tadeusz Krotos
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