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IV Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Budżet uchwalony
58 milionów złotych wynosić będą dochody budżetu po-

wiatu brzozowskiego w 2011 roku. Wydatki oszacowano na 59 
milionów 500 tysięcy, zaś półtoramilionowy deficyt pokryty 
zostanie wolnymi środkami finansowymi umieszczonymi na 
lokacie bankowej, które uruchomione zostaną po zatwierdze-
niu bilansu powiatu przez Zarząd.

Takie decyzje podjęli radni powiatowi, jednogłośnie 
przyjmując budżet na ostatniej sesji, która odbyła się 17 lutego 

br. Ponad 49 milionów złotych stanowić będą dochody bieżą-
ce, a przeszło 8 milionów to dochody majątkowe (m.in. dotacje 
i środki na inwestycje). Budżet gwarantuje płynność finansową 
i został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową. Faktyczne zadłużenie powiatu, po uruchomieniu 
wolnych środków finansowych, wyniesie około 4,5 procent.

Podjęto ponadto uchwały w sprawie określenia warun-

ków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców oraz 
osoby pełnoletniej z opłaty za pobyt dziecka lub osoby peł-
noletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzi-
nie zastępczej. – Aktualnie sprawy te regulują uchwały z roku 
2004 i 2005. Zmieniające się prawo i sytuacja rodzin, których 
regulacja dotyczy, wymuszają opracowanie nowego projektu, 
odpowiadającego rzeczywistości – powiedziała Ewa Tabisz 
– Sekretarz Powiatu Brzozowskiego. Rodzice, opiekunowie 

Radni uchwalili budżet powiatu brzozowskiego

Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu omawiała projekt uchwały

prawni lub osoby zobowiązane do płatności mogą zostać częścio-
wo lub całkowicie zwolnieni z uiszczania opłat między innymi  
z następujących powodów: brak źródła dochodu płatnika, klęska 
żywiołowa, która dotknęła płatnika, bezdomność, ciąża kobiety 
upoważnionej do płatności, niepełnosprawność, udokumentowa-
na choroba.

Przyjęto do prowadzenia zadanie z zakresu administracji 
rządowej związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej 
w 2011 roku. Podjęta uchwała upoważnia starostę do podpisa-
nia z wojewodą umowy regulującej współpracę obydwu stron w 
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Łącznie ponad 21 milionów złotych kosztować będzie roz-
budowa z przebudową budynku „Hotelowca”, prowadzona obecnie 
przez Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny  
w Brzozowie. Na wniosek Starosty Brzozowskiego Zygmunta Bła-
ża, inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu samorządu woje-
wództwa podkarpackiego kwotą 10 milionów złotych w latach 2011 
- 2012.

Istniejący budynek „Hotelowca” posiada dwa podpiwniczone 
segmenty. – Na tej bazie opracowaliśmy dokumentację projektową na 
rozbudowę pawilonu łóżkowego z przeznaczeniem 
na oddziały i poradnie onkologiczne. Swe miej-
sce znajdzie tam więc: Dzienny Oddział Chemio-
terapii i Hematologii Onkologicznej (30 miejsc), 
Oddział Chemioterapii (30 łóżkowy), Oddział 
Dziecięcy z Pododdziałem Onkologii Dziecięcej 
(50 łóżkowy) oraz Oddział Hematologii Onkolo-
gicznej z Intensywną Opieką Hematologiczną (40 
łóżkowy). W planach przewidziana jest też apte-
ka szpitalna z pracownią leków cytostatycznych, 
pracownia separacji komórkowych dla hemato-
logii, gabinety poradni chemioterapii i hemato-
logii onkologicznej, a także 24 miejscowy hotelik. 
Dodatkowo pawilon wyposażony będzie również  
w stanowisko do rejestracji i obsługi pacjentów 

objętych ww. lecznictwem, gabinety psychologów klinicz-
nych, szatnie i poczekalnie dla pacjentów oraz łącznik z ze-
społem budynków szpitalnych, umożliwiający komunikację 
wewnętrzną do wszystkich oddziałów i pracowni diagno-
styczno – zabiegowych  – wyjaśniał Antoni Kolbuch, Dy-
rektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie POO.

Specyfika działalności prowadzonej przez publicz-
ne zakłady opieki zdrowotnej ukierunkowana jest przede 
wszystkim na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych ludno-
ści. – Wzrost liczby zachorowań na nowotwory zwiększył 
zapotrzebowanie na onkologiczne świadczenia zdrowotne 
– wyjaśniał Dyrektor Kolbuch. - Posiadana przez nas baza 
szpitalna nie była przygotowana na tak dużą liczbę leczo-
nych pacjentów. Stąd też zaszła konieczność budowy nowe-
go obiektu. Poza tym planowane jest uruchomienie leczni-
ctwa hematologicznego metodą przeszczepów. Aby mogło 
ono funkcjonować, konieczne jest wybudowanie części 
oddziału o bardzo wysokich standardach, gdzie możliwe 
by było zachowanie sterylnych warunków podczas lecze-
nia pacjenta. Dotychczasowa baza lokalowa nie zapewnia 
możliwości stworzenia takich warunków.

Podniesienie standardów oddziałów szpitalnych  
i poradni pozwoli nie tylko na rozwój kompleksowej diag-
nostyki i lecznictwa onkologicznego, ale wpłynie również 
na wzrost jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych. 
Należy tutaj dodać, że zarówno Oddział Hematologii On-
kologicznej jak i Onkologii Dziecięcej będą jedynymi na 
terenie Podkarpacia.

Z myślą o pacjentach

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2012 roku

Elżbieta Boroń

Marta Częczek - Skarbnik Powiatu przedstawiła założenia budżetu na rok 2011 Sebastian Czech

tej sprawie. Pozostałe uchwały podjęte podczas ostatniej 
sesji dotyczyły zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu 
i stałych Komisji Rady Powiatu w 2011 roku i Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 
2011-2014. 

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż omówił dzia-
łalność Zarządu w okresie międzysesyjnym, Sekretarz 
Powiatu Ewa Tabisz przedstawiła sprawozdanie z wyko-
nania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji, a Naczelnik 
Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obron-
ności i Spraw Obywatelskich Jerzy Szubra złożył sprawo-
zdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w 2010 roku. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Po-
wiatu Henryk Kozik.
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Ponad 200 mieszkanek powiatu brzozowskiego w wieku 50-69 lat 
zgłosiło się na bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne przepro-
wadzane w brzozowskim szpitalu w ramach akcji zorganizowanej i koor-
dynowanej przez Starostę Brzozowskiego we współpracy z Dyrektorem 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkolo-
gicznego, Burmistrzem Brzozowa i Wójtami poszczególnych gmin powiatu 
brzozowskiego. 

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie, że profilaktyka ma de-
cydujące znaczenie w walce z rakiem piersi. Nad sprawnym przebiegiem 
akcji czuwają koordynatorzy powołani w każdej gminie, w szpitalu oraz  
w starostwie powiatowym. Frekwencja w poszczególnych gminach wyglą-
dała następująco: Haczów – 29 pacjentek, Domaradz – 4, Jasienica Rosielna 
– 103, Nozdrzec – 24, Dydnia – 6 i Brzozów – 38. Zdecydowanie najlicz-
niej reprezentowana była gmina Jasienica Rosielna. - Forma zachęcenia 
mieszkanek naszej gminy, poprzez dostarczanie imiennych zaproszeń oraz 
bezpośredni kontakt przedstawiciela urzędu gminy z zainteresowanymi ko-
bietami na kilka dni przed terminem badań, miały przypuszczalnie wpływ na 
dobrą frekwencję. Wyznaczona osoba z urzędu jeździła też z pacjentkami do 
szpitala, pomagając im wypełnić ankietę, czy szybko 
zlokalizować gabinet badań. Ponadto nasze miesz-
kanki miały już kontakt z profilaktyką raka piersi, 
korzystając między innymi z badań w mammobusie 
– powiedziała Elżbieta Płonka – Sekretarz Urzę-
du Gminy w Jasienicy Rosielnej. - Najważniejsze, 
że wśród kobiet rośnie świadomość o konieczności 
przeprowadzania badań mammograficznych. Biorąc 
pod uwagę, że do brzozowskiego szpitala zakupiony 
został nowy mammograf, trzeba dołożyć wszelkich 
starań, żeby mieszkanki powiatu brzozowskiego  
w jak największej liczbie korzystały z profilaktyki – 
podkreślił Andrzej Piotrowski – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala 
w Brzozowie. 9 kobiet zostało skierowanych na dodatkowe badania. Dla 
nich decyzja o  udziale w akcji może okazać się najważniejszą w życiu. To 
tylko potwierdza potrzebę i znaczenie profilaktyki. 

- Jeżeli stworzona została taka możliwość, to należy z niej skorzystać. 

Lepiej leczyć, niż później rozpaczać, że coś się zanie-
dbało. Badania mammograficzne, czy cytologiczne 
dają przynajmniej na rok pewność, że wszystko jest 
w porządku. Naprawdę warto iść do lekarza – po-
wiedziała Pani Urszula – jedna z pacjentek, które 
wzięły udział w akcji.

Nowa seria badań profilaktycznych rozpo-
czyna się już w marcu br. Mieszkanki poszczegól-
nych gmin powiatu brzozowskiego będą mogły  
z nich korzystać w następujących miesiącach: ma-
rzec – Haczów, kwiecień – Domaradz, maj – Jasie-
nica Rosielna, czerwiec - Nozdrzec, lipiec  - Dyd-
nia, sierpień – Brzozów.

Co roku w Polsce notuje się ponad 12 tysięcy 
zachorowań na nowotwory piersi, z czego niemal 
5 tysięcy kończy się śmiercią. Wynika z tego, że  
z badań profilaktycznych korzysta wciąż za mało 
kobiet. Akcja zainicjowana przez Starostę Brzozow-
skiego ma odwrócić tę tendencję w powiecie brzo-
zowskim. Tym bardziej, że Szpital Specjalistyczny 
w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
wyposażony został w 2010 roku w najnowszej kla-
sy mammograf wiodącego światowego producenta 
„Lorad M-IV”.

Mammografia jest podstawowym badaniem 
radiologicznym gruczołu piersiowego. Pozwala na 
wczesne rozpoznanie i wykrywanie guzków o śred-
nicy ok. 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Ba-
danie palpacyjne piersi umożliwia wykrycie guzów  
o średnicy powyżej 1 cm. Skuteczność diagnostycz-
na mammografii połączona z badaniem klinicznym 
palpacyjnym oceniana jest na 80-97 procent. Po-
nadto badanie mammograficzne pozwala na: po-
bieranie materiału do badania mikroskopowego, 
właściwe ukierunkowanie biopsji, śródoperacyjną 
kontrolę wyciętego materiału oraz obiektywną kon-
trolę wyników chemioterapii i/lub radioterapii raka 
piersi.

Korzystają z mammografu

Profilaktyka zdrowotna u kobiet w zakresie onkologii 
oraz technologia uprawy warzyw gruntowych były tematami 
przewodnimi II Posiedzenia Powiatowej Rady Kobiet Kół Go-
spodyń Wiejskich w Brzozowie. Spotkanie miało miejsce 16 lu-
tego br. w świetlicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 

Zebranych powitała Aleksandra Ekiert - Przewodni-
cząca Powiatowej Rady Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich  
w Brzozowie, po czym poprosiła Zastępcę Dyrektora Szpita-

la Specjalistycznego w Brzozowie 
Andrzeja Piotrowskiego o przybli-
żenie profilaktyki raka szyjki ma-
cicy i raka piersi. Wybór zagadnień 
spowodowany był faktem, iż są to 
najczęściej występujące nowotwory  
u kobiet.  Omówił on specyfikę badań 
cytologicznych i mammograficznych, 
wspierając się danymi statystycznymi  
z ubiegłego roku. Warty uwagi jest fakt, 
że przy brzozowskim szpitalu działa 
poradnia genetyczna onkologiczna, 

niezwykle istotna przy diagnozowaniu genetycznych zachoro-
wań na raka.  - Zostałam objęta leczeniem w poradni genetycz-
nej i jestem zadowolona z usług – mówi Pani Krystyna, jedna  
z uczestniczek spotkania. - Badania mammograficzne robię  
w tej chwili co roku, badania cytologiczne co pół roku. Na po-

Profilaktyka i technologia uprawy

Andrzej Piotrowski

Uczestnicy spotkania

Aleksandra Ekiert

Sebastian Czech
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Sesje Rad Gmin:

Wójt Gminy Jasienica Rosielna
Marek Ćwiąkała

Jasienica Rosielna

Haczów Domaradz

Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel

czątku bardzo się bałam przystąpić do tego programu, ale  
w tej chwili jest to dla mnie całkowicie naturalne. Samo bada-
nie nie jest jakimś wielkim dyskomfortem. Zachęcam go-
rąco wszystkie panie do uczestnictwa. Nauczona jestem 
doświadczeniem, gdyż gdyby u członków mojej rodziny 
wcześniej wykryto zachorowania, podejrzewam, że te 
osoby żyłyby do tej pory – przestrzega Pani Krystyna. 

W 2010 roku na 26 powiatów, powiat brzozowski zna-
lazł się na 8 miejscu biorąc pod uwagę ilość pacjentek obję-
tych badaniem mammograficznym. Od maja ub.r.  w szpita-

lu zostało wykonane 1015 mammografii (z czego 206 pacjentek 
zostało na badanie dowiezionych). Projekt Starosty Brzozow-

skiego został bardzo ciepło przyjęty. - Chciałam 
wyrazić słowa uznania w sprawie dowozu pa-
cjentek – powiedziała Przewodnicząca Regional-
nej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Irena Soboń.  
- Chylę czoła przed Starostą, przed lekarzami, że  
z taką inicjatywą do nas – kobiet wyszli. I zachę-
cam, przekonujcie koleżanki, aby jak naj więcej 
z nich z tego badania skorzystało – zachęcała  
I. Soboń. 

Zasady doboru gleby i uprawy warzyw oraz 
dobór odmian nasion omówiła Ryszarda Tesznar 

z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie. 
Uczestniczki posiedzenia mogły też wymienić się doświadczenia-
mi na ten temat.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem programu działania na 
2011 rok oraz dyskusją. W posiedzeniu wzięli udział: Naczelnik 
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powia-
towego w Brzozowie Ewa Szerszeń, Przewodniczący Rady Re-
gionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Jaśle Bronisław Maślany, a także Sekretarz RZRKiOP Edward 
Sowa, Prezes Roman Piłat oraz Członek Zarządu Józef Turek. 

Poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowało 
KGW z Przysietnicy.

Anna Rzepka

Profilaktykę raka piersi omówił Andrzej Piotrowski

Ryszarda Tesznar

28 stycznia br. odbyła się V sesja 
Rady Gminy, na której podjęte zostały 
uchwały w sprawie:
- uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 r.,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej  Gminy Jasienica Rosielna, 
- zmieniająca uchwałę w sprawie  zwrotu 

kosztów podróży i wypłaty diet radnym  
i sołtysom wsi, 

- określenia warunków i trybu finansowa-
nia zadania własnego Gminy Jasienica 
Rosielna w zakresie sprzyjania rozwojo-
wi sportu,

 - uchwalenia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2011-2014, 

- ustanowienia pomników przyrody, 
- poparcia Uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Podkarpackiego w sprawie stanowi-
ska dotyczącego ogłoszenia strefy wolnej 
od dopuszczenia do upraw organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) 
na terenie Województwa Podkarpackie-
go,

- zatwierdzenia zmiany POM Blizne na 
lata 2008-2015, 

- zatwierdzenia zmiany POM Orzechówka 
na lata 2008-2015, 

- zatwierdzenia zmiany POM Wola Jasie-
nicka na lata 2008-2015. 

IV zwyczajna sesja Rady Gminy 
Haczów odbyła się 27 stycznia br. Głów-
nym punktem obrad było uchwalenie bu-
dżetu Gminy Haczów na 2011 rok. 

Po zapoznaniu się z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
oraz opinią Komisji Samorządu i Budże-
tu, Rada 15 głosami „za” podjęła Uchwa-
łę Nr IV/17/11 w sprawie budżetu Gminy 
Haczów na 2011 rok.   

Ustalone dochody budżetu Gmi-
ny na rok 2011 zamknęły się kwotą 
22.844.790 zł, natomiast  wydatki uchwa-
lono w wysokości 24.991.997 zł.  Źród-
łem sfinansowania deficytu będą kredyty  
bankowe i pożyczki.

Ponadto na sesji podjęte zostały 
uchwały w następujących sprawach:
- zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej  

w Bukowie wchodzącej w skład Zespo-
łu Szkół w Trześniowie,

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Haczów na lata 2011-
2017,

- przyjęcia Gminnego Programu Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii na 2011 rok,

- zmieniająca uchwałę w sprawie podatku 
od nieruchomości,

- zatwierdzenia planu pracy Rady Gmi-
ny Haczów oraz planów pracy Komisji 
Rady Gminy na 2011 rok,

- przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych celem zaopiniowania  projektów 
zmian statutów sołectw Gminy Haczów.

28 stycznia br. odbyła się IV sesja 
Rady Gminy Domaradz. Na sesji podjęto 
uchwały w sprawie:
- uchwalenia Budżetu Gminy Domaradz
- uchwalenia wieloletniej prognozy finan-

sowej Gminy Domaradz
- zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu na-

leżności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Domaradz lub jej jednostkom podległym

- uchwalenia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

- warunków funkcjonowania oraz trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego

- zarządzenia przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Domaradz

- gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomani na br.

- ustalenia wysokości dziennych stawek, 
oraz zasad poboru opłaty targowej na te-
renie Gminy Domaradz

- uchwalenia rocznego programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie na 2011 r.

- określenia warunków i trybu finansowania 
zadań własnych Gminy Domaradz w za-
kresie tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu

- powołania Komisji Statutowej Rady Gmi-
ny. Urszula Zając
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43-414-59

W związku z zachorowaniami  na grypę Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie przypomina:
Grypa sezonowa to ostra choroba wirusowa, która szerzy się:
- drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażonej,
- poprzez bezpośredni kontakt z osobą 

zakażoną,
- poprzez dotykanie przedmiotów zanie-

czyszczonych śliną lub wydzieliną dróg 
oddechowych osoby chorej.

Choroba pojawia się nagle, zwykle 
po 24-48 godzinach od zakażenia. Głów-
ne objawy to: wysoka gorączka, nawet 
do 39,5oC, bóle mięśniowo-stawowe, złe 
samopoczucie, dreszcze, katar z płynną 
wydzieliną lub uczuciem zatkania nosa, 
bóle głowy, suchy kaszel, ból gardła, biegunka, nudności, bóle brzucha 
– szczególnie u dzieci.

Nowa grypa A/H1N1/ której jest coraz więcej, szerzy się tymi 
samymi drogami co grypa sezonowa i wywołuje podobne objawy. Jest  
szczególnie niebezpieczna dla osób z obniżoną odpornością. Niebez-
pieczne dla zdrowia i życia są powikłania pogrypowe, które mogą wy-
stąpić nawet po pewnym czasie od przebytej infekcji.
NIE WPADAJ W PANIKĘ! NIE CHCESZ ZACHOROWAĆ? 
ZAPAMIĘTAJ!
- dostosuj ubiór do warunków atmosferycznych, tak aby nie przegrzewać, 

ale również nie wyziębiać organizmu. Szczególnie dbaj o odpowiednie 
nakrycie głowy, oraz ciepłe, nieprzemakalne obuwie,

- dbaj o urozmaiconą dietę, bogatą w składniki odżywcze, witaminy 
i minerały, 

- w miarę możliwości, niezależnie od warunków atmosferycznych, spę-

dzaj aktywnie przynajmniej godzinę na świeżym po-
wietrzu,

- zwracaj uwagę na higienę rąk. Myj ręce wielokrot-
nie w ciągu dnia używając mydła i ciepłej, bieżącej 
wody,

- podczas kichania i kasłania zasłaniaj usta i nos jedno-
razową chusteczką higieniczną, 

- zawsze po jednorazowym użyciu wyrzucaj chusteczkę 
higieniczną do kosza na śmieci, a następnie 
umyj ręce pod bieżącą wodą,
- w przypadku braku jednorazowych chu-
steczek higienicznych kichaj i kasłaj w rę-
kaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie
- unikaj dotykania okolic nosa, oczu i ust,
- unikaj bliskiego kontaktu z osobami, 
u których występują objawy grypopodob-
ne, 
- w przypadku wystąpienia objawów wska-
zujących na zakażenie, pozostań w domu 

i skonsultuj się z lekarzem,
- w sytuacji wystąpienia wzrostu liczby zachorowań na 

grypę unikaj przebywania w miejscach dużych sku-
pisk ludzi (kina, dyskoteki, puby, centra handlowe, 
hale sportowe, itp.)

Rozważ czy nie zaszczepić się przeciwko gry-
pie. Szczepienie jest najskuteczniejszym i najtańszym 
sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej powi-
kłaniami.

Jednocześnie informuję, że do 1 lutego 2011 r. 
zostały potwierdzone 2 przypadki grypy A/H1N1/. Pa-
cjenci, u których potwierdzono grypę są spoza terenu  
powiatu brzozowskiego.  

Nie poddaj się grypie

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

Baseny kąpielowe są bardzo zróżnicowane pod wzglę-
dem funkcjonalnym, budowlanym, architektonicznym, stan-
dardu wyposażenia i warunków eksploatacji. Nowo budowane 
baseny kąpielowe wyposażone są w różnego rodzaju urządze-
nia podnoszące atrakcyjność kąpieli. Są to zjeżdżalnie, jacuz-
zi, whirlpoole, kaskady, sztuczne rzeki, fale, podwodne masa-
że, bicze wodne, gejzery. Obiekty te pełnią funkcję zdrowotną 
i korekcyjną. Stanowią dogodne warunki dla wypoczynku 
i rekreacji, pozwalając oswoić się zarazem z żywiołem wod-
nym. 

Korzystanie z basenów kąpielowych ma pozytywny 
wpływ na zdrowie kąpiących się. Regularne wizyty na pły-
walni zapobiegają zachorowaniom, poprawiają odporność, 
zwiększają wydolność organizmu, opóźniają oznaki starzenia, 
modelują sylwetkę. Temperatura wody sprawia, że nie odczu-

wa się zbyt szybko zmęczenia, przez co wysiłek staje się przy-
jemniejszy. Warto dodać, że tracąc zbędny tłuszcz, wzmacnia się 
równocześnie układ mięśniowy, oddechowy oraz układ krążenia. 
Serce pracuje miarowo, cały organizm dotlenia się. W basenie do 
zdrowia wracają często ludzie po zawałach, operacjach kolan lub 
kręgosłupa. Dotlenienie organizmu wpływa bezpośrednio na po-
prawę nastroju, daje ukojenie, mięśnie rozluźniają się, a tym sa-
mym przestaje się odczuwać stres. Na pływaniu korzysta również 
układ kostny, angażując najważniejsze mięśnie odpowiedzialne 
za utrzymanie prawidłowej postawy i korygując wady postawy 
u dzieci i młodzieży (skrzywienia kręgosłupa, osłabienie mięśni 
poszczególnych partii).

Basen może być również świetnym miejscem treningu dla 
osób, które jeszcze nie potrafią pływać. Aqua aerobik jest dobrą 
alternatywą dla pływania. Przynosi podobne korzyści, pomaga 

Higieniczno-sanitarne zasady bezpiecznego 
korzystania z basenów kąpielowych

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie
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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/

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie

odzyskać figurę, poprawia nastrój. Światowa Organizacja Zdro-
wia zaleca uprawianie pływania przynajmniej trzy razy w tygo-
dniu.

Podstawowe wymagania dla osób korzystających 
z basenów.

Użytkownicy basenów wprowadzają do wody występują-
ce w wydzielinach i na skórze zanieczyszczenia mikroorganicz-
ne (drobnoustroje, pasożyty), zanieczyszczenia fizjologiczne 
(włosy, łupież, złuszczony naskórek, pot, wydzieliny komórek 
łojowych, ślinę, śluz, resztki jedzenia) oraz niepożądane związ-
ki chemiczne (resztki kosmetyków, środków myjących, włókna 
tekstylne, kurz). Powyższe zanieczyszczenia to nic innego jak 
ogromne ilości związków organicznych, które uniemożliwiają 
skuteczną dezynfekcję, a tym samym eliminację drobnoustro-
jów patogennych. Do utrzymania czystości wody w basenie 
niezbędne jest ciągłe stosowanie chemikaliów, które zapewniają 
pełny komfort kąpieli, a jednocześnie nie podrażniają skóry, nie 
powodują pieczenia oczu oraz całkowicie chronią wodę przed 
rozwojem bakterii chorobotwórczych i wirusów. 

Należy pamiętać, że zasady higieny obowiązujące na 
pływalniach mają za zadanie chronić zdrowie korzystających 
z nich osób. Im więcej materii organicznej w wodzie tym wię-
cej niebezpiecznych substancji. Aby kąpiel była bezpieczna pod 
względem zdrowotnym osoby korzystające powinny zwracać 
uwagę na: higienę osobistą, stan skóry (oparzenia lub urazy), 
stan układu odpornościowego błon śluzowych (owrzodzenia, 
zmiany alergiczne), stan metaboliczny organizmu (cukrzyca - 
może zaburzać skład łoju skórnego i ułatwić rozwój zakażeń), 
krążenie w naczyniach obwodowych (u osób z zaburzeniami 
krążenia występują zmiany troficzne, które szybko ulegają za-
każeniu). 

Z sanitarnego punktu widzenia osoby kąpiące się powin-
ny bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w regulaminie, 
umieszczonym w widocznym miejscu w pływalni, m.in.
• Starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących przed 

wejściem do wody i po skorzystaniu z toalety w trakcie pobytu 
na basenie

• Mieć na głowach czepki, chroniące wodę przed zanieczyszcze-
niem włosami

• Posiadać czysty strój kąpielowy  
• Opłukać nogi w brodziku przepływowym przed wejściem do 

hali z niecką basenu

• Używać w części mokrej basenu, obuwia  typu  gumowe klap-
ki

• Nie korzystać z kąpieli w czasie choroby (z nieżytami górnych 
dróg oddechowych oraz zmianami skórnymi).

Ćwiczenia na lodzie 16 lutego br. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaś-
niczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie przepro-
wadzili ćwiczenia ratownicze na akwenie zalodzonym 
w Zmiennicy. 

Okres zimowy wpływa na wzrost zagrożeń zwią-
zanych z tworzeniem się lodu na rzekach, stawach czy 
zalewach. Na terenie powiatu brzozowskiego jest wie-
le tego typu obszarów. Nawet niewielki staw może być 
śmiertelnie niebezpieczny w sytuacji załamania się lodu 
pod ciężarem człowieka. W wielu tragicznych zdarze-
niach poszkodowane są dzieci, które nie powinny wcho-
dzić na taki lód. 

W ramach planu doskonalenia zawodowego stra-
żacy ćwiczyli następujące elementy ratownicze:
- umiejętność szybkiego zabezpieczenia ratownika do 

działań na lodzie,
- dotarcie do poszkodowanego potrzebującego pomocy,
- metody i techniki podejmowania poszkodowanego 

z lodu i przerębla,Ćwiczenia ratownicze na akwenie zalodzonym w Zmiennicy
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Pożar kotłowni 
Zastępy z JRG Brzozów, OSP Haczów, 

OSP Trześniów gasiły pożar kotłowni w bu-
dynku mieszkalnym w Haczowie, do którego 
doszło 9 stycznia br. Strażacy zabezpieczyli 

miejsce zdarzenia, następnie w aparatach ochrony 
dróg oddechowych podali jeden prąd wody na palą-
ce się materiały znajdujące się w kotłowni. 

Podczas próby gaszenia pożaru, lekkiemu za-
truciu dymem uległ syn właściciela, któremu podano 
tlen i zabezpieczono przed wychłodzeniem. Do po-
szkodowanego przyjechała karetka pogotowia. Przy-
był również patrol Policji, który przejął kierowanie 
ruchem na drodze powiatowej. Po ugaszeniu pożaru 
miejsce uprzątnięto i przekazano właścicielowi wraz 
z zaleceniami o dozorowaniu miejsca działań.

Wypadek drogowy 
Do wypadku drogowego w Grabownicy Starzeńskiej do-

szło 24 stycznia br. Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy zastali 
na miejscu dwa samochody osobowe biorące udział w wypadku 

i w jednym z nich (renault) odłączyli prąd. Ratownicy medyczni natomiast 
udzielali pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Uszkodzony w wy-
padku został też słup energetyczny. Przechylił się na tyle niebezpiecznie, 
że groziło jego przewrócenie na drogę. Droga wojewódzka nr 886 została 
całkowicie zablokowana. 

Na miejsce przybył patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne. Do 
akcji zadysponowano podnośnik SH 18 z JRG Brzozów. Ze względu na 
uszkodzony słup, przy pomocy samochodu GBA, poduszek pneumatycznych  
i wyciągarki przemieszczono samochód osobowy w bezpieczne miejsce. 
Energetycy odłączyli przewody niskiego napięcia ze słupa. 

Następnie strażacy odcięli nadłamany słup, kładąc go bezpiecznie na 
poboczu jezdni. Działania zakończono i odblokowano drogę.

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

kpt. Bogdan Biedka

- użycie posiadanego sprzętu do ratowania na akwenie zalodzonym.
Do ćwiczeń strażacy użyli: ubrania do pracy w wodzie, dra-

biny pożarnicze, kamizelki asekuracyjne, rzutki ratownicze, koła 
ratunkowe, a nurkowie wykorzystali w ćwiczeniach suche skafan-
dry nurkowe. W ćwiczeniach wykorzystano jako zastępczy sprzęt do 
działań na lodzie posiadane deski ortopedyczne. 

W ćwiczeniach wzięło udział 8 strażaków, dwa samocho-
dy ratowniczo-gaśnicze ze sprzętem oraz samochód operacyjny.  
W najbliższym czasie kolejne zmiany służbowe strażaków JRG 
Brzozów będą kontynuowały takie ćwiczenia doskonalące mające 
na celu podniesienie umiejętności ratownictwa na lodzie. Ćwiczenia 
nadzorował Dowódca JRG kpt. Bogdan Biedka.

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

16 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się posiedzenie Komisji Budże-
tu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w składzie: Zdzisław Szmyd 
– Przewodniczący Komisji, Wiesław Marchel – Wiceprzewodniczą-
cy, Henryk Kozik– Przewodniczący Rady Powiatu oraz Stanisław 
Chrobak, Urszula Brzuszek, Barbara Karasińska-Wcisło, Bronisław 
Graboń, Mieczysław Barć, Adam Stec, Dominik Arendarczyk, Jacek 
Adamski, Stanisław Drabek, Jerzy Gołąbek, Adam Jajko. Ponadto 
w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu: Zygmunt 
Błaż - Starosta Brzozowski oraz Janusz Draguła – Wicestarosta.  
W spotkaniu wzięły też udział Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu, Marta 
Częczek – Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie odbyło się w świetlicy KP PSP w Brzozowie.  
W jego trakcie Komendant Powiatowy bryg. mgr inż. Zbigniew Sie-
niawski przedstawił członkom Komisji:
- zarys działań ratowniczych KP PSP w Brzozowie w 2010 r.,
- sprzęt ratowniczy pozyskany w 2010 r. przez KP PSP w Brzozowie,
- potrzeby sprzętowe i logistyczne KP PSP w Brzozowie.

Na koniec swojego wystąpienia Komendant Powiatowy zło-
żył serdeczne podziękowania Panu Staroście, Zarządowi Powiatu  
i wszystkim Radnym Rady Powiatu Brzozowskiego minionej kaden-
cji za przychylność, wzajemną współpracę i okazaną pomoc w za-
kresie funkcjonowania naszej Komendy. Nowo wybranym Radnym 
Rady Powiatu w szczególności członkom Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Gospodarczego złożył serdeczne gratulacje i życzenia 
owocnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoża-
rowej powiatu brzozowskiego.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  
w KP PSP w Brzozowie

Podczas posiedzenia głos zabrał Komendant Zbigniew Sieniawski

Opracował: kpt. Tomasz Mielcarek
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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 

Brzozowscy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który w niedzielę 23 stycznia pod-
rzucił na teren komendy metalową kasetkę 
i zadzwonił na numer alarmowy z informacją 

o podłożeniu ładunku wybuchowego. Policjan-
ci potrzebowali tylko kilku godzin na ustalenie 
i zatrzymanie 22-latka. Teraz młody człowiek 
odpowie za swój czyn.  

Była godz. 3 w nocy gdy na teren Ko-
mendy Powiatowej Policji w Brzozowie nie-
znany mężczyzna wrzucił metalową kasetkę. 
Chwilę później na telefon alarmowy do oficera 
dyżurnego zadzwonił rozmówca, który poinfor-
mował o podłożeniu ładunku wybuchowego. 
Dodał, że komenda może wylecieć w powie-
trze. Policjanci natychmiast zabezpieczyli teren 
wzywając na miejsce straż pożarną, pogotowie 
ratunkowe i pogotowie gazowe. Na teren brzo-

zowskiej komendy wezwano także policjantów z Samodzielnego Pododdziału 
Antyterrorystycznego Policji KWP w Rzeszowie, którzy najpierw prześwietlili 
podejrzany sejf, a następnie przestrzelili go za pomocą specjalnego wyrzutnika 
pirotechnicznego. Po otwarciu kasetki okazało się, że w środku nie ma materia-
łów wybuchowych tylko zużyte baterie i kilka euro centów. 

Od momentu zgłoszenia poli-
cjanci z Wydziału Kryminalnego KPP 
Brzozów rozpoczęli ustalanie osoby, 
która podrzuciła metalową kasetkę 
i zgłosiła o podłożeniu ładunku wy-
buchowego. Funkcjonariusze szybko 
ustalili, że mężczyzna dzwonił z tele-
fonu komórkowego znajdującego się 
na terenie Brzozowa. Podjęte działa-
nia doprowadziły do potencjalnego 
sprawcy. Około godz. 12 mężczyzna 
został zatrzymany w domu. Policjanci 
zabezpieczyli też jego telefon komór-
kowy. 22-letni mieszkaniec Brzozowa 
trafił do policyjnego aresztu. 

Teraz 22-latek nie uniknie od-
powiedzialności za swój czyn. Grozi 
mu grzywna, kara ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Musi się także liczyć z możliwością pokrycia kosztów, jakie poniosły służby ra-
townicze w czasie prowadzonych działań.  

Fałszywy alarm

Podrzucona kasetka

Oprac. na podstawie materiałów 
kpt. Tomasza Mielcarka

DZIAŁANIA  PSP  W  BRZOZOWIE  
w  okresie  od 01. 01. do 05. 02. 2011 r.
W okresie od 01.01. do 05.02.2011 r. odnotowano 40 

zdarzeń w tym 4 pożary. W działaniach związanych z ga-
szeniem pożarów brało udział 7  zastępów  straży pożarnej 

w składzie 34 ratowników PSP 
i OSP. W opisywanym okresie 
miało również miejsce 35 miej-
scowych zagrożeń, w likwidacji 
których brało udział 58 zastępów 
w składzie 166 ratowników. Odno-
towano 1 fałszywy alarm.

TIR na skarpie
Ciężarowy TIR wyłamał bariery ochronne 

na łuku drogi w Domaradzu i znalazł się na skar-
pie, blokując jeden pas ruchu na drodze krajowej 

nr 9. Do zdarzenia doszło 29 stycznia br. Strażacy, stabilizując 
pojazd za pomocą lin stalowych, zabezpieczyli go przed prze-
wróceniem. Ruch na drodze w obu kierunkach został zabloko-
wany. Podjęto próby wyciagnięcia auta, ale nie zakończyły się 

one powodzeniem. Na miejsce zdarzenia przyjechał Mega City 
z JRG Rzeszów, oraz zastęp OSP Blizne. Po nieudanej próbie 
wyciagnięcia samochodu, na miejscu wypadku pojawił się spe-
cjalistyczny dźwig z JRG Mielec. Wycięto uszkodzone bariery 
ochronne i wyciągnięto samochód na prosty odcinek drogi. Po 
czym samochód odholowano w bezpieczne miejsce, uprzątnięto 
drogę z pozostałości kolizyjnych i oznakowano uszkodzony od-
cinek barier taśmą ostrzegawczą. O powstałych uszkodzeniach 
poinformowano Zarząd Dróg Krajowych.

Wypadek w Domaradzu

W akcji uczestniczyli policjanci z Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycznego 

Policji KWP  w Rzeszowie
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SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Oficer Prasowy
podkom. Joanna Kędra-Ohar

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 7 lutego około godz. 
21. na drodze wojewódzkiej nr 886 w Humniskach. Wstępne 
ustalenia poczynione przez policjantów na miejscu zdarzenia 
wskazują, że kierujący oplem vectra nie dostosował prędkości 
do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad 
autem. W rezultacie zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie  
i wjechał w budynek mieszkalny. 

Funkcjonariusze ustalili, że oplem vectra kierował 32-
letni mieszkaniec Humnisk. Okazało się, że był pijany. Bada-

nie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. 
Pasażer auta 19-letni mieszkaniec Humnisk był także pod 
wpływem alkoholu. U niego alkomat wykazał 0,26 promila 
alkoholu w organizmie. Na szczęście młodzi ludzie nie odnie-
śli poważniejszych obrażeń. 

Teraz 32-letni mieszkaniec Humnisk stanie przed sądem 
i odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
Dodatkowo poniesie konsekwencje za spowodowanie kolizji. 

 Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

Pijany wjechał w dom

Sprzedawali narkotyki 
Pięć osób objętych policyjnym dozorem - to efekt śledz-

twa prowadzonego przez brzozowskich policjantów. Młodzi 
ludzie podejrzani są o handel środkami odurzającymi, w tym 
o sprzedawanie ich osobom nieletnim. Jest to przestępstwo za-
grożone karą pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3. 

Wszystko zaczęło się końcem stycznia 
2011 roku. Wtedy policjanci zatrzymali cztery 
osoby podejrzewane o przestępstwa narkoty-
kowe. Funkcjonariusze ustalili, że w okresie 
od czerwca 2010 roku do stycznia 2011 roku 
na terenie Bliznego dochodziło do handlu środ-
kami odurzającymi. Policjanci podejrzewali, 
że marihuanę sprzedawano także osobom nieletnim. Ich pra-
ca potwierdziła te przypuszczenia. Funkcjonariusze dotarli do 
dwóch 15-latek, które potwierdziły fakt zakupu narkotyków 
od dwóch mieszkańców Bliznego. W trakcie przeszukania 
pomieszczeń mieszkalnych u trzech mieszkańców Bliznego 
policjanci znaleźli woreczki z narkotykami, lufki oraz młynek 
służący do mielenia marihuany. 

Na podstawie zgromadzonych dowodów zarzuty po-
stawiono pięciu osobom. Młodzi ludzie w wieku od 18 do 20 
lat usłyszeli zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  
w tym zarzuty posiadania i udzielania środków odurzających. 
Dwóm mieszkańcom Bliznego dodatkowo postawiono zarzu-
ty sprzedaży narkotyków nieletnim. Wszyscy przyznali się do 
popełnienia  zarzucanych im czynów. We wtorek wobec pięciu 

„Zwolnij! Zwierzę na drodze!”, to hasło kampanii jaką roz-
poczęła organizacja ekologiczna WWF Polska we współpracy  
z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Lasami 
Państwowymi na rzecz zapobiegania wypadkom z udziałem dzi-
kich zwierząt. 

Teraz, gdy na drodze jest bardzo ślisko, a widoczność często 
ogranicza mgła lub padający śnieg należy zachować szczególną 
ostrożność. Codziennie na polskich drogach giną dzikie zwierzęta. 
Wśród nich, oprócz saren czy dzików, są tak rzadkie i chronione 
prawem gatunki jak ryś, wilk, a nawet niedźwiedź. Przyczyną ich 
śmierci jest najczęściej nierozważna jazda kierowców. Zdejmując 
nogę z gazu w miejscach występowania dzikich zwierząt sprawi-
my, że nasze drogi będą bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i przy-
rody. 

W ubiegłym roku na terenie powiatu brzozowskiego odno-
towaliśmy 46 kolizji drogowych, których przyczyną było najecha-
nie na zwierzę. 

Kilka informacji, które pomogą uniknąć zderzenia ze zwie-
rzęciem: 
• Dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i o świ-

cie, kiedy spędzają czas na żerowaniu - to właśnie wtedy trzeba 
podróżować ze wzmożoną uwagą. 

  • Zwracaj baczną uwagę na pobocza - mogą znajdować się tam 
zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę. 

  • Sarna oślepiona przez światła reflektorów rzadko ucieka, zaś  
w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu. Jest 
to zjawisko tzw. „zamrożenia”. Zwierzę tkwi w nim tak długo, 
dopóki nie pojawi się inny bodziec. 

  • Widzisz zwierzę na drodze - użyj klaksonu. Jeśli zobaczysz 
przebiegające przez drogę zwierzę, np. sarnę, 
jelenia czy wilka bądź czujny i jedź ostrożnie 
- za nim mogą podążać inne zwierzęta. 
  • Zwracaj uwagę na znaki, dostosuj prędkość 
do panujących warunków. Przyczyną zda-
rzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt 
jest przeważnie nadmierna prędkość, która 
ogranicza możliwości manewru w przypad-
ku pojawienia się zwierzęcia na drodze oraz 

zwiększa dystans potrzebny do zatrzymania rozpędzonego auta. 
Jeśli jesteś uczestnikiem zdarzenia drogowego z udziałem 

dzikiego zwierzęcia, zjedź na pobocze, włącz światła awaryjne  
i zabezpiecz miejsce wypadku trójkątem ostrzegawczym. Za-
dzwoń pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio pod numer 
997. Policja przyjmie informację o zdarzeniu, poinformuje leśni-
czego lub lekarza weterynarii oraz wyśle funkcjonariuszy na miej-
sce zdarzenia. 

Pod żadnym pozorem nie wolno zabierać do samochodu 
rannych zwierząt. Najlepiej w ogóle nie dotykać zwierzęcia i po-
czekać na pomoc. Bezwzględnie należy pamiętać, że jest to dzikie 
zwierzę, którego reakcji, zwłaszcza, gdy jest ranne, nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć.

podejrzanych osób prokurator zastosował środek zapobiegawczy  
w postaci dozoru Policji. 

Za posiadanie środków odurzających grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 3, natomiast sprzedawanie narkotyków nielet-
nim w świetle prawa traktowane jest jako zbrodnia i zagrożone 
jest wysokim wymiarem kary tj. od 3 do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji.

Zwolnij! zwierzę na drodze
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 25. 02. 2011 r.

1. Kelner - barman (staż)
2. Sprzedawca odzieży używanej (staż)
3. Pracownik ochrony monitoringu 

4. Przedstawiciel handlowy
5. Cieśla - dekarz

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

tel. 13 43-421-37, 13 43-421-49, fax 13 43-421-48

Na rynku pracy dokonywana jest ciągła weryfikacja kan-
dydatów do pracy. Poznanie przez osoby poszukujące pracy 
własnych możliwości i predyspozycji zawodowych przy-
czynia się do wzrostu pewności siebie i racjonalnej argu-
mentacji w staraniu się o pracę. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozo-
wie osoby zarejestrowane mogą skorzystać ze 
standaryzowanych metod ułatwiających wybór 
zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmia-
nę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań 
i uzdolnień zawodowych. Aby odkryć własne 
możliwości, określić swoje mocne i słabe strony, 
można u doradcy zawodowego skorzystać z na-
rzędzi diagnostycznych pomagających w podję-
ciu decyzji zawodowych oraz psychologicznych 
testów określających cechy osobowości, poziom inteligencji i kompetencji 
społecznych. Badania psychologiczne przeprowadza doradca zawodowy 
z wykształceniem psychologicznym. 

Podczas porady zawodowej, w zależności od oczekiwań klienta i jego 
aktualnej sytuacji, doradca indywidualnie dobiera odpowiednie metody, 
które mogą ułatwić mu podejmowanie trafnych decyzji zawodowych. Po 

przeprowadzeniu badań doradca zawodowy 
wspólnie z klientem omawia uzyskane wyni-
ki. Interpretacja ta wskazuje klientowi odpo-
wiedni kierunek poszukiwań swojego miejsca 
pracy, wyboru zawodu lub zmiany zawodu, 
określa kierunek kształcenia lub szkolenia. 

Ponadto doradcy zawodowi udostępnia-
ją osobom zarejestrowanym lub niezarejestro-
wanym zasoby informacji zawodowych oraz 
innych informacji pomocnych w aktywnym 
poszukiwaniu pracy, które obejmują informa-
cję o:
1. Zawodach i specjalnościach, w tym o za-
daniach, czynnościach zawodowych i wyma-

ganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych 
zawodach i specjalnościach;

2. Rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich 
działalności;

3. Zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, 
które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub 
w poszukiwaniu pracy;

4. Szkołach i instytucjach szkoleniowych;

5. Stowarzyszeniach zawodowych 
i formach ich działania;
6. Metodach i sposobach poszukiwa-
nia pracy w kraju i zagranicą, w tym 
przez sieć EURES;
7. Sposobach i metodach rekrutacji 
oraz prowadzenia rozmów kwalifika-
cyjnych;
8. Wzorach dokumentów aplikacyj-
nych;
9. Stronach internetowych, na których 
znajdują się informacje przydatne 
w rozwiązywaniu problemów zawo-
dowych lub w poszukiwaniu pracy;
10. Warunkach świadczenia pracy;

11. Warunkach podejmowania działalności gospo-
darczej, w tym o przepisach prawnych, procedu-
rach postępowania i wzorach dokumentów;

12. Instytucjach i organizacjach, które mogą wspie-
rać indywidualne działania związane z rozwią-
zywaniem problemów zawodowych, poszuki-
waniem pracy lub podejmowaniem działalności 
gospodarczej;

13. Projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
26 a ustawy, w ramach których można uzyskać 
pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego 
i informacji zawodowej oraz pomocy w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do doradców zawodowych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Brzozowie i jednocześnie informuje-
my o organizowanej w dniach: 14, 15, 17, 18 marca 
2011 r. grupowej poradzie zawodowej na temat: 
Bilans własnych cech osobowościowych drogą do 
wyboru zawodu. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 
2011 r. , pokój 35.
Wykaz kolejnych spotkań informacyjnych i grupo-
wych porad zawodowych zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzozowie.

Mój cel zawodowy – planuję i działam

Doradcy zawodowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie 

6. Diagnostyk samochodowy
7. Pracownik biurowo-administracyjny 
   (dział księgowości)
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Dzień Patrona jest wielkim wydarzeniem w życiu szkoły.  
W tym dniu gromadzą się uczniowie, nauczyciele i za-

proszeni goście. Stałym punktem uroczystości jest specjalnie 
przygotowana akademia. Ten dzień poprzedzony jest cyklem 
rozmaitych wydarzeń: przygotowanie gazetek tematycznych, 
konkursów, przeprowadzenie lekcji poświęconych osobie  
ks. Bronisława Markiewicza itp.

Taki też był zamysł tegorocznego Dnia Patrona przygoto-
wany przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Brzozowie pod opieką nauczycieli: Anetty Kręgielew-
skiej, Katarzyny Stachowicz, Renaty Jarosz i Elżbiety Nowak.

Uroczystość rozpoczęto koncelebrowaną mszą św. Obecni 
z uwagą wysłuchali kazania ks. Leszka Przybylskiego - Inspek-
tora ds. Wychowania w Zgromadzeniu Świętego Michała  Archa-
nioła, Dyrektora Niższego Seminarium w Miejscu Piastowym, 
który przybliżył postać naszego Patrona jako wzór do naślado-
wania dla wszystkich, a przede wszystkim dla dzieci i młodzie-
ży.

Po zakończonej mszy św. wszyscy udali się do budynku 
szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Nasi uczniowie 
z entuzjazmem i właściwą sobie skromnością podeszli do tego 
trudnego tematu. W efekcie mogliśmy wspólnie przeżywać przy-

Elżbieta Nowak
fot. Paweł Czekański

Dzień Patrona w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

gotowane przez nich przedstawienie. Niewątpliwie prezenta-
cja multimedialna, podkład muzyczny oraz dekoracja tworzy-
ły klimat.

W dalszej części Dyrektor Barbara Kozak podziękowała 
artystom i oddała głos przybyłym gościom. Ciepłe słowa pod 
adresem nauczycieli i wychowanków skierował Ks. Kanonik 
Stanisław Wawrzkowicz z Bliznego.

Oprócz Dyrektor Barbary Kozak, Wicedyrektor Lucy-
ny Urbanek, Ks. Kanonika Stanisława Wawrzkowicza, Ks. 
Leszka  Przybylskiego oraz uczniów i nauczycieli naszej pla-
cówki byli również obecni goście: Dyrektor Powiatowego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozo-
wie Stanisław Pilszak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej Anita Kafel, Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzozowie Zofia Foryś, Przewodniczą-
ca Rady Rodziców Małgorzata Wasylewicz oraz Rafał Szuba  
-  właściciel Salonu Kwiatowego w Brzozowie.

Na zakończenie wszyscy goście otrzymali na pamiąt-
kę ikony Michała Archanioła wykonane przez panie: Monikę 
Ślączkę i Barbarę Gazdowicz.

Msza św. w Kolegiacie Brzozowskiej Obchody Dnia Patrona w SOSW w Brzozowie

Część artystyczna Dyrektor SOSW Barbara Kozak Ks. Stanisław Wawrzkowicz
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Na prawie 25 milionów złotych opiewa tegoroczny 
budżet gminy Haczów. Z kwoty tej około 5 milionów 300 
tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na inwestycje.

- Wraz z nastaniem wiosny rozpoczniemy realizowanie 
inwestycji zapisanych w budżecie. Po części są to zadania, 
które będą kontynuacją prac rozpoczętych w latach ubiegłych 
– mówił Stanisław Jakiel, Wójt gminy Haczów. - Wśród nich 
jest między innymi dokończenie budowy sali gimnastycznej 
we Wzdowie, którą planujemy oddać we wrześniu tego roku. 
Kontynuowana będzie również termomodernizacja oraz wy-
miana CO w Szkole Podstawowej w Haczowie oraz wykona-
nie i montaż kolektorów słonecznych na budynku miejscowych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. W tym roku nastąpi również 
ciąg dalszy budowy sieci kanalizacyjnej we Wzdowie.

Pozostałe zadania inwestycyjne, przewidziane na 
ten rok, są skutkiem złożonych wniosków o dofinansowa-
nie z zewnątrz. – Udało nam się pozyskać fundusze na re-
monty Domów Ludowych. W Bukowie wykonana zostanie 
elewacja oraz plac parkingowy. W Jasionowie planowany 
jest remont sali oraz wykonanie nowego ogrodzenia wo-
kół budynku, w Trześniowie zaś – remont pomieszczeń po 
byłym ich użytkowniku, czyli Poczcie Polskiej. Zostaną 
one przeznaczone na bibliotekę – powiedział Piotr Sabat, 
Kierownik Referatu Inwestycji, Inicjatyw Gospodarczych  
w Urzędzie Gminy w Haczowie.

Remonty nie ominą również Domów Ludowych w Ja-
błonicy Polskiej i Malinówce. W tej pierwszej miejscowo-
ści połączone one zostaną z rozbudową budynku biblioteki 
gminnej. Na placu przed nim zaś, wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia mineralno – bitumiczna. W miejscowości tej 
kontynuowana będzie również budowa chodnika przy dro-
dze gminnej w kierunku szkoły. W Domu Ludowym w Mali-
nówce planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Rozplanowali budżet na inwestycje

Dom Ludowy w Trześniowie

Tradycją stało się już, że uczniowie Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Brzozowie organizują rokrocznie grudniową 
kwestę na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi. Tak było  

        Justyna Majerska-Szałajko

Mikołajki dla Caritas
i tym razem. 16 grudnia 2010 r. na ulicach Brzozowa można 
było spotkać kwestującą młodzież, która zachęcała do wspar-
cia i pomocy dla milusińskich DPS-u. W zbiórce pieniędzy 
brało udział 16 osób: Natalia Drożdżal, Anna Lasek, Karoli-
na Gwóźdź, Mateusz Pilch, Sylwia Fal, Anna Pietrasz, Izabela 
Ślączka, Sylwia Korab, Mariola Owoc, Paulina Wacek, Joanna 
Wacek, Monika Cichoń, Sabina Szmyd, Sabina Staruchowicz, 
Edyta Szczepek, Paula Sieńczak, Natalia Barańska, Iwona 
Szczepek.

Mieszkańcy miasta nie odmawiali i chętnie zatrzy-
mywali się, by wrzucić do puszek pieniądze. W tym roku 
uzbieraliśmy 920,00 zł. 22 grudnia zebrana kwota została 
przekazana na ręce Siostry Dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP 
przez członków Samorządu Uczniowskiego i ich opiekuna.                                                                                           
   Akcję co roku organizuje Samorząd Uczniowski i zawsze 
przedsięwzięcie to spotyka się z dużym zainteresowaniem. Cel, 
któremu służy jest bowiem słuszny i ma praktyczny wymiar. Za 
zebrane pieniądze podopiecznym Domu Pomocy Społecznej 
zakupione zostaną m.in.: ubrania, zabawki, a także książki.

Uczniowie ZSE wraz z opiekunami Samorządu Ucz-
niowskiego i Dyrekcją serdecznie dziękują za okazaną pomoc  
i życzliwe przyjęcie wolontariuszy.

Elżbieta Boroń

oraz wykonanie nowej elewacji. Na budynku Ośrodka Zdrowia zaś 
– wymienione będzie pokrycie dachowe. Przy obu placówkach 
wykonane zostaną place parkingowe. Ważnym zadaniem jest rów-
nież budowa boisk sportowych – o charakterze wielofunkcyjnym  
w Trześniowie oraz Orlika przy SP w Haczowie. 

W budżecie gminy zagwarantowane są też środki na popra-
wę stanu dróg uszkodzonych podczas ubiegłorocznych powodzi. 
– Z dużym wysiłkiem finansowym wiązała się będzie kontynuacja 
chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na trasie Trześniów – Buków 
– Jasionów. Stąd też liczymy na dalszą wspólną realizację tego za-
dania z samorządem województwa podkarpackiego. Mam nadzieję, 
że wszystkie te inwestycje przełożą się na poprawę poziomu życia 
mieszkańców naszej gminy. Na lepsze zmienią się nie tylko warun-
ki nauki w szkołach, ale również, poprzez budowę boisk, rozwinie 
się zacięcie sportowe młodych ludzi zamieszkujących naszą gminę 
– dodał  Wójt Jakiel.

Pieniądze przekazano na rzecz DPS dla Dzieci Zgromadzenia  
Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi
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Przełom roku obfitował w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Wypoczynku w Haczowie w szereg imprez. Skierowane one 
były do każdej grupy wiekowej. Skorzystali z nich więc naj-
młodsi i najstarsi mieszkańcy gminy.

Niewątpliwym sukcesem okazał się wernisaż i późniejsza 
wystawa Magdaleny Wyżykowskiej. – Dla nas to zaszczyt i wy-
różnienie, że tak ceniona i znana w Polsce artystka udostępniła 

nam swój dorobek i pozwoliła zaprezentować go w Sali Tradycji 
– mówiła Maria Rygiel, Dyrektor GOKiW w Haczowie. - Artyst-
ka, która osobiście przybyła na wernisaż, została bardzo ciepło  
i serdecznie przyjęta przez zgromadzone osoby. W czasie trwa-
jącej ponad miesiąc wystawy, prezentującej wieloletni dorobek 
twórczy artystki, mieszkańcy Haczowa, zaproszeni goście, mło-
dzież gimnazjalna oraz uczniowie miejscowej Szkoły Podstawo-
wej z ogromnym zainteresowaniem podziwiali obrazy malarki.

Niezwykłą pamiątką tego wydarzenia będzie obraz przed-
stawiający zabytkowy haczowski kościół, który artystka prze-
kazała do Sali Tradycji. W tym dniu również, Stanisław Jakiel, 
Wójt Gminy Haczów wręczył nagrody, przyznawane co roku, 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnieniem tym uhono-
rowani zostali Kazimierz Prugar, malarz z Trześniowa i Edward 
Rozenbajgier, klarnecista z Haczowa. 

Konkursy, wernisaże i nie tylko
Szansę wykazania się zdolnościami mieli również naj-

młodsi. Z myślą o nich zorganizowane były „Mikołajkowe 
debiuty”. W konkursie udział wzięło 15 uczestników. Czworo 
z nich, Natalia Gazda (SP Malinówka), Julia Fiedeń (SP Jasio-
nów), Aleksandra Prugar (SP Trześniów) oraz Jolanta Ryba (SP 
Trześniów) reprezentowało gminę Haczów w czasie finału rejo-
nowego w Brzozowie.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się też wigilia dla se-
niorów. Tym razem zgromadziła ona ponad 250 osób. Uroczy-
stość rozpoczęła się modlitwą, którą poprowadzili haczowscy 
duszpasterze. Spotkanie stało się okazją do wspólnego poła-
mania się opłatkiem, kolędowania i obejrzenia Jasełek przygo-
towanych przez maluchy z Ochronki św. Józefa. Tradycyjnie, 
przepyszne staropolskie wigilijne potrawy przygotowały panie 
z haczowskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Właśnie przy ich 
degustacji, zgromadzeni mogli wysłuchać koncertów przygoto-
wanych m.in. przez Orkiestrę Dętą „Hejnał” z Haczowa czy Ha-
czowską Kapelę oraz zespoły śpiewacze KGW z Ustrzyk, Łęk 
Dukielskich i z Wietrzna.

Wigilia dla seniorów, której organizacji podjęło się KGW, 
GOKiW oraz haczowski GOPS, odbyła się przy wsparciu finan-
sowym Stanisława Jakiela, Wójta Gminy Haczów.

Magdalena Wyżykowska została ciepło przyjęta przez mieszkańców Haczowa

Wigilia zgromadziła seniorów z Haczowa

Elżbieta Boroń

fot. Archiwum GOKiW w Haczowie
fot. Archiwum GOKiW w Haczowie

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Policealne - technik BHP
- Pedagogiczne 
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych

ZAKŁAD   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  W   RZESZOWIE
OŚRODEK   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO 

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

Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur mie-

dzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  

w zakładach pracy

- Palacz kotłów centralnego ogrzewania
- 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 niepełno-
sprawnych – ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informa-
cji i poradnictwa zawodowego. 
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Do końca grudnia tego roku ma zostać oddana sala gim-
nastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Izdebkach.  

W drodze przetargu wyłoniony już został wykonawca drugie-
go etapu inwestycji.

- Wykonane są już fundamenty. Były to trudne i pra-
cochłonne prace. Trzeba było bowiem najpierw rozebrać so-
lidne fundamenty po budynku starej szkoły. Poza tym jest to 
dosyć trudny teren, z jednej strony grząski, a z drugiej ogra-
niczony rzeźbą terenu i budynkiem szkoły. Jednak udało się  
i przedsięwzięcie może być kontynuowane – mówił Stanisław 
Żelaznowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdeb-
kach.

Mimo, że bez sali gimnastycznej prowadzenie zajęć 
wychowania fizycznego jest znacznie utrudnione, to jed-
nak kadra nauczycielska stara się, aby uczniowie, w miarę 
możliwości, rozwijali swe sportowe pasje. – Nie ma co się 
oszukiwać. Sala jest niezbędna do prawidłowego przebie-
gu zajęć. Dla naszych uczniów zakupiliśmy kilkanaście par 
nart. Stąd też jak tylko pozwala aura, zajęcia przenoszo-
ne są na zewnątrz. Mamy nauczyciela WF-u, pełnego chęci  
i zapału, więc wszyscy nasi absolwenci umieją jeździć na nar-
tach. Teraz, z wielką niecierpliwością, czekamy na zakończenie 
inwestycji – stwierdza z uśmiechem Dyrektor Żelaznowski.Mimo, że na razie są jedynie fundamenty, to jednak już za kilka miesięcy dzieci 

 i młodzież z „dwójki” będą ćwiczyły wreszcie w swojej własnej sali

Pięć placówek szkolnych, Ośrodek Zdrowia w Nozdrzcu 
oraz Dom Strażaka w Wesołej objętych zostanie termomoderniza-
cją. Prace w tym kierunku już się rozpoczęły.

Roboty obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz docieplenie stropów i ścian zewnętrznych. – Okna w niektó-
rych szkołach pamiętają lata 70., tak więc trudno jest tu mówić  
o jakiejkolwiek szczelności. Ogromne straty ciepła powodują rów-
nież niedocieplone stropy i ściany. Inwestycja zmniejszy nie tylko 
koszty eksploatacji tych budynków, ale również korzystnie wpłynie 
na nasze środowisko naturalne – tłumaczył Antoni Gromala, Wójt 
Gminy Nozdrzec.

Z postępujących prac termomodernizacyjnych zadowole-
ni są również dyrektorzy szkół. - Budynek Szkoły Podstawowej  
Nr 2 w Wesołej został oddany do użytku 01.09.1972 r. Wewnątrz 
jest dobrze utrzymany dzięki systematycznym remontom, takim 
jak: wymiana podłóg, drzwi, mebli, remont łazienek czy rozbu-

dowa szkolnej kuchni. Jednak dużym problemem w porze zi-
mowej było utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomiesz-
czeniach. Była to konsekwencja złego stanu stolarki okiennej 
i niedocieplenia budynku. W czasie minionych ferii zimowych 
wymienione zostały okna. Efekty już są odczuwalne. W budyn-
ku szkolnym jest znacznie cieplej. Na wiosnę zaplanowane są 
dalsze prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, 
wymianą drzwi wejściowych oraz wykonaniem elewacji. Ta 
poważna inwestycja pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania 
szkoły, poprawi jej estetykę, a zarazem wizerunek w środowi-
sku lokalnym – stwierdziła Maria Pinderska, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Wesołej. – Ta inwestycja jest wprost nie-
zbędna do prawidłowego, to znaczy bezpiecznego i zdrowego 
funkcjonowania szkoły. Budynek, który do użytku został oddany 
w 1980 roku, wymagał już wymiany zużytej stolarki okiennej. 
Obecnie docieplane są ściany budynku. Efektem końcowym 
będzie nie tylko oszczędność w eksploatacji budynku, ale rów-
nież lepsze warunki nauki dla naszych uczniów – powiedział 
Jan Gosztyła, Dyrektor Zespołu Szkół w Hłudnie.

Zakończenie robót planowane jest na koniec lipca bie-
żącego roku.

Będzie cieplej
W ZS w Hłudnie trwa docieplanie zewnętrznych ścian budynku

W SP Nr 2 w Wesołej wymieniona już została stolarka okienna

Elżbieta Boroń

Coraz bliżej do końca

Elżbieta Boroń
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Pozyskają ekologiczną energię
Zakończono ostatnie uzgodnienia dotyczące lokaliza-

cji budowy siłowni wiatrowych w gminie Nozdrzec.
- W najbliższym miesiącu zostaną złożone wnioski  

o wydanie pozwoleń na budowę. Zbudowanych zostanie po-
nad 40 wiatraków. Z inwestycji tej skorzysta nie tylko nasza 
gmina, ale również właściciele działek, od których obie firmy 
wydzierżawiły działki. Warto tu wspomnieć o mającej po-
wstać infrastrukturze drogowej oraz o podatkowym wpływie, 
w wysokości około 4 milionów złotych, do gminnej kasy – mó-
wił Antoni Gromala, Wójt Gminy Nozdrzec.

Elektrownie wiatrowe zlokalizowane będą w Izdeb-
kach, Wesołej, Hłudnie i Nozdrzcu. Ich budowa rozpocznie 
się jak tylko pozwolenia nabiorą mocy prawnej.

Wizualizacja farmy wiatrowej w Izdebkach

fot. Archiwum Gminy Nozdrzec

Elżbieta Boroń

Wierszykami, piosenkami i tańcami dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Starej Wsi uczciły Dzień Babci 
i Dziadka. Dodatkowo, z tej wyjątkowej okazji seniorom 
skocznie przygrywała Kapela Ludowa „Graboszczanie”  
z Grabownicy Starzeńskiej.

- Święto Babci i Dziadka to niezwykły dzień nie 
tylko dla dzieci, ale i dla naszych kochanych seniorów. 
Wpisał się on już na stałe w kalendarz przedszkolnych 
uroczystości. Co roku uroczystość ta jest pełna szczęścia, 
uśmiechów i oczywiście wzruszeń. Warto tu też dodać, że 
wizyta u przedszkolaków nie tylko bardzo często przywo-
łuje wspomnienia, ale również jest niepowtarzalną oka-
zją do obejrzenia maluchów śpiewających i tańczących 
– mówiła Maria Owoc, Dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego w Starej Wsi.

Do tegorocznego Dnia Babci i Dziadka solidnie 
przygotowały się dzieci z wszystkich trzech przedszkol-
nych oddziałów. Były okazjonalne wierszyki i scenki ro-
dzajowe, skoczne piosenki, wspólne zabawy z seniorami 
i oczywiście pokazy taneczne. – Dzieciaczki były na-
prawdę świetnie przygotowane. Kapitalne przedstawie-
nie. I do tego mogliśmy jeszcze posłuchać kapeli. Bardzo 
fajna i sympatyczna impreza – stwierdził z uśmiechem 
Zbigniew Sławęcki, jeden z zaproszonych dziadków. 
– Mnie również bardzo podobało się przedstawienie.  

Pamiętają o seniorach
Maluchy na pewno musiały się nieźle napracować, aby tak pięknie nam 
to przedstawić. Niezaprzeczalnie duży wkład włożyła w tą uroczystość 
przedszkolna kadra. Efekty były naprawdę wspaniałe. Myślę, że warto 
organizować takie spotkania, sprzyjają bowiem integracji – dodała Ma-
ria Wolanin, zaproszona babcia.

Elżbieta Boroń

Starszaki z oddziału III wystąpiły z wierszami oraz pełnymi humoru scenkami rodzajowymi

Maluchy brawurowo zatańczyły i zaśpiewały na scenie
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Miniony rok był wyjątkowo ważny dla funkcjonowania organizacji 
pozarządowych w powiecie brzozowskim. Po pierwsze stały się w nim sil-
niejsze liczebnie, po drugie sprawdzały się w działalności na rzecz lokalne-
go społeczeństwa, a po trzecie zostały docenione w III Wojewódzkim Kon-
kursie na Inicjatywę Obywatelską Podkarpacia. Podsumowania ostatnich 
dwunastu miesięcy dokonano podczas uroczystego spotkania z udziałem po-
nad 160 członków organizacji z powiatu brzozowskiego. Uczestnikom kursów 
w ramach projektu „Czas na działanie” wręczono zaświadczenia potwierdzające 
ich ukończenie, wysłuchano prezentacji opisującej działalność Towarzystwa Zie-
mi Haczowskiej, Fundacji „W Trosce o Życie”, a także występu Zespołu Śpiewa-
czego „Haczowianie”.

Dłuższa lista
Do pozarządowej rodziny dołączyło w roku 2010 osiem nowych organi-

zacji. Widać zatem, że mieszkańcy powiatu brzozowskiego chcą aktywnie dzia-
łać, pomagać innym, pokazywać lokalny dorobek kulturalny. Wśród debiutantów 
znaleźli się: Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie, Stowarzyszenie 
Rozwoju Pomocy Wsi Orzechówka, Fundacja na Rzecz Rozwoju „Ku Pełni 
Człowieczeństwa – Nie Opóźniaj Pieśni” w Izdebkach, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Domaradz, Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Domaradzu, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Razem dla Grabownicy Starzeńskiej”, 
Stowarzyszenie „Lepsze jutro” w Malinówce, Stowarzyszenie Przyjaciół Niebo-
cka. Na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było 107 organizacji pozarządo-
wych, w tym 48 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażacy w akcji
2010 rok był wyjątkowo pracowity dla strażaków OSP. Zwłaszcza jego 

letnia część. W maju i czerwcu obficie w Polsce padało, w konsekwencji czego 
zaczęły wylewać rzeki. Duże powodzie na szczęście ominęły powiat brzozow-
ski, lecz bez lokalnych podtopień się już niestety nie obeszło. Pomoc strażaków 
potrzebna była więc na miejscu, a także podczas akcji powodziowej w okoli-
cach Tarnobrzega i Sandomierza, gdzie dramatem dotknięta została duża część 
tamtejszych mieszkańców. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu 
brzozowskiego wzmacniali i nadzorowali wały oraz porządkowali tereny popo-
wodziowe. – W ciągu 3 godzin byliśmy gotowi do wyjazdu. Chętnych nie brako-
wało. Kataklizm objął teren o wielkości kilkuset hektarów – mówił Edward Roz-
enbajgier – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie i Komendant 
Gminny OSP w Haczowie.

Laureaci
Brzozowska Rada Organizacji Pozarzą-

dowych oraz Starostwo Powiatowe w Brzozo-
wie zwyciężyły w III Wojewódzkim Konkursie 
na „Inicjatywę Obywatelską Podkarpacia”. Na-
groda przyznana została co prawda za współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi w roku 
2009, ale sukces ogłoszono i nagrody wręczono 
podczas uroczystości w Podkarpackim Urzę-
dzie Marszałkowskim w Rzeszowie wiosną 
2010 roku. Liczba, a także efekty realizowa-
nych przedsięwzięć przez organizacje pozarzą-
dowe z brzozowskiego  sprawiają, że nasz po-
wiat należy do ścisłej czołówki województwa 
podkarpackiego pod względem zarządzania 

organizacjami pozarządowymi i zaangażo-
wania lokalnych działaczy w ich rozwój i 
funkcjonowanie. - Doceniamy społeczni-
kowską pasję przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Poprzez realizowane zada-
nia aktywizują mieszkańców poszczególnych 
gmin, wiosek i promują tereny, na których 
mieszkają, czy działają. Tacy ludzie zawsze 
mogą liczyć na wsparcie naszego samorzą-
du – podkreślił Zygmunt Błaż -  Starosta 
Brzozowski. Nagrodę „Inicjatywa Obywa-
telska Podkarpacia” przyznała Podkarpacka 
Rada Organizacji Pozarządowych.

Kursy
142 osoby uczestniczyły w różnych 

kursach i projektach realizowanych przez Ga-
licyjskie Stowarzyszenie Edukatorów PROM 
w Brzozowie. – W ramach inicjatywy przepro-
wadzone zostały kursy księgowości w Brzozo-
wie i Malinówce, kursy komputerowe w Dydni, 
Brzozowie, Malinówce, Haczowie, Jasionowie 
i Grabownicy oraz kurs gotowania i pieczenia 
w Zmiennicy – podkreślił Wiesław Pałka – Pre-
zes GSE PROM w Brzozowie. Przedstawiciele 
Brzozowskiej Rady Organizacji Pozarządo-
wych pełnili dyżury w czwartki w godzinach od 
16 do 20.

W uroczystym spotkaniu wzięli też 
udział: Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, 
Piotr Stańko – Zastępca Burmistrza Brzozowa, 
Tadeusz Pióro – Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Grzegorz Nowakowski 
– Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Organi-
zacji Pozarządowych, Stanisław Pilszak – Prze-
wodniczący Rady Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Brzozowskiego, Wiesław Pałka – Pre-
zes Galicyjskiego Stowarzyszenia Edukatorów 
PROM w Brzozowie.

Organizacje Pozarządowe podsumowały rok 2010

Liczni, skuteczni, docenieni

Zaproszeni goście

Sebastian Czech

Pamiątkowe fotografie uczestników poszczególnych kursów
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Organizacje Pozarządowe podsumowały rok 2010

Zespół Śpiewaczy „Haczowianie”

Zebranych powitał Przewodniczący ROPPB Stanisław Pilszak Uczestnicy spotkania

W podsumowaniu wzięło udział ponad 160 członków organizacji z powiatu brzozowskiego Certyfikaty wręczył Grzegorz Nowakowski

Pamiątkowe fotografie uczestników poszczególnych kursów
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Po raz kolejny brzozowska pływalnia „Po-
sejdon” gościła uczestników Mistrzostw 
Powiatu Brzozowskiego w pływaniu 

sztafetowym i indywidualnym. Zawody organi-
zowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozo-
wie w ramach Kalendarza Imprez Sportowych 
na rok 2011 zgromadziły w dniach 7, 8 i 10 lute-
go rekordową liczbę startujących. Udział ponad 
200 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich świadczy o rosnącej popular-
ności i coraz większym zainteresowaniu właś-
nie tą dyscypliną sportu. Środki na wynajem 
pływalni pochodziły z budżetu powiatu brzo-
zowskiego. 

Pierwszego dnia do rywalizacji o pu-
chary w konkurencjach sztafet oraz medale 
w wyścigach indywidualnych przystąpili ucznio-
wie „podstawówek” w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. W wyścigach drużynowych na dystansie 
6 x 25 m stylem dowolnym bezkonkurencyjnymi 
wśród dziewcząt jak i chłopców 
okazały się sztafety ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Brzozo-
wie.

W dalszej kolejności roz-
poczęły się wyścigi indywidual-
ne. W kategorii klas I-III w stylu 
dowolnym najlepszymi okazali 
się Klara Florek i Wiktor Gre-
gorowicz (obydwoje SP Nr 1 
w Brzozowie). Ten drugi osiąg-
nął znakomity wynik i z czasem 
20,28 s ustanowił nowy rekord 
powiatu. Tego dnia padły jesz-
cze dwa kolejne. Ich autora-
mi zostali Klaudia Byczyńska 
(SP Nr 1 w Brzozowie), która 

w stylu klasycznym na 50 m uzyskała czas 44,74 s oraz Dawid Seńko (SP Nr 1 
w Brzozowie), który płynąc stylem  motylkowy na tym samym dystansie wy-
grał z czasem 42,27 s. W pozostałych konkurencjach zwyciężyli: Natalia Szuba 
i Marcin Łuksa (obydwoje SP Nr 1 w Brzozowie) – styl dowolny, Paweł Bator 
(SP w Haczowie) – styl klasyczny, Gabriela Biega (SP Nr 1 w Brzozowie), 
Dominik Frodyma – styl grzbietowy oraz Alicja Hunia – styl motylkowy (oby-
dwoje SP w Bliznem).

Laureatki w stylu klasycznym ... oraz zwycięzcy w stylu dowolnym dziewcząt i chłopców IMS
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Passa rekordowych wyników została podtrzymana również przez 
gimnazjalistów. W drugim dniu zawodów najwartościowsze wyniki, bę-
dące nowymi rekordami uzyskali Aneta Hunia (Gimnazjum w Bliznem) 
w stylu dowolnym – 33,92 s oraz uczniowie brzozowskiego gimnazjum: 
Marzena Baran w stylu motylkowym – 49,41 s i Michał Mistecki w stylu 
grzbietowym – 36,35 s. Ponadto mistrzami powiatu zostali Marlena Śnie-
żek i Jakub Jagielski w stylu klasycznym, Anna Kuliga w stylu grzbie-
towym (wszyscy Gimnazjum w Bliznem), Jakub Czelny (Gimnazjum 
Nr 1 w Brzozowie) w stylu dowolnym oraz Paweł Irzyk (Gimnazjum 
w Niebocku) w stylu motylkowym. W konkurencji sztafet na dystansie 
6 x 50 m stylem dowolnym równych sobie nie miały dziewczęta z Bli-
znego i chłopcy z Brzozowa.

Mistrzynią w stylu dowolnym została 
Aneta Hunia

Zwycięzczynie stylu grzbietowego i motylkowego Laureaci w stylu motylkowym i klasycznym
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IMS

GIMNAZJADA

LICEALIADA

Styl dowolny (25m) Wiktor Gregorowicz  (SP Nr 1 w Brzozowie) 20,28 s
Styl klasyczny (50m) Klaudia Byczyńska (SP Nr 1 w Brzozowie) 44,74 s
Styl motylkowy (50m) Dawid Seńko (SP Nr 1 w Brzozowie)          42,27 s

Styl dowolny (50m) Aneta Hunia (Gimnazjum w Bliznem)    33,92 s
Styl grzbietowy (50m) Michał Mistecki (Gimnazjum Brzozów) 36,35 s
Styl motylkowy (50m) Marzena Baran (Gimnazjum Brzozów)  49,41 s 

Styl dowolny (50m) Piotr Kruczek (I LO w Brzozowie)  26,25 s
Styl grzbietowy (50m) Paweł Zimoń (I LO w Brzozowie)    36,10 s
Styl motylkowy (50m) Piotr Kruczek (I LO w Brzozowie)  32,36 s
Styl klasyczny (50m) Michał Piróg (I LO w Brzozowie)    37,40 s

    
W ostatnim dniu pływackich zmagań zaprezentowali się uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych. Klasą samą w sobie był Piotr Kruczek z I Liceum Ogólnokształcące-
go w Brzozowie, który wygrał wyścigi indywidualne zarówno w „kraulu” jak i „del-
finie”. Wynikami 26,25 s i 32,36 s poprawił zdecydowanie dotychczasowe rekordy Licealiady. Dwa następne rekordy 
„dorzucili” uczniowie „ogólniaka”: Paweł Zimoń w „grzbiecie” i Michał Piróg w „żabce”. Uzyskali oni odpowiednio 36,10 s 
i 37,40 s. W konkurencjach dziewcząt rekordów już nie było, a tytuły najlepszych przypadły uczennicom I LO w Brzozowie: Joan-
nie Cesarz w stylu dowolnym i klasycznym oraz Paulinie Pytlak w stylu grzbietowym. Na zakończenie obie sztafety I LO wygrały 

wyścigi drużynowe.
Warto podkreślić, że tegoroczne trzydniowe mistrzostwa były rekordowymi w całej dotychczasowej historii szkolnych za-

wodów pływackich. Na starcie stanęła rekordowa liczba uczestników, a do tego ustanowiono aż 10 nowych rekordów powiatu 

Mistrzowie Licealiady w stylu motylkowym i laureatki w stylu klasycznymPamiątkowa fotografia z zawodów

Marek Szerszeń
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Dwudziestu pięciu artystów z gminy Jasienica Rosielna zaprezentowało swój ubie-
głoroczny dorobek artystyczny na XIX wystawie malarstwa i rzeźby. Pod koniec stycznia 
można było ją podziwiać w sali kina w Urzę-
dzie Gminy. 

- Wystawa stała się już w naszej gmi-
nie tradycją. Tym razem, z przyczyn orga-
nizacyjnych przeniesiona została z grudnia 
na styczeń. Jednak mimo tej niedogodności 
tradycyjnie mieliśmy prace wykonane przez 
ponad dwudziestu artystów. To właśnie ich 
dzieła ubogacają nasze domostwa i nieraz 
są wspaniałymi prezentami na różne oko-
licznościowe imprezy typu imieniny, ślub czy 
komunia święta – opowiadał Jan Winiarski, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasie-
nicy Rosielnej.

Odwiedzający mogli podziwiać prace wykonane w różnych techni-
kach. Tradycyjnie prym wiodło malarstwo i rzeźba. Nie zabrakło jednak 
również fotografii i ceramiki. W tym roku swój dorobek zaprezentowali: 
Zbigniew Zbiegień, Tomasz Opaliński, Tadeusz Śnieżek, Ryszard Prajzner, 
Andrzej Kwolek, Marta Krupa, Roman Krupa, Ryszard Kielar, Robert Fro-
dyma, Grzegorz Zubel, Marta Zelny, Lesław Gierlach, Bogdan Mrozek, 
Józef Koszela, Piotr Czech, Jerzy Tubek, Piotr Tubek, Jan Tubek, Maria 
Czuba, Sebastian Kaczmarski, Anna Korab, Stefan Mroczka, Zofia Mrocz-
ka, Grupa Twórcza Kwiaty Beaty oraz ŚDS w Bliznem.

Należy tutaj dodać, że tegoroczna grudniowa wystawa będzie już 
dwudziestą – jubileuszową.

Malarstwo, rzeźba i ceramika

Wykonane z artystyczną wizją prace przyciągały 
uwagę zwiedzających

Na wystawie dominowała rzeźba...

fot. Archiwum GOK Jasienica Rosielna

fot. Archiwum GOK Jasienica Rosielna

fot. Archiwum GOK 
Jasienica Rosielna

...i malarstwoElżbieta Boroń

30 stycznia br. w Izbie Regionalnej w Krzywem niestrudzona w swych 
pomysłach  Bogusława Krzywonos zorganizowała dla mieszkańców Krzywe-
go oraz zaproszonych gości spotkanie pod hasłem: „Zoba-
czymy i pośpiewamy”. Gości powitali Magda Kondracka i 
Arek Kot, a następnie zebrani obejrzeli inscenizację „Wi-
gilia w Krzywem według dawnego obyczaju” w oparciu 
o tekst poety ludowego Mieczysława Nykla z Krzywego. 
Wysłuchali wierszy oraz kolęd w wykonaniu uczniów z: SP 
w Krzywem, SP w Dydni oraz Gimnazjum w Dydni. Po-
nadto Arek Kot wykonał pieśń roratną. On też grał  na or-
ganach, a Anita Howorko na gitarze.

Druga część spotkania to koncert zespołu „Krze-
mienianki”, w którym śpiewa 13 uczennic pod kierun-
kiem  Jadwigi Rajtar-Żaczek, nauczycielki, kierownika SP 
w Krzemiennej oraz gitarzystki. W zespole śpiewają:  Mag-
da Stareńczak i Monika Krowiak (solistki), Pola Mosz-
czyńska, Emilia Milczanowska, Ewa Pytlowany uczen-
nice Gimnazjum w Dydni, 4 uczennice SP Krzemienna, 
w tym Kasia Kot (solistka), 1 uczennica SP Temeszów, We-
ronika Nieznańska SP Dydnia oraz Gabrysia Stanisławczyk i Aneta Kracz-
kowska z Liceum Zawodowego. Przy akompaniamencie gitary i muzyki 
uczennice zaśpiewały pastorałki, których teksty i muzykę napisali przeważnie 
nieznani autorzy.

Po wzruszającym koncercie nastąpiła kolej-
na, trzecia odsłona spotkania. Przed nami zjawili 
się kolędnicy, w strojach uszytych specjalnie dla 
nich. Był Król Herod – Adrian Kot,  Diabeł – Pa-
weł Kogut, Śmierć – Dawid Kraczkowski, Żydek 
– Kuba Kraczkowski, Anioł - Zuzia  Howorko oraz  
trzej pastuszkowie Damian Cibora, Karol Wójcik 
i Rafał Szuba, którzy wspaniale odegrali swoje 
role. 

Podsumowując spotkanie  Bogu-
sława Krzywonos w formie krótkiego 
quizu przypomniała zebranym  najstar-
sze kolędy, w tym  kolędę z  XIV w. 
Bartłomieja z Jasła, znakomitego pol-
skiego humanisty, czy kolędę  z XV w. 
„Augustus kiedy królował” Władysła-
wa z Gielniowa, XVI –wieczną „Anioł 
pasterzom mówił”, XVII-wieczną 
„W żłobie leży” i inne.

Przytoczyła także słowa Jana 
Pawła II z 23 XII 1996 r., które Ojciec 
Święty wygłosił podczas spotkania 
wigilijnego z Rodakami: „Kolędy nie 
tylko należą do naszej historii, lecz po-
niekąd tworzą naszą historię narodową 

i chrześcijańską. Jest ich wiele – ogrom-
ne bogactwo. Od najdawniejszych staropolskich, 
do tych współczesnych, od liturgicznych do pasto-
rałek. Jak choćby ta, tak zwana góralska, którą 
tak bardzo lubimy słuchać „Oj maluśki, maluśki”. 

Zobaczymy i pośpiewamy
Spotkanie z tradycją bożonarodzeniową

Bogusława Krzywonos

fot. Jadwiga Rajtar – Żaczek
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Trzeba, abyśmy tego bogactwa nie zagubili. Dlatego 
to, łamiąc się z wami dzisiaj opłatkiem wigilijnym, ży-
czę, abyśmy wszyscy drodzy Rodacy, czy w kraju, czy 
tu w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie, śpiewali ko-
lędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich 
treścią, byście w nich odnajdywali prawdę o miłości 
Boga, który dla nas stał się Człowiekiem”. Spotkanie 
zamknęła słowami Władysława Orkana (Franciszka 
Smereczyńskiego) „Tradycja jest Twoją godnością, 
Twoją dumą, Twoim szlachectwem. Dbaj o zachowa-
nie spuścizny Twoich Ojców”.

Uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na wer-
nisaż wystawy „Cytra, co duszy gra” oraz na poczęstu-
nek. Wśród zaproszonych gości byli: Iwona Pocałuń 
Dyrektor Gimnazjum w Dydni, nauczyciele i emery-
towani przedstawiciele oświaty z Krzywego, Dydni, 
Wydrnej, Krzemiennej oraz Witryłowa, przedstawi-
ciele GOK w Dydni, Halina Kościńska z „BGP”, Zofia 
Olejko kierownik kapeli „Graboszczanie”, Henryk Ci-
pora rzeźbiarz i malarz z Krzywego, Mieczysław Ny-
kiel poeta ludowy z Krzywego, Jadwiga Kraczkowska 
z KGW, Mirosława Kraczkowska przewodnicząca 

Rady Rodziców, Tadeusz Szajnowski Prezes OSP Krzywe, Stanisław Kot 
członek Rady Sołeckiej z żoną Urszulą,  rodzice, dziadkowie i rodzeń-
stwo występujących uczniów, Krystyna Bok, Mateusz Bok, Marcin Ho-
worko oraz  panowie Wojciech Wojnar, Tomasz Żaczek, Adam Bogusz i 
Jadwiga Rajtar – Żaczek. 

fot. Jadwiga Rajtar – Żaczek

Część artystyczna

Halina Kościńska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozo-
wie organizuje dwudniowe szkolenia dla rolników z terenu 
powiatu brzozowskiego z „Zasad otrzymywania dopłat bez-
pośrednich a obowiązek spełniania przez gospodarstwo zasad 
wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem  pro-
gramów zwalczania chorób zakaźnych”. 

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wprowa-
dziła m.in. powiązanie otrzymywania prac rolników płatno-
ści bezpośrednich i płatności specyficznych dla określonych 
kierunków produkcji z obowiązkiem spełniania przez go-
spodarstwo minimalnych wymogów wzajemnej zgodności 

(cross-compliance). W Polsce wymagania 
wzajemnej zgodności wdrażane są i będą  
w następujących etapach:
- od 2009 roku – wymagania w zakresie 

ochrony środowiska, identyfikacji i rejestra-
cji zwierząt,

- od 2011 roku – wymagania w zakresie zdrowia publicznego, 
zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, 

- od 2013 roku – wymagania w zakresie dobrostanu zwie-
rząt. 

Minimalne wymogi dotyczące zarządzania gospodar-
stwem nie są nowymi przepisami stworzonymi dla celów 
reformy WPR, lecz są to przepisy, których stosowanie jest 
obecnie obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw. Nowym 

elementem jest powiązanie przyznania płatności bezpośrednich  
z przestrzeganiem tych przepisów. Spełnienie tych wymogów jest 
warunkiem do otrzymania płatności bezpośrednich do gruntów 
rolnych oraz płatności z działań:
- rolnośrodowiskowych,
- gospodarowania na obszarach górskich i innych o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW),
- zalesiania gruntów rolnych.

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich 
oraz płatności z ww. działań w chwili złożenia wniosku podejmuje 
zobowiązanie do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności 
we własnym gospodarstwie rolnym. 

Do tej pory szkolenia odbyły się już w Izdebkach, Nozdrzcu, 
Golcowej i Haczowie. W pierwszym dniu rolnicy mają możliwość 
wysłuchania wykładów. W drugim dniu odbywają się natomiast 
warsztaty polegające na wykonaniu oceny dostosowania gospodar-

stwa do norm i wymogów wzajemnej 
zgodności. Warsztaty odbywają się we 
wzorcowych gospodarstwach rolnych, 
w tym w gospodarstwie rolnym Grze-
gorza Władyki we Wzdowie i Zakładzie 
Doświadczalnym Instytutu Zootechniki 
PIB w Odrzechowej.

Kolejne szkolenia w tym zakresie 
będą prowadzone od września tego roku 
w gminach Brzozów, Dydnia, Jasienica 
Rosielna i Haczów.

Rolnicy, którzy chcą skorzystać  
z pomocy doradczej w zakresie spełnienia przez gospodarstwo rol-
ne wymogów wzajemnej zgodności mogą zwrócić się po informa-
cje do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie 
lub Punktów Doradczych znajdujących się w każdej gminie na te-
renie powiatu brzozowskiego. Już teraz można zgłosić swój udział 
w następnych szkoleniach.

Ważne dla rolników

Krystyna Przybyła – Ostap
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie

Szkolenie dla rolników
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Alicja Dąbrowska urodziła się  
6 sierpnia 2009 roku w Brzozowie. Już po 
2 tygodniach od urodzenia stwierdzono  
u niej mukowiscydozę. Badanie chlorków 
w pocie potwierdziło tę straszną diagnozę. 
Jeszcze gorszą wiadomością było dla nas 
to, że na tę chorobę nie ma leku, jest nie-
uleczalna. Można jedynie łagodzić objawy 
i spowalniać postęp tej choroby poprzez 
właściwą rehabilitację, leki oraz odżywki.

Ala ma siostrzyczkę, starszą o 4,5 
roku – Anię, u której również obecnie 
stwierdzono mukowiscydozę. Rozpoczę-
liśmy więc walkę o nasze kochane dziew-
czynki. Każdy dzień niesie ze sobą zara-
zem strach, ale i nadzieję. 

Leczenie i rehabilitacje są bardzo 
drogie, ta choroba nie pozwala na nor-
malne życie, takie o którym marzy każde 
dziecko. Dzieci wymagają ciągłej opieki 
jednego z rodziców, co zamyka drogę do podjęcia pracy. 
Niestety nasze możliwości finansowe nie pozwalają nam 
na zapewnienie wszystkiego, czego Ala i Ania potrzebują  
w tej nierównej walce. Ala jest jeszcze maleńka i na szczęś-
cie szybko wykryto u niej mukowiscydozę. Ania też ma 
szanse na przyszłe, długie życie, jeśli tylko w najbliższym 
czasie zostanie wynaleziony skuteczny lek.

Niestety, obecnie nie ma skutecznej metody leczenia 
mukowiscydozy. Zabiegi rehabilitacyjne i leki pozwalają 
jedynie na przedłużenie życia i nadzieję, że w najbliższym 
czasie odkryty zostanie skuteczny lek. Średni czas życia cho-

Apel o pomoc rego w Polsce wynosi 18-24 lata. Koszty leczenia są nadal bardzo 
wysokie. Koszt leczenia jednego chorego dziecka wynosi od 1000 
do 4000 zł miesięcznie. A kosztów, jakie ponosi psychika chorego  
i jego rodziny, związanych ze świadomością skutków, jakie ta 

choroba przynosi, nie sposób policzyć.
Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli  

o pomoc w walce z tą straszną chorobą,  
w walce o nasze dzieci. Dla wszystkich lu-
dzi dobrego serca, którzy chcieliby wspo-
móc leczenie i rehabilitację malutkiej Ali 
i starszej Ani podajemy numer konta ban-
kowego: Dąbrowski Jarosław (Opiekun 
prawny), 36-233 Wesoła 126, KONTO: 
12 1240 2324 1111 0010 2776 6623. W ty-
tule wpłaty wpisując: „Dla Alicji i Anny 
chorych na mukowiscydozę”.

Aby dokonać wpłaty 1% na sub-
konto, należy w zeznaniu Podatkowym  
w rubryce „Nazwa OPP” wpisać Funda-
cja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy 
Bieńczak i dopisać Dla Anny Dąbrow-
skiej - Wesoła 126, dla której przekazu-
jemy 1% podatku, w rubryce „Numer 

KRS” wpisać 0000117587. 
Zebrane pieniądze przeznaczamy na: kosztowne leczenie, 

leki, rehabilitację, sprzęt potrzebny w leczeniu objawów.
Za pośrednictwem Fundacji Pomocy Dzieciom można do-

konywać darowizn! Istnieje także możliwość przekazania darowi-
zny na nazwisko Anny Dąbrowskiej: Wydatki z tytułu darowizn na 
rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak prze-
kazane przez osoby fizyczne mogą być odliczone od dochodu.

Bank Pekao S.A. o/Brzozów
Numer konta: 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456

NIP: 686-15-38-460

Michaś urodził się dwa lata temu z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, cierpi 
również na epilepsję lekooporną. 

Skutkiem tej choroby jest duże upośledzenie psychoruchowe. Dzięki waszemu 
wsparciu syn mógł korzystać z codziennej rehabilitacji. W trakcie rocznej pracy osiąg-
nął kontrolę głowy i siedzenie w podporze. 

Daje to nadzieję, na dalsze postępy usprawniania Michasia. Przed nami jeszcze 
wiele lat ćwiczeń. Michałek wymaga systematycznej i intensywnej rehabilitacji oraz 
uczęszczania na turnusy rehabilitacyjne, które są bardzo kosztowne.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i wielkiego serca o przekazanie 
1% podatku dla Michasia. Robiąc tak niewiele, robicie coś naprawdę ważnego. Każda,  
nawet najmniejsza kwota jest bardzo cenna i pomoże nam kontynuować niezbędną 
rehabilitację naszego synka.

Pomóc można przekazując 1% podatku na adres:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2. KRS: 0000037904
3. w rubryce  „Informacje uzupełniające – cel 1%”  – wpisujemy:  Michał Boroń, 9090

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na poniższy numer rachunku bankowego: Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Bank Pekao S.A. I/Warszawa 

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Michała Boroń.

Pomóżmy Michałkowi!

Z serca dziękujemy - rodzice Michasia Barbara i Daniel Boroń
36-200 Brzozów, Stara Wieś 175 
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Konsekwentnie zmierzać do celu

Wiesław Graboń

Zamiłowanie do techniki i zdolności do przedmiotów ści-
słych odziedziczył po ojcu inżynierze. Zacięcie humanistyczne, 
ciekawość świata, chęć podróżowania, poznawania nowych kul-
tur, przejął po mamie. Wytrwałość w dążeniu do celu doskonalił 
na własnych doświadczeniach. Zdobywał je podejmując prace 
pozwalające zarobić pieniądze na sfinansowanie studiów oraz 
prowadząc kilkuletnie wymagające dużej cierpliwości i wytrwa-
łości badania naukowe. Z wszystkimi zadaniami tyczącymi sa-
modyscypliny, czy odpowiedzialności radził sobie doskonale. Ni-
czym z zadaniami na uczelnianych egzaminach. Na Politechnice 
Rzeszowskiej, na której naukowi pracownicy szybko przekonali 
się do matematyczno-technicznych umiejętności pochodzącego  
z Górek, Wiesława Grabonia. Dzisiaj już doktora inżyniera Gra-
bonia. Doktora młodego, bo 35-letniego. Którego w ubiegłym 
roku zaproszono na sympozjum na Uniwersytet w Osace, a To-
warzystwo Naukowe Warszawskie, po zapoznaniu się z jego do-
robkiem naukowym, wsparło go finansowo w wyjeździe do Japo-
nii. Zaszczytu tego dostąpiło 36 osób, a chętnych na dotację było 
190 naukowców.

Przeczącego jednocześnie wizerunkowi młodego naukow-
ca powszechnie uważanego za pochłoniętego swoimi książkowo-
informatycznymi sprawami, żyjącego bardziej w wirtualnym, niż 
rzeczywistym świecie. Graboń jest inny. Kompletnie nie przysta-
jący do tego stereotypu. Komunikatywny, pogodny o rozległych 
zainteresowaniach. W sposób ekspresyjny i obszerny opisujący 
dotyczące go wydarzenia. Udzielający się społecznie, zaangażo-
wany w sprawy swojej rodzinnej miejscowości. Do tego stopnia, 
że przez 4 lata, w kadencji 2006-2010, był radnym Gminy Brzo-
zów. 

Co pomaga w pracy ze studentami?
- Jestem gadułą – śmieje się Wiesław Graboń. - Może to skrzy-
wienie zawodowe, bo do studentów na wykładach trzeba długo 
mówić. Zawsze byłem otwarty na ludzi, dlatego nigdy nie mia-
łem problemów w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. 
W szkole szło mi dobrze, ale nie należałem do książkowych moli. 
Dużo czasu spędzałem z rówieśnikami, bo oprócz nauki ważna 
też była na przykład piłka nożna. I zawsze chciałem pracować 
z ludźmi. Pewnie otwartość i bezpośredniość, to moje naturalne 
predyspozycje – dodaje. Cechy te pomagają mu dzisiaj wyko-
nywać zawodowe obowiązki. Werbalne umiejętności pozwalają 
wszak ciekawie wykładać techniczne treści, potrzebujące jak 
żadne inne sprawnego językowego przekazu. - Widok studentów 
zainteresowanych wykładem to naprawdę duża satysfakcja i naj-
lepsza, najbardziej obiektywna jego ocena. Korzyści z takiej sytu-
acji są zresztą obopólne, bo studentowi zainteresowanemu, zain-
spirowanemu daną problematyką łatwiej jest zgłębiać jej tajniki. 
Nie zawsze się to oczywiście udaje, bo zależy o jakiej porze dnia 

Wykład dr W. Grabonia na Uniwersytecie w Osace

odbywają się zajęcia, ile ćwiczeń wcześ-
niej odbyli studenci. Po prostu od formy 
uczestników. Nie zawsze każdy musi mieć 
dobry dzień. I to zarówno wykładający, 
jak i słuchacze. W każdym razie człowiek 
czuje, kiedy jest słuchany z uwagą. Na 
szczęście są wykłady, kiedy takie odczu-
cie mi towarzyszy. Nauczyciel akademicki 
ponadto powinien umieć indywidualnie 
traktować studentów. To z kolei ułatwia pracę podczas zajęć w la-
boratoriach, czy na ćwiczeniach. Każdy bowiem ma inny styl nauki,  
w inny sposób zapoznaje się z nowym zagadnieniem – opisuje niuan-
se pracy zawodowej.

Po dwóch stronach uczelnianej barykady
Wiesław Graboń zajęcia ze studentami zaczął prowadzić, sam będąc 
jeszcze w ich szeregach. Propozycję otrzymał na V roku z zapewnie-
niem, że będzie mógł kontynuować pracę asystenta po zakończeniu 
studiów. – Jeden z profesorów zaproponował mi staż na wydziale 
Budowy Maszyn i Lotnictwa w Zakładzie Informatyki Politechniki 
Rzeszowskiej. Spełniło się wtedy moje pierwsze marzenie. Zawsze 
mi imponowało to zajęcie, a od III roku zacząłem myśleć czy same-
mu nie spróbować sił w zawodzie wykładowcy. Po stażu, 1 IX 2001 
roku, zostałem przyjęty na etat i rozpocząłem pracę naukową. Po 10 
latach praca ta nadal daje mi dużo satysfakcji, co potwierdza słusz-
ność podjętej przeze mnie decyzji. To ważne, żeby być zadowolonym 
ze swojej pracy. Spędza się w niej przecież większość czasu. Życzę 
każdemu, żeby trafiał z wyborem zawodowej drogi. Łatwiej wtedy 
funkcjonować – mówi Graboń. Miniona dekada była też dla mło-
dego naukowca ważna z uwagi na zawodowe sukcesy, osiągnięcie 
kolejnego szczebla w naukowej hierarchii. Zdobył tytuł naukowy 
doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny „budowa i eks-
ploatacja maszyn”, uzyskując tym samym prawo do samodzielnego 
prowadzenia wykładów oraz, bycia promotorem prac inżynierskich 
i magisterskich. – Napisanie pracy doktorskiej samo w sobie nie 
jest prostą sprawą, a mnie dodatkowo spotkały komplikacje loso-
we, wydłużające drogę do obrony. W trakcie badań zmarł profesor,  
u którego pisałem pracę i wszystko musiałem zaczynać od nowa. 
Zmieniłem promotora, temat i musiałem się spieszyć, żeby zmieścić 
się w przepisach, czyli zdobyć doktorski tytuł po 8 latach od momentu 
zatrudnienia na uczelni - opowiada. W szczególe, pisząc pracę dok-
torską, zajmował się metrologią chropowatości powierzchni, analizą 
struktury geometrycznej powierzchni tulei cylindrowych na etapach 
technologii i eksploatacji, analizą błędów podczas pomiarów styko-
wych mikrogeometrii powierzchni. Między innymi opracował me-
todykę określania parametrów opisujących proces zużycia zerowego 
lub obróbki ściernej. Zaproponował dwie metody pozwalające na 
wyznaczenie parametrów probabilistycznych struktury geometrycz-
nej powierzchni o charakterze okresowo-losowym. Opracował algo-
rytmy wyznaczania parametrów zawartych w normie ISO 13565-3 
oparte na analizie dystrybuanty udziału materiałowego oraz krzywej 
gęstości amplitudowej w odniesieniu do struktury geometrycznej 
powierzchni dwuprocesowej o charakterze losowym. Naukowiec 
sprawdzał również, jaki wpływ ma zastosowanie wprowadzonych 
przez niego modyfikacji struktury geometrycznej powierzchni tu-
lei cylindrowych na ich trwałość. Badania te mogą przyczynić się 
do zwiększenia efektywności pracy oraz żywotności silników sa-
mochodowych. – Przeprowadzone przeze mnie badania pozwoliły 
na potwierdzenie postawionych tez, ale potrzebne są kolejne etapy 
zgłębiające zagadnienie. Nauka ma to do siebie, że czasem rezultaty 
badawczych przedsięwzięć mogą być znane dopiero po kilku latach. 
Niektóre rozwiązania przychodzą do głowy dopiero przy zaawanso-
wanych pracach, a nawet pod ich koniec. Nauka wymaga cierpli-
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wości, wytrwałości i pełnego zaangażowania. Nie ma innej drogi do 
osiągnięcia jakiegoś celu. Taki jej urok – stwierdza. W roku 2004 
Wiesław Graboń odbył staż na WSK PZL-Rzeszów, gdzie mógł zoba-
czyć, jak osiągnięcia nauki wykorzystywane są w praktyce. 

Praca godna sympozjum
Wyniki pracy doktorskiej Grabonia okazały się na tyle ciekawe, że 
zainteresowali się nimi przedstawiciele Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, wspierającego młodych naukowców w międzynaro-
dowym promowaniu dotychczasowych osiągnięć. Kiedy organizato-
rzy sympozjum na Uniwersytecie w Osace zapoznali się z artykułem 
opisującym badania prowadzone przez Grabonia w pracy doktorskiej, 
postanowili zaprosić go na swoją uczelnię. – Wtedy zacząłem starać 
się o środki pozwalające na tak daleki wyjazd. Przesłałem wniosek do 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które w ramach konkursu 
„Stypendia Konferencyjne” dofinansowywało wyjazdy na seminaria 
naukowe. Do wniosku dołączyłem oczywiście opis pracy, przedstawi-
łem swój dorobek. Na 190 podań 36 zostało rozpatrzonych pozytyw-
nie. I w grupie szczęśliwców znalazłem się ja. Czwartego września 
ubiegłego roku wyruszyłem do Kraju Kwitnącej Wiśni. Byłem tam 
ponad 2 tygodnie – wspomina uczestnik sympozjum. Było to dla nie-
go duże wyróżnienie. Mógł przecież skonfrontować swoją wiedzę  
z przedstawicielami nauki z całego świata. Zaistnieć na międzynaro-
dowym forum, zaprezentować swoje poglądy oraz wymienić opinie na 
intrygujące go tematy badawcze. – Moje wystąpienia zainteresowały 
uczestników. Dowodem na to były zadawane mi pytania. Coś kogoś 
zaintrygowało. Byłem zachwycony. To mój osobisty sukces – przybliża 
reakcje uczestników na swoje wystąpienia.

Poza konferencyjne wrażenia z Japonii
Pobytu w Japonii nie sposób traktować tylko w kategoriach zawodo-
wych wrażeń. To kraj niezwykły, o całkowicie odmiennej kulturze, 
specyficznym podejściu tamtejszych mieszkańców do codziennych 
obowiązków, otoczony aurą niespotykanego w skali świata sukcesu 
gospodarczego. Słowem fascynującego. Naukowiec jeszcze przed wy-
jazdem do Azji dużo podróżował po świecie, między innymi zwiedził 
całą Europę był także w Ameryce Północnej. Miał, więc, do czego po-
równywać obyczaje panujące w Japonii. Tym bardziej, że w różnych 
krajach pracując, stykał się, na co dzień z ich mieszkańcami, poznawał 
kulturę, przyzwyczajenia i zachowania przedstawicieli różnych kon-
tynentów. Wiesław Graboń nie odmówił sobie przyjemności zobacze-
nia przynajmniej części atrakcji na azjatyckim archipelagu. – Należy 
podkreślić, że ujmująca jest niezwykła uprzejmość oraz pogodny styl 
bycia Japończyków. Spotykając się z ich spojrzeniami, od razu widzisz 
uśmiech. Tłok, ale i porządek na peronach w metrze. Nikt się nie prze-
pycha do wagonów. Kto nie zdąży, czeka cierpliwie na następny pociąg. 
Te natomiast przyjeżdżają co do minuty. Precyzja, skrupulatność, zdy-

scyplinowanie. Aż się chce patrzeć i podziwiać. No i oczywiście 
ich pracowitość. Nieprawdopodobna wręcz, całkowicie pochła-
niająca. Zapewniająca jednocześnie dobrobyt i wprowadzanie 
rozwiązań technologicznych, jakich nikt inny na świecie nie ma. 
Polaka cieszy dodatkowo zainteresowanie Japończyków naszym 
krajem, głównie za sprawą muzyki Chopina, którą się zachwy-
cają. Fakt ten jest niezmiernie miły. Oczywiście też bardzo po-
żyteczny. Współpraca z tym krajem może przynieść konkretne 
efekty gospodarcze. Również w wymiarze lokalnym. W Przemy-
ślu działa już Centrum Kultury Japońskiej i będę chciał zainte-
resować tę organizację powiatem brzozowskim. Zobaczymy co 
z tego wyjdzie – zastanawia się. Graboń odwiedził takie miasta, 
jak Osaka, Tokyo, Hiroszima, Iwakuni, Kyoto, Nara oraz wyspę 
Miyajima. Dokuczał tylko upał i 100-procentowa wilgotność. 
Aby trochę schładzać organizm trzeba było przemieszczać się  
z mokrym ręcznikiem na szyi.

Lokalna inicjatywa
Kolejna życiowa sfera, która jest dla niego bardzo ważna to 
działalność społeczna. W 2006 roku wszedł w wyborcze szran-
ki i zawalczył o miejsce w brzozowskiej radzie miejskiej. Wy-
grał i przez 4 lata zajmował się rozwiązywaniem problemów 
swojej „małej ojczyzny”. – Myślę, że trochę udało się popra-
wić w infrastrukturze drogowej, szkolnictwie, czy rekreacji. 
Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie wy-
remontowana została droga Humniska – Górki – Strachocina 
od strony powiatu brzozowskiego – wylicza. To był dla niego 
okres ciężkiej pracy. Łączył wszak obowiązki radnego i asy-
stenta na uczelni z pisaniem pracy doktorskiej oraz prowadzo-
nymi badaniami niezbędnymi do jej ukończenia. Podołał jed-
nakże wyzwaniom. Na co wpływ miały zapewne wcześniejsze 
doświadczenia, które stawiały go w różnych, trudnych sytua-
cjach. Podczas studiów zarabiał pieniądze na pokrycie kosz-
tów związanych z nauką. Imał się różnych prac, malując domy, 
kryjąc dachy, zajmując się wykończeniem prac budowlanych. 
Dzięki zagranicznym wyjazdom wydoroślał, usamodzielnił 
się. W codziennym życiu pomagają mu otwartość i bezpośred-
ni styl bycia, które nie są jedynymi jego cechami. Posiada też 
inne, jak pracowitość i upór. I konkretną wiedzę, co chce ro-
bić, jak cele osiągnąć. – Zacięcie i samozaparcie są nieodzowne  
w dążeniu do realizacji zamierzenia. Nie można się zniechę-
cać, twierdząc, że coś się nie da zrobić. W chwilach zwątpienia  
w sukces trzeba przełamać słabość i iść dalej. Tylko takie podej-
ście może dać nam poczucie zawodowego spełnienia i osiągnię-
cia zamierzonego celu – podkreśla Wiesław Graboń.



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

WARTO  WIEDZIEĆ

Sebastian Czech: Minęły tylko trzy 
miesiące nowej samorządowej ka-
dencji, a już sprawa dotacji udzielo-
nej brzozowskiemu szpitalowi przez 
Marszałka Województwa Podkar-
packiego znalazła się na pierwszych 
stronach gazet i na czołówkach 
lokalnych serwisów radiowo-tele-
wizyjnych. Wzbudziła też niemałe 
emocje w tutejszym społeczeństwie, 
wśród załogi szpitala, Radnych po-
wiatowych i w Zarządzie powiatu. 
Wymogła na radnych wojewódz-
kich natychmiastową reakcję i ko-
nieczność działania. Zwłaszcza tych 

związanych z brzozowskim środowi-
skiem. Można zatem powiedzieć, że od razu został Pan rzucony 
na głębokie wody w rozwiązywaniu samorządowych problemów 
bezpośrednio tyczących powiatu brzozowskiego.
Tadeusz Pióro: O pieniądzach dla szpitala głośno zaczęto mówić 
szczególnie w dniu ogłoszenia planów wydzielenia z brzozowskiej 
placówki onkologii i administracyjnego włączenia jej do planowane-
go Podkarpackiego Centrum Onkologicznego pozostającego już pod 
egidą władz wojewódzkich. Automatycznie więc pojawiły się obawy,  
że dotacja uzależniona będzie od reakcji dyrekcji szpitala, radnych  
i władz powiatu brzozowskiego. Na szczęście udało się oddzielić te 
dwie sprawy i środki te –  mimo w zdecydowanej  większości negatyw-
nych opinii dotyczących tej propozycji – zostaną przekazane Staroście 
Brzozowskiemu z przeznaczeniem  na rozbudowę szpitala w Brzozowie 
bez stawianych warunków.

S. Cz.: I to w dwóch, a nie jak wnioskowano w trzech ratach.
T. P.: Zgadza się. W grudniu 2010 r. Starosta Brzozowski wystąpił do 
Marszałka Województwa z prośbą o dofinansowanie tego zadania in-
westycyjnego. Pierwotnie 10 milionów złotych miało być podzielone 
na 3 raty i taki wniosek o zmianę projektu budżetu województwa został 
sformalizowany i zgłoszony przeze mnie jeszcze na początku stycznia, 
a Zarząd Województwa podjął decyzję o 2 transzach po 5 milionów 
przekazywanych w 2011 i 2012 roku. Mam nadzieję, że przyszłoroczna 
część zostanie wypłacona już bez żadnych dodatkowych dyskusji. Wie-
rzę, że tak będzie, ale nie zawsze stanowiska reprezentowane w prasie 
są podobne do tych w komisjach.

S. Cz.: Zatem nie tylko uczestniczył Pan w pierwszej poważnej 
„brzozowskiej sprawie” na forum wojewódzkiego samorządu, ale 
też był świadkiem jej szczęśliwego finału.
T. P.: Cieszy mnie bardzo decyzja o dofinansowaniu brzozowskiej on-
kologii. W szerszym kontekście te pieniądze nie są dla szpitala jako 
instytucji, ale dla ludzi, którzy otrzymują tam skuteczną pomoc. Sły-
chać czasem głosy, że marszałek województwa nie powinien wspoma-
gać powiatowych szpitali, jednak nie zawsze szpital powiatowy leczy 
mieszkańców stricte z danego powiatu. Takim przykładem jest właśnie 
Brzozów, gdzie onkologiczni pacjenci pochodzą w ponad 90 procen-
tach spoza powiatu i województwa podkarpackiego. Takich Ośrodków 
w województwie jest tylko dwa. Ratują one życie ludziom, którzy nie 
mogą czekać i im szybciej takie placówki będą się rozwijać, tym sku-
teczniejsza będzie pomoc dla pacjentów. 

S. Cz.: Zaznaczył Pan, że jest zdecydowanie przeciw-
ny wydzieleniu onkologii z brzozowskiego szpitala. Ma 
Pan alternatywny pomysł na rozwój w naszym woje-
wództwie tej niezwykle ważnej medycznej dyscypliny?
T.P.: Wydzielenie onkologii utrudniłoby znacznie przede 
wszystkim zarządzanie brzozowskim szpitalem. Pamiętaj-
my, że jedną częścią placówki kierowałby dyrektor podle-
gający pod samorząd powiatowy w Brzozowie, a drugą, 
wydzieloną onkologią będącą składową Podkarpackiego 
Centrum Onkologii, rządziłby szef nadzorowany przez 
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Biorąc pod uwagę 
fakt, że szpital to system naczyń połączonych, trudno sobie 
nawet wyobrazić taką sytuację. Przecież pacjenci lecze-
ni onkologicznie są również leczeni przez innych lekarzy. 
Poza tym szpital w Brzozowie funkcjonuje bardzo dobrze, 
ma wyrobioną opinię wśród pacjentów, kadrę na najwyż-
szym poziomie i sprzęt stawiający go wśród najlepszych 
ośrodków w Polsce. Nie ma więc sensu wydzielać z nie-
go jakichkolwiek oddziałów. Działalność brzozowskiego 
szpitala, skuteczny sposób zarządzania nim przyczynią 
się równocześnie do rozwoju onkologii w całym woje-
wództwie. Pokazuje to, że inwestowanie w ludzi, sprzęt, 
wsparcie ze strony organu założycielskiego, to sposób na 
sukces we współczesnej medycynie. Trudno o inny i rów-
nie skuteczny. Po co zmieniać coś co dobrze funkcjonuje. 
Wymyślanie innych rozwiązań wprowadza tylko chaos. 
Porównanie funkcjonujących w województwie 2 ośrodków 
onkologii do 2 płuc nie do końca mnie przekonuje, gdyż 
płuca działają w  jednym organizmie, a właśnie chodzi  
o to, aby onkologie współpracowały, ale były niezależne.

S. Cz.: Taki początek, wymagający szybkiej, jedno-
znacznej reakcji, będzie w jakiś sposób mobilizował 
Pana do działania w kolejnych miesiącach, czy nie po-
trzebuje Pan już do dodatkowych bodźców?
T. P.: Zdecydowanie nie. Zarówno pracę zawodową, jak  
i pracę w samorządzie traktuję jako służbę ludziom. Miesz-
kańcy Brzozowa i powiatu brzozowskiego wiedzą  jak dużo 
zmian nastąpiło w mojej instytucji, jak dużo nowych dzia-
łań zostało podjętych, wspólnie przez nas ukierunkowa-
nych szczególnie na dzieci i młodzież. Mam w sobie wy-
starczającą ilość energii, żeby podołać postawionym przed 
sobą zadaniom.

S. Cz.: Niepowodzenia Pana nie zniechęcają?
T. P.: Nie. Często na drodze do realizacji jakiegoś celu 
pojawiają się problemy, które trzeba rozwiązywać. Znie-
chęcanie się prowadzi do rezygnacji, a to z kolei eliminuje 
praktycznie z działalności publicznej.

S. Cz.: O Pana konsekwencji świadczy choćby ubiega-
nie się o mandat radnego wojewódzkiego. Sukces nie 
był natychmiastowy.
T. P.: Startowałem do sejmiku wojewódzkiego w wybo-
rach w roku 2006. W 1998 roku natomiast ubiegałem  
o mandat radnego powiatu sanockiego. Obydwa podejścia 
były nieskuteczne, ale nie zraziły mnie, ani nie pozbawiły 

Działać na rzecz mieszkańców
Rozmowa z Tadeuszem Pióro, Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie, 

Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Tadeusz Pióro
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społecznikowskiej pasji. W myśl zasady „do trzech razy sztuka” zdecydowałem 
się po raz trzeci wejść w wyborcze szranki. Okazało się, że tym razem z powo-
dzeniem.

S. Cz.: Łatwo też jednak nie było. Można nawet powiedzieć, że dzierżony 
przez Pana obecnie mandat przechodził podczas liczenia głosów z rąk do 
rąk.
T.P.: Losy ważyły się do samego końca. Dopiero po przeliczeniu głosów  
w jednym z okręgów w Brzozowie okazało się, że ostatecznie mi przypadło 
miejsce w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radnym zostałem więc dzię-
ki przede wszystkim głosom zdobytym w powiecie brzozowskim. Bardzo za nie 
dziękuję, pamiętam o tym i mieszkańcy powiatu brzozowskiego mogą zawsze na 
mnie liczyć. Myślę, że moja determinacja w sprawie przyznania brzozowskiemu 
szpitalowi finansowej pomocy oraz zdecydowany sprzeciw wydzielaniu z jego 
struktur onkologii potwierdziły moje zaangażowanie w sprawy tego terenu. 

S. Cz.: Traktuje Pan ten sukces jako zwieńczenie dotychczasowej działal-
ności politycznej?
T. P.: Nie traktuję swojej działalności jako politycznej. Jak wcześniej powie-
działem zarówno pracę zawodową, jak i w samorządzie traktuję jako służbę 
ludziom. Na pewno jednak realizacja zamierzenia jest jednocześnie podsumo-
waniem jakiegoś etapu w zawodowym życiu. Zresztą zaprzysiężenie na rad-
nego odbyło się w dniu dla mnie symbolicznym. Otrzymałem wszak wówczas 
Złoty Krzyż Zasługi za zaangażowanie w działalność profilaktyczną i promu-
jącą zdrowie. Odznaczenie, na wniosek minister zdrowia, przyznał mi śp. Pre-
zydent Lech Kaczyński na miesiąc przed smoleńską tragedią. Człowiek musi 
oczywiście wyznaczać sobie kolejne cele. Ja takie mam – przez najbliższe  
4 lata przyczyniać się w jak największym stopniu do poprawy życia miesz-
kańców Podkarpacia. Ułatwiać je, czynić bardziej perspektywicznym. Jestem 
członkiem komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środo-
wiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia oraz Ochrony Zdrowia, Po-
lityki Prorodzinnej i Społecznej. To obszary strategiczne dla funkcjonowania 
mieszkańców, zwłaszcza na terenie powiatu brzozowskiego, więc przede mną 
duże wyzwanie. Muszę również pamiętać o Stacji, którą kieruję, gdyż proble-
mów, szczególnie finansowych, jest bardzo dużo.

S. Cz.: Tematy wyjątkowo istotne dla powiatu brzozowskiego, ale  
i trudne zarazem. Przykładowo pańskie działanie w komisji Bezpieczeń-
stwa Publicznego i Zatrudnienia będzie tutaj wnikliwie obserwowane.
T. P.: Przypuszczalnie nie tylko tutaj, bo powiat brzozowski nie jest jedynym, boryka-
jącym się z problemem bezrobocia. Nikt nie ma na jego rozwiązanie złotego środka i 
najprawdopodobniej długo nie będzie miał. Redukcja bezrobocia wiąże się dzisiaj  
z rozwojem przemysłu, a na to samorząd – obojętnie jakiego szczebla – nie 
ma aż takiego wpływu, jakby się komuś wydawało. Musi po prostu na dany 
teren chcieć przyjść przedsiębiorca i inwestować w biznes. Tak powstają nowe 
miejsca pracy. Działania samorządów powinny i muszą ułatwiać prywatną ini-
cjatywę, ale na siłę nikt nikogo nie przyciągnie. 

S. Cz.: Co więc może samorządowiec w tej 
kwestii?
T. P.: Wystosowałem interpelację w sprawie 
środków na aktywizację bezrobotnych w po-
wiatach: leskim, bieszczadzkim i brzozow-
skim. Radykalnie zmniejszą się bowiem w tym 
roku środki Funduszu Pracy przeznaczone na 
ten cel. Przykładowo Powiatowy Urząd Pracy  
w Brzozowie w roku 2010 dysponował kwotą 17,5 
miliona złotych, a w bieżącym może liczyć na ak-
tywizację bezrobotnych na około 5 milionów, czyli 
niecałe 30 procent z ubiegłorocznej sumy, z tego 
2 mln na zobowiązania zeszłoroczne. W powiecie 
brzozowskim stopa bezrobocia sięga prawie 23 
procent.  Wierzę, że możliwe będzie zwiększenie 
kwot w powiatach najbardziej zagrożonych bez-
robociem, w tym oczywiście wyżej wymienionych. 
Rolą samorządowca jest ponadto sprzyjanie roz-
wojowi takich instytucji, jak właśnie szpitale. 
Również w kontekście walki z bezrobociem, bo 
szpital to nie tylko zakład leczniczy, ale i zakład 
pracy. To druga, niezwykle ważna przyczyna,  
z powodu której chronić należy te instytucje przed 
decyzjami wprowadzającymi niebezpieczne dla 
ich funkcjonowania zmiany.

S. Cz.: Co dobrego spotka mieszkańców powia-
tu brzozowskiego w roku 2011 dzięki środkom 
pochodzącym z budżetu województwa podkar-
packiego?
T. P.: W Haczowie powstanie boisko Orlik, któ-
rego budowa została ujęta na głównej liście in-
westycyjnej samorządu wojewódzkiego. Na li-
ście rezerwowej natomiast znalazły się Orliki  
w Jasienicy Rosielnej i Wesołej Ujazdy. Szko-
da, że nie na liście podstawowej, gdyż zapew-
niam uzyskałyby one naszą akceptację. Tak jak 
ją uzyskało Muzeum Historyczne w Sanoku. 
Mam nadzieję, że tych środków będzie więcej,  
a tym samym i one zostaną zrealizowane. Jedno-
cześnie już są i w ciągu roku będą środki unijne  
z przeznaczeniem na drogi, budowę kanalizacji, 
zaopatrzenie mieszkańców w wodę, zabezpiecze-
nie przeciwpowodziowe i szereg innych. Warto  
o nie walczyć, sporządzając dobre wnioski i pro-
gramy. Ze swej strony deklaruję wsparcie tych 
działań i pomoc w ich zdobyciu.

S. Cz.: Zaskoczyło coś Pana w ciągu tych 
pierwszych 3 miesięcy obecności w Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego?
T. P.: Trochę naiwnie myślałem, że w sejmiku 
jest mniej polityki. Moim zdaniem politykowa-
nie powinno ustąpić miejsca zdecydowanemu 
zaangażowaniu w rozwiązywanie społecznych 
problemów naszego województwa, których na 
dzisiaj nie brakuje. Chciałbym, żeby tak było  
i przynajmniej ze swojej strony deklaruję, że przez 
najbliższe 4 lata skupiał się będę przede wszyst-
kim na sprawach, bezpośrednio wpływających na 
codzienne życie w naszym regionie.

Rozmawiał Sebastian Czech

Jedna z licznych prelekcji T. Pióro
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     Wacław Kuźniar, inżynier, właściciel firmy budowlanej, z za-
miłowania kolekcjoner niezwykłych instrumentów muzycznych, mieszka 
w Krzemienicy koło Łańcuta. W ciągu niespełna pięciu lat zgromadził 
około 400 cytr. Ale cytry to nie wszystko. W jego domu znaleźć można 
inne instrumenty muzyczne: arabską lutnię, lirę korbową, korę wykonaną 
z tykwy, westernową gitarę z mosiądzu, czy czeski kontrabas, z którego 
korzystał zespół grający na festiwalu w Woodstock. Łącznie posiada po-
nad 800 instrumentów muzycznych.

Kilka lat temu na giełdzie staroci kupił cytrę, bo mu się spodobała. 
Po tygodniu kupił drugą i tak się zaczęła jego pasja. Instrumenty kupuje 
przeważnie w internetowych serwisach aukcyjnych. Paradoksalnie, taniej 
można cytrę dostać za granicą niż w Polsce.

Z cytr, które ma w kolekcji, prawie połowa pochodzi z Niemiec. 
Niemcy nie wysyłają zakupionych u nich przedmiotów. Należy je ode-
brać u nich w domu. Ale i z tym Wacław Kuźniar sobie poradził. Ma 
kolegę w Niemczech, który odbiera zakupione przez niego przedmioty  
i mu przekazuje.

W swoich zbiorach posiada m.in. chińską cytrę zdobioną macicą 
perłową oraz unikatową cytrę z przesuwanym kasetonem „Thierfeld Im-
perial”. Można na niej zagrać w wielu różnych tonacjach. Ma także cytrę 
skrzypcową, na której gra się smyczkiem.

Najstarsze jego cytry, których „wieku” jest pewien liczą sobie 150 
lat. Ale ma i takie, które mają lat 300. Podobają mu się cytry polskie, 
które przed II wojną światową  robiono m.in. we Lwowie. Ma już jedną 
w swoich zbiorach.

Na cytrze zagrać potrafi, co nam zademonstrował  
w Krzywem, ale z tzw. „podpórką”. Cytry akordowe 
mają wykresy, które podkłada się pod struny i  gra się 
według wykresów. Muzyka zawsze była w jego życiu 
obecna. Już w liceum grał w orkiestrze dętej. Aktywnie 
udziela się w gminnym chórze, z którym występował  
we Wiedniu, w Rzymie, na Słowacji i w Senacie RP.
          Na wystawie w Izbie Regionalnej w Krzywem 
Wacław Kuźniar prezentuje: cytrę węgierską, cytrę 
łemkowską, cytrę koncertową (wyrób rzemieślniczy  
z drewnianymi kołkami), dwie cytry akordowe (gita-
rowe), cytrę akordową tzw. Autoharp, cytrę akordową 
akompaniującą, cytrę amerykańską – Ed akordową, cy-
trę akordową guzikową, polską cytrę koncertową, lirę, 
multanki (jak  fletnia Pana), dudy, mandolinę ze skoru-
py żółwia – łącznie 15 instrumentów, w tym 13 cytr.

Rodowód cytry sięga czasów biblijnych. Jest to 
więc bardzo stary instrument. Jak wiemy z przekazów, 
biblijnych król Dawid grał na lirze, a lira podobnie 
jak harfa - to rodzaj cytry – instrumentu strunowe-
go. Współcześnie cytry są rozpowszechnione przede 
wszystkim w krajach alpejskich: Szwajcarii, Austrii, 
Niemczech. W Polsce są ciągle mało znane.

Wacław Kuźniar zbiera wszystko, co ma zwią-
zek z cytrami: znaczki, fotografie, pocztówki, fachową 
literaturę, struny i nuty. Do Krzywego przywiózł: nuty 
kolęd rozpisane na cytrę niemieckie i polskie, podręcz-
nik do nauki gry na cytrze „Szkoła na cytrę” z 1888 
r., „Zbiór kolęd na cytrę” z 1825 r. i wydany w języku 
rosyjskim zbiór melodii na cytrę z 1856 roku.

Spodobał się panu Wacławowi Kuźniarowi 
tzw. „łamaniec językowy”, który mu przedstawiłam,  
a związany był oczywiście z cytrą. „Szedł Mojżesz 
przez morze, jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez 
morze cytrzystki  szły. Paluszki cytrzystki nie mogą być 
duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby”. (Znaleźć go 
można pod literką „S” w Wikicytatach, w internecie).
        Kolekcjoner, którego poznałam jest wspaniałym 
człowiekiem. Bezpośrednim, serdecznym i pełnym cie-
pła, chętnie dzielącym się ze słuchaczami swoją wiedzą. 
Dla niego cytra i jej muzyka, to inny świat, bardzo mu 
bliski. Podoba mu się jej naturalność i „pierwotność”.

Cytra, co w duszy gra

Wystawa cytr w Izbie Regionalnej w Krzywem

Wacław Kuźniar - kolekcjoner instrumentów muzycznych

Halina Kościńska

fot. Jadwiga Rajtar-Żaczek

fot. Jadwiga Rajtar-Żaczek
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Swoją wizję tańca urzeczywist-
niają prezentując widzom Teatr Tańca 
Ulicznego.  Umiejętności członków ze-
społu Fabryka Sztuki Ulicznej „Zone”  
z Rzeszowa mieliśmy okazję obejrzeć  
w czasie Podkarpackiej Biesiady, która 
odbyła się w Nozdrzcu.

- Fabryka Sztuki Ulicznej „Zone” 
to Szkoła Sztuki Ulicznej i Te-
atr Tańca Ulicznego. Te dwie 
gałęzie działalności zespołu 
mają jedną wspólną podsta-
wę i nawzajem się uzupełniają 
tworząc jedną całość – tłuma-
czył Mariusz Adamczyk, cho-
reograf FSU „Zone” - Szkoła 
Sztuki Ulicznej zajmuje się 
przede wszystkim nauką róż-
nych form tańca ulicznego. To 
zajęcia prowadzone ze styli 
sklasyfikowanych jako formy 
tańca Street Dance. Teatr Tań-
ca Ulicznego zaś, to rzadko 
spotykana, artystyczna forma 
tańca. Pod tym względem Pod-
karpacie jest jeszcze „świeże”, 
bez doświadczeń. Nie ma co 
ukrywać, ale tutaj promowa-
ne są głównie tańce ludowe 
i kultura „Małych Ojczyzn”. 
Nasz taniec, co już nieraz sły-
szeliśmy, starsze pokolenie 
nieraz określa mianem „tańca 
diabelskiego”. Powoli staramy 
się przezwyciężać te stereotypy, 
jednak czasami wcale nie jest 
łatwo.

Z czarnymi mocami ta-
niec rzeszowskiej grupy ma 
mało wspólnego. Za to z cięż-
kimi, wielogodzinnymi tre-
ningami, a nieraz i kontuzjami, 
łączy go bardzo wiele. – Dla nas jest to 
połączenie pasji i tańca. Swoją przygodę 
z nim rozpocząłem w wieku 14 lat na Ślą-
sku, gdzie wówczas mieszkałem. Najpierw 
był to taniec towarzyski, a następnie hip 
hop. To właśnie na Śląsku zetknąłem się  
z Teatrem Ulicznym. W jego arkana wpro-
wadził mnie znany choreograf i reżyser 
- Jarosław Staniek. Od niego złapałem 
tego pozytywnego „zarazka” do tańca 
i teatru. A teraz sam, tańcząc już zawo-
dowo, staram się pozytywnie zarażać  tą 
„chorobą” – dodał z uśmiechem Mariusz 
Adamczyk.

I chyba mu się to udaje. Zespół  
w składzie: Magda Sanojca, Michał Kry-
giel, Bartłomiej Orlof oraz Grzegorz 
Pittner, również pokochał taniec i każ-
dy z jego członków stara się pokazywać  
w nim własną osobowość i charakter. – 
Swą przygodę z tańcem zaczęłam już jako 
siedmiolatka. Próbowałam i tańca nowo-

czesnego i współczesnego. Jednak to nie 
było to. Strzałem w dziesiątkę okazał się 
dopiero hip hop dance i dancehall. Do-
piero w nich mogę wyrazić swój charak-
ter – opowiadała Magda Sanojca. – Mnie 
za to najbardziej odpowiada breakdance 
– stwierdził Bartłomiej Orlof. – Wszyscy 
cały czas się rozwijamy. Uczestniczymy 
w różnych warsztatach i zawodach, zwy-
kle z dużymi sukcesami. Ewoluuje rów-
nież nasz taniec. Nie można określić jaki 
będzie na przykład za rok. Staramy się 
również pokazać prawdziwą kulturę hip 
hopu. Jest nieco inna niż jej telewizyjna, 

koloryzowana wersja. Wiele osób, które 
przychodzi do naszej szkoły, ma w gło-
wie wersję telewizyjną. Nieraz zbyt duża 
rozbieżność tych wyobrażeń powoduje, 
że odchodzą. Jednak duża większość na-
szych przyszłych uczniów przychodzi po 
prostu z ciekawości. Zafascynowani zo-
stają. Pokazujemy różne style tańca. Pop-

ping, dancehall, breakdance czy 
hip hop dance, a do tego jeszcze 
odrobina aktorstwa i teatru po-
woduje, że każdy poszukiwacz 
znajdzie coś dla siebie – mówił 
Grzegorz Pittner.

Te wszystkie obco 
brzmiące nazwy oznaczają po 
prostu poszczególne style tańca. 
Popping to taniec, który powstał 
we Fresno w stanie Kalifornia. 
Jest on mieszanką stylów tańca 
funk oraz ulicznego. Polega on 
na szybkim spinaniu i rozluź-
nianiu mięśni, tzw. pop. Są one 
wykonywane w rytm muzyki  
w połączeniu z różnymi poza-
mi i ruchami. Dancehall taniec  
i gatunek muzyczny wywodzą 
się z Jamajki. Powstały one pod 
koniec lat 60. z klasycznego reg-
gae. Dancehall jest od niej jed-
nak o wiele szybszy i żywszy. 
Przedstawicielem tej muzyki 
jest, między innymi ostatnio po-
pularny, Sean Paul. Breakdance 
polega na wykonywaniu ewolu-
cji akrobatycznych połączonych 
z rytmicznym tańcem. Razem 
tworzą nierozerwalną całość. Od 
tancerza wymaga on dobrych 
predyspozycji fizycznych, kon-
dycji oraz wysokiego poczu-
cia rytmu. W tańcu hip hop zaś, 

tancerz ma możliwość improwizacji. On 
też bierze udział w tzw. „bitwach”, czyli 
formalnych lub nieformalnych konkur-
sach tańca freestyle. – Każdy z tych sty-
lów wymaga mnóstwa godzin ćwiczeń 
i ciężkiej pracy nieraz w pocie czoła. 
Jednak warto, bo efekty są zadziwiające  
i przynoszą mnóstwo satysfakcji – zachę-
cał Mariusz Adamczyk.

Każdego kto chciałby się dowie-
dzieć więcej o zespole i jego działalności 
zapraszamy na stronę www.fszone.pl.

Taniec potrzebny jak powietrze

Zespół prawie w komplecie (od lewej): Mariusz Adamczyk,  
Magda Sanojca, Bartłomiej Orlof i Grzegorz Pittner

 Fragment występu

Elżbieta Boroń
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JAK ROZPOZNAĆ ZAGROŻENIE?
Termin „ryzyko dysleksji” został po raz pierwszy wprowa-
dzony przez prof. Martę Bogdanowicz w 1993 roku na Ogól-
nopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Dysleksji  
i szybko się rozpowszechnił w stosunku do dzieci w prze-
dziale wiekowym od okresu poniemowlęcego do ósmego 
roku życia. Istnieje określona grupa zjawisk, które wyraźnie 
wskazywać mogą na zagrożenie dysleksją.

SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKSJI (KL. I-III)
Motoryka duża
Mała sprawność motoryczna całego ciała: dziecko ma trud-
ności z nauczeniem się jazdy na rowerze, rolkach, łyżwach, 
nartach. Niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych 
i lekcjach wf, może mieć trudności z wykonywaniem ukła-
dów gimnastycznych.

Mała motoryka
Obniżona sprawność ruchowa rąk: nieopanowane w pełni 
czynności związane z ubieraniem się, myciem, jedzeniem, 
trudności z używaniem nożyczek.

Koordynacja wzrokowo ruchowa
Trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem. Dziecko nie-
chętnie rysuje, pisze, nie mieści się w liniaturze, zbyt moc-
no przyciska ołówek, długopis. Ma problemy z rysowaniem 
szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych.

Funkcje wzrokowe
Problemy z wyróżnianiem elementów z całości i złożeniem 
ich w całość. Dziecko z trudem odnajduje różnice na po-
dobnych obrazkach, myli litery o podobnych kształtach (np. 
n-m, l-ł) lub inaczej położonych w przestrzeni (np. p-b-g-d)

Funkcje językowe
Wadliwa wymowa, przekręcanie wyrazów bardziej zło-
żonych, błędy gramatyczne w wypowiedziach (głównie 
w używaniu wyrażeń przyimkowych nad- pod, za- przed, 
itp). Dziecko ma także trudności z pamięcią fonologiczną, 
zapamiętywaniem sekwencji nazw, cyfr, sekwencji czaso-
wej, liter alfabetu, krótkich tekstów, tabliczki mnożenia. Wy-
stępują problemy z nazwaniem szeregu obrazków.

Lateralizacja
U dziecka utrzymuje się oburęczność.

Orientacja w schemacie ciała i prze-
strzeni
Występuje trudność z równoczesnym 
wskazaniem na sobie części ciała 
i nazwaniem ich (określeniem prawej 

i lewej strony ciała). Dziecko ma problemy z określaniem położenia 
przedmiotów względem siebie. Pisanie zwierciadlane, pisanie od 
prawej do lewej strony.

Czytanie 
Występują trudności w nauce czytania (dziecko czyta wolno, głos-
kuje lub sylabizuje, lub bardzo szybko ale niedokładnie). Podczas 
czytania pojawiają się metatezy, tj. przestawianie sylab w wyrazie, 
gubienie miejsca czytania. Dziecko nie rozumie tekstu.

Pisanie
Problemy z zapamiętywaniem kształtu niektórych liter, mylenie 
liter podobnych graficznie, lub różnie położonych w przestrzeni. 
Przepisywanie tekstów z błędami, mylenie liter odpowiadających 
głoskom podobnym fonetycznie (z-s, g-k, d-t). częste opuszczanie, 
przestawianie, dodawanie liter, sylab. Liczne błędy w pisaniu ze 
słuchu.

Orientacja w czasie
Dziecko ma problemy z określaniem pory dnia, roku, godziny.
Już wkrótce propozycja ćwiczeń wspomagających terapię, które 
możesz wykonywać z dzieckiem w domu.
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Miłość jest ważnym i istotnym ele-
mentem życia każdego człowieka, 

ale nie oznacza, że jest prosta. Niektórzy 
uważają, że kochać kogoś to nic trudne-
go. Faktycznie uczucie przychodzi do 
nas samo, jednak, aby mogło się rozwi-
jać, trzeba poświęcić mu wiele uwagi 
i zaangażowania. Erich Fromm w swojej 
książce pt. „O sztuce miłości” przekonuje 
nas, że „Miłość jest sztuką, a sztuka jest 
życiem”. 

Fromm analizował zachowanie lu-
dzi. Okazało się, że ludzie dbają o wygląd, 
sposób bycia, o swój status materialny. 
Natomiast nie zastanawiają się nad umie-
jętnością kochania drugiego człowieka. 
A przecież jest to sztuka do opanowania, 
co nie oznacza, że jest łatwe. Zanim flo-
rysta osiągnie perfekcję w komponowa-
niu bukietów, zanim stanie się artystą 
przyozdabiającym swoje dzieła, poświę-
ca tej czynności wiele czasu na naukę 

i praktykę. Podobnie człowiek uczy się 
sztuki kochania. Mimo, iż nauka nie jest 
krótka ani prosta to miłość jest nagro-
dą samą w sobie. Owszem zdarzają się 
rozczarowania, niepowodzenia, jednak 
nie powinny one zniechęcać i zrażać do 
praktykowania sztuki miłości ponieważ 
człowiek nie jest przystosowany do ży-
cia w odosobnieniu. Miłość jest aktywną 
siłą w człowieku, siłą która przebija mury 
oddzielające człowieka od jego bliźnich, 
siłą jednoczącą go z innymi: dzięki mi-
łości człowiek przezwycięża uczucie osa-
motnienia i izolacji. A więc miłość nie jest 
niczym innym jak działaniem. Kochać to 
znaczy dawać, a nie tylko brać. Uczucie 
to sprawia, że ludzie pragną obdarowy-
wać innych. Fromm twierdzi, że wynika 
to z siły miłości. Najcenniejszymi darami 
kochającego człowieka jest zaintereso-
wanie, wiedza, radość, zrozumienie, hu-
mor a także smutek. Oprócz elementów 
dawania, miłość ujawnia się również 
poprzez zespół niezależnych od siebie 
postaw, takich jak: odpowiedzialność, 
troska, poszanowanie czyli przyjmowa-
nie człowieka takim, jakim jest, może 
on rozwijać się dla własnego dobra oraz 
poznanie, które jest możliwe wtedy, gdy 
człowiek przestaje interesować się sa-
mym sobą i wykracza poza krąg własnej 
osoby. Poszczególne aspekty, a zarazem 
składniki miłości, ujawniają się w prze-
różny sposób w zależności od podmiotów 
relacji miłości. Troska wyraża się w czyn-
nym zainteresowaniu rozwojem i życiem 
tego, co się kocha. Miłość objawiająca 
się troską ukierunkowana jest ku osobom 
słabszym, potrzebującym pomocy. Odpo-
wiedzialność jest aktem dobrowolnym, 

chęcią zaspokojenia wyrażonych lub nie 
wyrażonych potrzeb drugiej osoby. Dzię-
ki aspektom miłości można poznać ta-
jemnice drugiego człowieka, poprzez ze-
spolenie, bowiem i miłość można odkryć 
siebie nawzajem. 

W miłości trzeba być aktywnym 
zarówno w myślach jak i uczuciach. Ko-
chać to nic innego jak powierzyć się ko-
muś bez żadnych zastrzeżeń, oddać i mieć 
nadzieję, że nasza miłość wywoła miłość 
ukochanego. 

E. Fromm wyodrębnił pięć typów 
miłości: braterską, matczyną, Boga, sa-
mego siebie i erotyczną. 

Miłość braterska jest podstawą 
innych wymienionych typów. Cechuje 
ją troska i odpowiedzialność o drugie-
go człowieka, poznanie i poszanowa-
nie, chęć ułatwienia życia. To miłość, 
o której mówi dekalog „Kochaj bliźniego 
swego jak siebie samego”. Jest to miłość 

do ludzi, brak w niej wyłączności, jest 
natomiast uczucie solidarności, zjed-
noczenia i pojednania. Jeśli dostrze-
żemy głębię człowieka to zobaczymy  
w nim brata. Dlatego też słowo ko-
cham z wnętrza człowieka trafia do 
głębi drugiej osoby. Początkiem tej 
miłości jest kochanie człowieka 
biednego, obcego i bezradnego. 

Miłość matki w ocenie Fromma to 
najświętsze ze wszystkich uczuciowych 
więzi, najwyższy rodzaj miłości, gdyż 
posiada ona charakter altruistyczny i jest 
pozbawiona egoizmu. Matka opiekuje 
się swym dzieckiem, kocha je za to, że 
jest, że istnieje. Patrzy jak rośnie, dorasta 
i w końcu odchodzi, aby założyć swoją 
rodzinę. Matka nie otrzymuje za miłość 
dziecka nic w zamian, poza jego spełnie-
niem i szczęściem. Miłości tej nie można 
kupić ani zdobyć. Inna jest miłość ojcow-
ska, gdyż jest uczuciem warunkowym. 
Ojciec kocha dziecko, bo spełnia ono jego 
oczekiwania, wypełnia obowiązki oraz za 
to, ze jest takie jak on. 

Miłość do Boga to wartość najwyż-
sza, upragnione dobro, do którego ludzie 
dążą. Kochać siebie to także oznacza ko-
chać innych, czyli jest to sposób czerpa-
nia radości z życia. 

Miłość erotyczna to pragnienie cał-
kowitego zespolenia się z drugim czło-
wiekiem. Reasumując, miłość to uczucie 
od zarania dziejów i wywiera ogromny 
wpływ na ludzkie życie. To ono daje od-
wagi i siły w przezwyciężaniu własnych 
słabości, przeciwności losu, to ono często 
staje się natchnieniem dla filozofów, ma-
larzy, którzy niejednokrotnie dzięki miło-
ści tworzą dzieła, które przetrwały setki 
lat. Aby zdobyć tak cenne uczucie ludzie 
byli i wciąż są zdolni uczynić i poświęcić 
wiele, gdyż jak pisze Wergiliusz – „Miłość 
wszystko zwycięża”. Nierzadko miłość 
wiązana była z siłami magicznymi. Od 
setek lat ludzie odczyniali czary, rzucali 
zaklęcia, aby wzbudzić czy też ożywić 
miłość. Choć we współczesnym świecie 
nie stosuje się magii w zdobywaniu uko-
chanej osoby to ludziom pozostał ich nie-
odparty urok w oczarowywaniu obiektu 
miłości. Miłość jest doznaniem indywi-

dualnym i osobistym, a każdy człowiek 
przeżywa ją inaczej, a jednak podobnie. 

Podstawą do tego, aby móc kochać 
innych jest to, aby kochać, zaakcepto-
wać siebie. Najpierw nauczmy się być 
szczęśliwi sami ze sobą, a wtedy odna-
lezienie drugiej połowy przyjdzie samo. 
A gdy przyjdzie, to nie będziemy uzależ-
niać swojego szczęścia od kogoś, bo bę-
dziemy tworzyć je razem. I postępujmy 
tak nie tylko w dniu 14 lutego ale również 
w pozostałe dni roku, ponieważ miłość to 
codzienność każdego z nas, pełne zaanga-
żowanie, koncentracja i dyscyplina.

Bo jak powiedziała George Sand: 
„Jest tylko jedno szczęście w życiu, ko-
chać i być kochanym”.

Walentynki, nie tylko od święta

Kinga Midzio 
Psycholog w Szpitalu Specjalistycznym 

w Brzozowie 
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Z dziejów powiedzeń i nazw

Wybrała Halina Kościńska

     Powiedzenie to jest cytatem z Biblii. W Ewangelii według Mateusza czytamy: 
„Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie pereł waszych przed wie-
prze, by ich przypadkiem nie podeptały nogami i obróciwszy się nie rozszarpały 
was”.                               
     Znaczy to w przenośni: Nie ofiarowujcie rzeczy kosztownych 
lub wzniosłych temu, kto ich ocenić nie potrafi. Perła jest od 
dawna synonimem rzeczy cennej. Powiada się „To istna 
perła”. Dawniej nazywano je „rosą niebios” albo „łzami 
pięknych kobiet”.
     Rezygnując z poetyckich porównań można określić 
perły jako wynik obronnych umiejętności małży. Perły bo-
wiem powstają wtedy, gdy jakieś obce ciało (pasożyt lub 
ziarenko piasku) wywołuje podrażnienie płaszcza małży. 
Wtedy wydzielina nabłonkowa płaszcza otacza to obce 
ciało i twardnieje, a potem, przez szereg lat, okrywa je 
coraz nowymi warstewkami substancji macicy perłowej 
(czyli – chemicznie rzecz biorąc -  węglanem wapnia). Gdy powstająca perła przy-
rasta do skorupki małża wartość jej- handlowa nie biologiczna bardzo się zmniej-
sza. Najbardziej poszukiwane są perły całkiem okrągłe o żywym blasku, delikatnej 
grze barw i możliwie jak największe.
     Połowy pereł udają się najlepiej w Zatoce Perskiej i u wybrzeży Cejlonu. Różowe 
perły cejlońskie są najkosztowniejsze. Ale najpiękniejsza macica perłowa ze skoru-
pek małż pochodzi z Manili. Obfite łowiska znajdują się także na wodach Celebesu, 
Japonii, Madagaskaru i w Morzu Czerwonym. Małże zwykle leżą na płyciźnie, ale 
znaleźć je można również aż do czterystu metrów głębokości. Dobra perła jest, przy 
wielkiej elastyczności, tak trwała, że nieraz doradzano, aby sprawdzać ich auten-
tyczność przez uderzenie ciężkim młotem na kowadle.

Rzucać perły przed wieprze

     Kwasy rozpuszczają perłę, zasady złusz-
czają poszczególne warstewki. Od wzajem-
nego pocierania się o siebie, jak przy potrzą-
saniu w woreczku, perły „umierają”, tj. tracą 
tęczowe zabarwienie interferencyjne, stają 
się „martwe”. Również pot ludzki i wyziewy 
wielkomiejskie (bezwodnik kwasu węglo-
wego i dwutlenek siarki) powodują korozję 
pereł.
     Zależnie od sposobu obchodzenia się  
z nimi przez właściciela i od składu chemicz-
nego powietrza, żyją one od pięćdziesięciu 

do stu lat, rzadko dłużej. Również 
słynna perła-olbrzymka szacha Ira-

nu Rezy Pahlawiego nie może 
ujść zagładzie.

     Perły są zatem pięk-
ne, drogie i przemijające.  
O ich znikomości myślała 
zapewne Kleopatra, kró-
lowa Egiptu, wypijając  

z wodzem rzymskim Antoniuszem 
perły rozpuszczone w kwasie – zapewne  
w occie.
     Że małże można nakłonić do produkcji 
pereł, wiedzieli Chińczycy już dawno. Wy-
tworzenie pereł hodowlanych na wielką ska-
lę zaczęło się wszakże dopiero około roku 
1920. Najładniejsze perły hodowlane są za-
ledwie o dwadzieścia procent tańsze od na-
turalnych.
      Z książki Władysława Kopalińskiego 
„Kot w worku czyli z dziejów powiedzeń  
i nazw”.

28.02. - 14.03. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
14.03. - 21.03. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2
21.03. - 28.03. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27
28.03. - 04.04. - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

04.04. - 18.04. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
18.04. - 22.04. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2
22.04. - 25.04. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
25.04. - 02.05. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27

02.05. - 09.05. - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9
09.05. - 23.05. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
23.05. - 30.05. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2

30.05. - 06.06. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27
06.06. - 13.06. - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9
13.06. - 27.06. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
27.06. - 04.07. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2

04.07. - 11.07. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27
11.07. - 18.07. - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9
18.07. - 01.08. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2

01.08. - 08.08. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2
08.08. - 15.08. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27
15.08. - 22.08. - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

22.08. - 05.09. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
05.09. - 12.09. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2
12.09. - 19.09. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27
19.09. - 26.09. - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

26.09. - 10.10. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
10.10. - 17.10. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2
17.10. - 24.10. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27
24.10. - 31.10. - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

31.10. - 14.11. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
14.11. - 21.11. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2
21.11. - 28.11. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27
28.11. - 05.12. - Apteka „Pod Ratuszem” ul. Mickiewicza 9

05.12. - 19.12. - Apteka Prywatna mgr B.Sawka ul. Podwale 2
19.12. - 26.12. - Apteka „Omega” ul. Kościuszki 2
26.12. - 02.01. - Apteka „Mediq” ul. Mickiewicza 27

Dyżury całodobowe aptek na rok 2011
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Pierwszy raz w swojej historii Zespół 
Szkół w Trześniowie był gospodarzem 

zawodów rangi powiatowej. W dniu 16 lu-
tego br. miejscowa szkoła gościła drużyny 
podczas Powiatowej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt. 
Oprócz gospodyń w turnieju wzięły udział reprezentacje pię-
ciu gimnazjów z: Orzechówki, Niebocka, Wary, Domaradza  
i Nr 1 z Humnisk. W meczach grupowych swoją siłę pokazały 
gospodynie oraz dziewczęta z Humnisk. Zarówno jedne jak  
i drugie bez straty seta pewnie pokonały swoje rywalki. 

W meczach półfinałowych Trześniów gładko rozprawił 
się z ubiegłorocznym mistrzem – Warą, natomiast Humniska 
po nerwowym i wręcz dramatycznym meczu wygrały z Orze-
chówką. Warto zaznaczyć, że w decydującym secie dziewczę-
ta z Humnisk przegrywały już 2 – 10 i 5 – 12. Ostatecznie 
jednak zdołały przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść  
i awansowały do finału. W finale więc spotkały się dwie nie-
pokonane do tej pory drużyny. Sam mecz mógł się podobać, 
stał na niezłym poziomie sportowym. Pierwszy set układał się 
przy przewadze siatkarek z Trześniowa i ostatecznie zakończył 
się ich wygraną 20 – 14. W drugim ekipa z Humnisk mimo, że 
przegrywała 15 – 18 doprowadziła do walki na przewagi. Bar-
dziej nad nerwami zapanowały jednak gospodynie. Ku uciesze 
licznie zgromadzonej publiczności wygrały decydującą piłkę 
i wygrały 23 – 21. Radości i szczęściu miejscowych nie było 
końca. Po turnieju odebrały one okazały puchar i dyplom. Po 
ośmiu latach przerwy znowu wrócił on do Trześniowa jako 
mistrza powiatu. 

Mistrzynie z Trześniowa

Laureatki z Trześniowa

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. 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.  

Najlepsze drużyny grały w składach: Trześniów – Anna Lute-
cka, Wioleta Wojtuń, Patrycja Wojtuń, Alicja Dydak, Żaneta Łotuszka, 
Angelika Kułak, Karolina Rysz, Karolina Kołodziejczyk, Małgorzata 
Kotowska, Kamila Nawrocka, Aneta Bałaban, Anna Zywar. Opiekun 
– Janusz Tys. Humniska – Agnieszka Górniak, Gabriela Kędra, Ewe-
lina Telesz, Monika Mazur, Paulina Ruchlewicz, Iwona Szmyd, Mag-
dalena Ryba, Gabriela Słota, Anna Zubel, Karolina Florczak, Dominika 
Florczak, Małgorzata Sokalska. Opiekun – Bogusław Korfanty.Marek Szerszeń
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ROZRYWKA
 Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, 
karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach na 
Śląsku. Od 1962 r. gruntował swoją wiedzę  
z zakresu rysunku, malarstwa i grafiki w kółkach 
plastycznych przy boku znanych 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. Wykonywał ilu-
stracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wystawach w kraju  
i za granicą. 

Tadeusz Krotos
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ROZRYWKA

TERMINARZ KINA „SOKÓŁ” 

Kasa czynna pół godziny przed seansem. 
Terminarz może ulec zmianie 

z przyczyn niezależnych od kina. 
Tel. (13) 43 419 38 (wew. 29), www.kino.bdk.net.pl

Seanse organizowane tel. (13) 43 419 38; (wew. 26); 695 378 107. 

25, 26, 27,  MACZETA
28-1.III     prod. USA, od lat 15                    godz. 18:00                 
                  Komedia, Akcja                                      Czas: 105 min

5, 6, 7   OPOWIEŚCI  Z NARNII: PODRÓŻ  WĘDROWCA DO ŚWITU
              prod. USA, W. Bryt. od lat 10             godz. 16:30                 
              Familijny, Fantasy                               Czas: 115 min

WEEKEND   5, 6, 7    godz. 19:00
prod. Polska, od lat 15  8 marca   godz. 18:00                 
Komedia, Akcja                                                             Czas: 105 min

WOJNA  ŻEŃSKO-MĘSKA           
prod. Polska, od lat 15           8 marca               godz. 20:30                 
Komedia                                                                        Czas: 105 min

11, 12, 13,  MR.  NOBODY 
14, 15        prod. Belgia, Fran. od lat 12                   godz. 18:00                 
                  Melodramat, Sci-Fi                                Czas: 138 min

LUDZIE  BOGA 18, 19, 20  godz. 17:00
prod. Francja, od lat 12  21, 22       godz. 19:00                 
Dramat                                                                           Czas: 120 min

21, 22, 23  SAFARI: ZWIERZAKI  GÓRĄ 
     prod. Niemcy, od lat B/O                   godz. 17:00                 
                  Animacja                                 Czas: 93 min

25, 26, 27,  CUDOWNE  LATO 
28, 29        prod. Polska. od lat 15                   godz. 18:00                 
                  Obyczajowy, Komedia                                Czas: 138 min

- Marzec 2011

NZOZ Centrum Rehabilitacji
 „VITA” – REH w Brzozowie 
ul. Mickiewicza 33 (przy dworcu PKS)

Masaż: 
- klasyczny
- limfatyczny
- dzieci metodą Shantala 
- rehabilitacja ruchowa

Fizykoterapia:
- laseroterapia
- elektroterapia
- magnetoterapia
- terapia ultradźwiękowa
- światłolecznictwo

Realizacja świadczeń wykonywana jest bez oczeki-
wania. W zakres naszych usług wchodzą również wizyty  
w domu pacjenta. Kontakt tel. 609 742 916.  

czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.00 do 16.00

świadczy następujące formy terapii: 
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STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Od czasu do czasu warto się odprężyć  
i urozmaicić sobie jakoś życie, nie 

można wszak żyć samymi przyziemnymi 
sprawami. Nie zaszkodzi, gdy zrezygnujesz 
z jakiegoś zajęcia na rzecz wyjścia z domu  
i oddania się rozrywkom. Pośród ludzi, któ-
rych spotkasz, możesz poznać przyjaciela.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Metodycznie i powoli podchodź do 
każdego zagadnienia a wyjdziesz na 

prostą. Pomyśl też o momencie odpoczynku. 
Będziesz wtedy z łatwością nawiązywać zna-
jomości. Pamiętaj że jesteś obdarzony inteli-
gencją, umiejętnością prowadzenia błyskotli-
wych rozmów, dowcipem oraz refleksem. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Ten okres zacznie się dynamicznie, 
nie będziesz miał zbyt wiele czasu na 

zastanowienie. Niektóre decyzje należałoby 
podejmować szybko, bo szansa jaką da Ci los 
szybko przepadnie. Warto przeto być czujnym 
i starać się nie przespać chwil, które mogą 
zmienić dotychczasowe życie. 

RYBY (20 II – 20 III) 
Twoja niegasnąca ciekawość świata 
zaintryguje niejednego. Jednak nie 

trać od razu głowy i serca dla napotkanej osoby. 
Na szczęście jesteś na tyle rozsądny, że szybko 
sobie poradzisz z zawrotem głowy i powrócisz 
na ziemię. W swoim codziennym życiu stawiaj 
na intuicję.

HOROSKOP i KRZYŻÓWKA
ROZRYWKA
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BARAN (21 III – 20 IV)
Nie bój się konfrontacji, gdyż przy-
niesie Ci ona zbawienny spokój.  

Z końcem drugiego tygodnia będziesz musiał 
się mocno sprężyć, ponieważ wiele się wyda-
rzy, może nawet zbyt wiele. Jeżeli podołasz 
wszystkim sytuacjom, niewątpliwie odczujesz 
niemałą satysfakcję. 

BYK (21 IV – 21 V)
W sferach życia, które według Cie-
bie dojrzały do zmian, trzeba będzie 

wreszcie coś postanowić. Może zmienisz 
kompletnie kierunek swych zainteresowań  
i zajmiesz się całkiem inną, nieznaną Ci do tej 
pory dziedziną życia albo zerwiesz wieloletnią 
znajomość?  

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Wszystkie gwiazdy na niebie wreszcie 
zaczęły Ci sprzyjać. Od tej pory każdy 

dzień będziesz witać w dobrym humorze. Ten 
czas zdecydowanie należy do Ciebie, realizuj 
więc bez oporów plany i nie miej żadnych za-
hamowań. 

RAK (22 VI – 23 VII)
Rozwijaj się towarzysko, pomimo 
tego, że jesteś osobą delikatną i nie 

zawsze dobrze czujesz się w licznym gronie. 
Nie ma powodu, ażebyś musiał odizolować 
się od ludzi. Postaraj się wychodzić częściej  
z domu. W pracy czeka Cię ambitne zadanie. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
O przyjaźnie z ludźmi należy dbać, 
gdyż inaczej po jakimś okresie kon-

takty z nimi staną się niezmiernie powierz-
chowne, aż wreszcie zanikną. Szczególnie 

warto nawiązywać znajomości z ludźmi ze 
środowiska o wspólnych zainteresowaniach, 
możesz bowiem wiele na tym zyskać. Jeżeli 
nie będą to korzyści materialne, to na pewno 
intelektualne, a te są wszakże bezcenne.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Teraz bywając wśród ludzi możesz 
całkiem niespodzianie znaleźć mi-
łość i wielką przyjaźń. Zabłyśniesz  

w każdym towarzystwie, a Twoja nieśmiałość 
i obawy gdzieś znikną. Dzięki temu śmiało bę-
dziesz mógł ruszyć na podbój świata. Tempo 
Twojego życia znacznie wzrośnie. Pamiętaj 
aby w tym zamieszaniu znaleźć czas na odpo-
czynek.

WAGA (24 IX – 23 X)
Nie popełnij w tym miesiącu błędu,  
który mógłby Cię zbyt wiele koszto- 

wać. W Twoim życiu pojawią się ciekawe moż-
liwości i nietuzinkowe propozycje. Zwłaszcza 
druga połowa tego kwartału to czas przeżyty 
intensywnie, pełen kontaktów z otoczeniem. 
W życiu zawodowym czekają Cię zmiany.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Twój uprzejmy sposób bycia po-
woduje, iż zjednujesz sobie ludzi. 

Wcześniej czy później osiągniesz wszystko 
co zamierzasz. Jednakże w jakim czasie to się 
stanie, zależy wyłącznie od Ciebie. Niebez-
pieczeństwo, jakie na ciebie czyha, wynika  
z niewłaściwego osądu własnej sytuacji, nie 
możesz żyć w iluzji.
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