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III   POWIATOWE   DO¯YNKI
W JAB£ONICY POLSKIEJ

Grupa z Niebocka prezentuje najpiêkniejszy
wieniec  do¿ynkowy

Bp. A. Szal w asyœcie kap³anów dzieli bochen do¿ynkowego chleba
Starostowie do¿ynek wrêczaj¹ chleb

na rêce Starosty Brzozowskiego

Gospodarz powiatu brzozowskiego
obdarowany przez rolników darami ziemi

Poœwiêcenie wieñców do¿ynkowych, wyra¿aj¹cych
wdziêcznoœæ Bogu za zebrane plony

Kapela ludowa „Przysietczanie”
bawi publicznoœæ swoimi przyœpiewkami

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

„Plon niesiemy plon ...” - zespó³ obrzêdowy „Graboszczanie”
podczas wystêpu

Starostowie do¿ynek: Barbara Krzysik i Pawe³ Chrupek

fot. A. Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

fot. A. D¹browska

fot. A. D¹browska

fot. A. Ka³amucka fot. A. Ka³amucka
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Rolnicy powiatu brzozowskiego dziêkowali za tegoroczne plony
podczas III Powiatowych Do¿ynek w Jab³onicy Polskiej.
Ich organizatorem by³o Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Gmina
Haczów, Rada So³ecka w Jab³onicy Polskiej oraz inne organizacje,
dzia³aj¹ce na terenie wsi.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. koncelebrowan¹, której
przewodniczy³ ks. biskup Adam Szal. W homilii, skierowanej do
rolników, podkreœli³ wielkie znaczenie ich pracy i wyrazi³ przekonanie,
¿e powinna byæ doceniana i przede wszystkim uczciwie nagradzana.
„Do¿ynki to znak wiary i mi³oœci mieszkañców wsi polskiej. Chleb,
sk³adany dzisiaj na O³tarzu Pañskim, jest najpiêkniejszy wtedy, gdy jest
dzielony. Ten gest wyra¿a mi³oœæ do bliŸniego i wszelk¹ ¿yczliwoœæ, jak¹
winniœmy œwiadczyæ ka¿demu cz³owiekowi.” Biskup poœwiêci³ tak¿e
wieñce do¿ynkowe, symbolizuj¹ce pracê rolników i wyra¿aj¹ce
wdziêcznoœæ Bogu za zebrane plony. Na zakoñczenie mszy œw. ks. biskup
po³ama³ chleb, z³o¿ony w darze przez rolników, którym dzielili siê
wszyscy na znak jednoœci i dziêkczynienia.

Po zakoñczeniu Eucharystii korowód do¿ynkowy przeszed³ pod
budynek szko³y. Tam przywita³ wszystkich Wójt Gminy Haczów
– Stanis³aw Jakiel  oraz gospodarz powiatu  Starosta Brzozowski - Józef
Rzepka. W swoim przemówieniu zwróci³ siê przede wszystkim do
rolników, dziêkuj¹c im za trud pracy na roli:

(...) Dzisiejsza uroczystoœæ jest ho³dem sk³adanym polskiemu
rolnikowi. On, poprzez swoj¹ znojn¹ pracê, odkrywa m¹droœæ Stwórcy,
daj¹c¹ zbo¿u wzrost, a ludziom urodzaje. To przeœwiadczenie o Bo¿ej
m¹droœci towarzyszy Wam - Rolnikom, którzy najlepiej wiecie, ile troski
wymaga od cz³owieka uprawa ziemi i ulepszanie sposobów jej
gospodarowania. Od Was uczyæ siê przystoi, jak kochaæ i rozumieæ polsk¹
wieœ, otaczaæ najwy¿szym szacunkiem ojczyst¹ ziemiê i pielêgnowaæ
w sobie poczucie odpowiedzialnoœci za jej piêkno i rozwój. Tym bardziej
wiêc boli fakt, ¿e sprawy rolnictwa i polskiej wsi od d³ugiego ju¿ czasu
spychane s¹ w naszym kraju na margines ¿ycia  politycznego.
Nieop³acalnoœæ produkcji zniechêca rolników do podejmowania
jakichkolwiek dzia³añ, jest przyczyn¹ rozgoryczenia i zniechêcenia do
pracy, która powinna byæ Ÿród³em utrzymania i satysfakcji. Polska wieœ
mo¿e wy¿ywiæ o wiele wiêcej ludzi, ni¿ mieszka w naszym kraju.
Tymczasem urodzaj - nagroda za ca³oroczny trud rolnika - niejednokrotnie
nosi znamiona klêski. Protesty rolnicze, tak czêsto wystêpuj¹ce w naszym
kraju, to akt desperacji i skrajnego przygnêbienia rolników, to wo³anie
o pomoc do tych, którzy sprawami wsi powinni siê zajmowaæ(...).

Staroœcin¹ tegorocznych do¿ynek by³a Barbara Krzysik z Jab³onicy
Polskiej, starost¹ Pawe³ Chrupek z Haczowa. Oni te¿ uroczyœcie wrêczyli
Staroœcie Brzozowskiemu chleb i wyrazili przekonanie, ¿e zostanie
„podzielony równo i sprawiedliwie”.

Przedstawiciele poszczególnych grup wieñcowych,
 
w barwnych

strojach ludowych „obtañczyli” wieñce do¿ynkowe,
œpiewaj¹c pieœñ: „Plon niesiemy plon”, której s³owa
wyra¿a³y podziêkowanie za urodzaje i spichlerze
pe³ne z³otego chleba. Na tegoroczne œwiêto rolników
przygotowano wieñce do¿ynkowe, wykonane przez
mieszkañców Weso³ej, Ujazd, Przysietnicy,
Niebocka, Haczowa, Jab³onicy Polskiej, Grabownicy
oraz Komborni z s¹siedniej gminy Korczyna.
Prezentacja tych ma³ych dzie³ sztuki ludowej
zakoñczona zosta³a rozstrzygniêciem konkursu.
Komisja oceniaj¹ca (Renata Czerwiñska, Anna Rysz
i Andrzej Kijowski) uzna³a, ¿e najpiêkniejszy wieniec

do¿ynkowy przygotowali rolnicy z Niebocka. Drug¹
nagrodê otrzyma³ wieniec z Jab³onicy Polskiej,
trzeci¹ natomiast wieniec z Przysietnicy.

Czêœæ artystyczna  wype³niona by³aszeregiem
atrakcji i niespodzianek, przygotowanych ze
szczególnym uwzglêdnieniem najm³odszych. Nie
zabrak³o pieœni biesiadnych i popularnych przebojów
muzyki rozrywkowej. Dla tych, którzy lubi¹ muzykê
ludow¹ wyst¹pi³ zespó³ obrzêdowy „Graboszczanie”
i kapela ludowa „Przysietczanie”. Koncertowa³a
tak¿e orkiestra dêta z Haczowa.

Opracowa³a: Aneta D¹browska

  „Niesiemy plon,
     dorodny plon,
     ze z³otych pól
         zebrany...” fot. A. D¹browska

Grupa wieñcowa z Przysietnicy w korowodzie
do¿ynkowym

fot. A. D¹browska
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26 wrzeœnia br. roku obradowali Radni Rady Powiatu
Brzozowskiego. Podjêto uchwa³y w sprawach:
- powierzenia Krosnu Miastu na prawach powiatu prowadzenia

zadañ doradztwa metodycznego dla nauczycieli religii (etyki),
- zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego

Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Brzozowie,
-okreœlenia zadañ i wielkoœci œrodków finansowych

Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych, przeznaczonych na ich realizacjê w roku 2002,

-zaci¹gniêcia zobowi¹zañ przez Zarz¹d Powiatu
Brzozowskiego, w zakresie podejmowanych inwestycji
i remontów o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone
w uchwale bud¿etowej na rok 2002.

XXIX Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego by³a ostatni¹
w tej kadencji samorz¹du powiatowego. Z tej okazji wszyscy
Radni otrzymali z r¹k Starosty Brzozowskiego – Józefa Rzepki
i Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Brzozowskiego –
Stanis³awa £obodziñskiego podziêkowania i listy gratulacyjne

XXIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

oraz „Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w latach
1999 – 2002”, bêd¹cy podsumowaniem przedsiêwziêæ i
inwestycji, zrealizowanych w czasie mijaj¹cej kadencji.

  Opracowa³a: Aneta D¹browska

Dnia 10 pa¿dziernika br.
w Internacie ZSB w Brzozowie odby³o
siê zebranie za³o¿ycielskie Oddzia³u
Powiatowego Towarzystwa Przyjació³
Dzieci w Brzozowie. Zebranie odby³o siê
z inicjatywy Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie
i Zarz¹du Przyjació³ Dzieci w Kroœnie.
Przewodniczy³ mu Dyrektor SOSW – Jan
Dobrowolski.

W spotkaniu uczestniczy³ Dyrektor
Zarz¹du Okrêgowego TPD w Kroœnie
– Jan Trzem¿alski, który zapozna³
zebranych z dzia³alnoœci¹ Towarzystwa,
szczególnie z dzia³alnoœci¹ naszego,
kroœnieñskiego okrêgu.

Inicjatywa powo³ania Powia-
towego Oddzia³u TPD spotka³a siê
z szerokim zainteresowaniem i akce-
ptacj¹, szczególnie pedagogów szko-
lnych, licznie reprezentowanych, jak
równie¿ pracowników Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – Zofii Foryœ.
Organizacja Oddzia³u zyska³a równie¿

pe³n¹ aprobatê Starosty Brzozowskiego
– Józefa Rzepki, w imieniu którego
zebranie zaszczyci³a sw¹ obecnoœci¹
Sekretarz Powiatu – Danuta Gwizda³a.

Na zebraniu dokonano wyboru
Zarz¹du i Prezesa Oddzia³u, którym
zosta³a Lucyna Urbanek – pedagog
szkolny w Specjalnym Osrodku Szkolno
-Wychowawczym w Brzozowie.
W sk³ad   Zarz¹du Oddzia³u weszli:
- Lucyna Urbanek – pedagog w SOSW

w Brzozowie
- Barbara Zag³obicka – Nauczyciel

w    SOSW w Brzozowie
- Wies³awa Sza³ajko – pedagog szkolny

w Gimnazjum w Grabownicy
i Humniskach

- Adam Kaczmarski – Kierownik
Internatu ZSB w Brzozowie

- Barbara Golonka – dyrektor Szko³y
Podstawowej w Brzozowie

- Zofia Foryœ – kierownik PCPR
w  Brzozowie

- Jolanta Gratkowska – nauczycielka
w SOSW w Brzozowie

- Krystyna Przyczynek – pedagog

Towarzystwo Przyjació³
Dzieci w Brzozowie

Radni Rady Powiatu Brzozowskiego w latach 1999 - 2002

fot. A. D¹browska

w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej

- Mariola Pilszak – dyrekto Gimnazjum
w Brzozowie.

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci to
wspania³a organizacja, która ma za
zadanie wszechstronn¹ pomoc
najbardziej potrzebuj¹cym dzieciom oraz
ich rodzicom. Jest to organizacja wolna
od wp³ywów i ograniczeñ ideolo-
gicznych, jest przede wszystkim
rzecznikiem dziecka, który chroni jego
prawa oraz wspiera wielostronny rozwój,
prowadz¹c dzia³alnoœæ wychowawcz¹,
opiekuñcz¹, oœwiatow¹, prozdrowotn¹
i profilaktyczn¹. Dlatego inicjatywa ta
jest szczególnie cenna, gdy¿ nigdzie
w Polsce, równie¿ w naszym powiecie nie
brakuje dzieci potrzebuj¹cych wsparcia.
W zwi¹zku z powy¿szym mamy nadziejê,
¿e ta nowa forma dzia³alnoœci na rzecz
dzieci w naszym rejonie przyniesie
oczekiwane efekty.

Opracowa³a: Lucyna Urbanek
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PRAWA KONSUMENTÓW
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê
wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny.

(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

Rozdzia³ 2. Umowy zawierane na odleg³oœæ
Art. 6. 1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej

obecnoœci obu stron, przy wykorzystaniu œrodków porozumiewania
siê na odleg³oœæ, w szczególnoœci formularza zamówienia
niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy
prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalogu,
telefonu, radia, telewizji, automatycznego urz¹dzenia wywo³uj¹cego,
wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, s¹ umowami
na odleg³oœæ, je¿eli kontrahentem konsumenta jest przedsiêbiorca,
który w taki sposób zorganizowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ.

2. Propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia
do sk³adania ofert lub zamówieñ albo do podjêcia rokowañ powinna
jednoznacznie i w sposób zrozumia³y informowaæ o zamiarze zawarcia
umowy przez tego, kto j¹ sk³ada.

3. Pos³u¿enie siê wizjofonem, telefaksem, poczt¹ elektroniczn¹,
automatycznym urz¹dzeniem wywo³uj¹cym i telefonem w celu
z³o¿enia propozycji zawarcia umowy mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za
uprzedni¹ zgod¹ konsumenta.

Art. 7. 1. Konsument, który zawar³ umowê na odleg³oœæ, mo¿e
od niej odst¹piæ bez podania przyczyn, sk³adaj¹c stosowne
oœwiadczenie na piœmie, w terminie dziesiêciu dni ustalonym w sposób
okreœlony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrze¿enie, ¿e konsumentowi wolno
odst¹piæ od umowy za zap³at¹ oznaczonej sumy (odstêpne).

3. W razie odst¹pienia od umowy umowa jest uwa¿ana za
niezawart¹, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi¹zañ. To,
co strony œwiadczy³y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba
¿e zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego zarz¹du. Je¿eli
konsument dokona³ jakichkolwiek przedp³at, nale¿¹ siê od nich odsetki
ustawowe od daty dokonania przedp³aty.

Art. 8. 1. Umowa o œwiadczenie ci¹g³e lub okresowe mo¿e byæ
zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony.

2. Umowê zawart¹ na czas d³u¿szy ni¿ rok poczytuje siê po
up³ywie tego terminu za zawart¹ na czas nieoznaczony.

3. Je¿eli czas trwania umowy nie jest oznaczony, ka¿da ze stron
mo¿e j¹ wypowiedzieæ bez wskazania przyczyn, z zachowaniem
terminu miesiêcznego, chyba ¿e strony zastrzeg³y krótszy termin
wypowiedzenia.

Art. 9. 1. Konsument powinien byæ poinformowany, przy u¿yciu
œrodka porozumiewania siê na odleg³oœæ, najpóŸniej w chwili z³o¿enia
mu propozycji zawarcia umowy, o:

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby)
przedsiêbiorcy oraz organie, który zarejestrowa³ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ przedsiêbiorcy, a tak¿e numerze, pod którym
przedsiêbiorca zosta³ zarejestrowany,

2) istotnych w³aœciwoœciach œwiadczenia i jego przedmiotu,
3) cenie lub wynagrodzeniu obejmuj¹cych wszystkie ich sk³adniki,

a w szczególnoœci c³a i podatki,
4) zasadach zap³aty ceny lub wynagrodzenia,
5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
6) prawie odst¹pienia od umowy w terminie dziesiêciu dni, ze

wskazaniem wyj¹tków, o których mowa w art. 10 ust. 3,
7) kosztach wynikaj¹cych z korzystania ze œrodków

porozumiewania siê na odleg³oœæ, je¿eli s¹ one skalkulowane
inaczej ni¿ wedle normalnej taryfy,

8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo
wynagrodzeniu maj¹ charakter wi¹¿¹cy,

9) minimalnym okresie, na jaki ma byæ zawarta umowa
o œwiadczenia ci¹g³e lub okresowe,

10) miejscu i sposobie sk³adania reklamacji,
11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny byæ
sformu³owane jednoznacznie, w sposób zrozumia³y i ³atwy do
odczytania.

3. Przedsiêbiorca jest obowi¹zany do potwierdzenia
konsumentowi na piœmie informacji, o których mowa w ust. 1,
najpóŸniej w momencie rozpoczêcia spe³niania œwiadczenia.

4. Obowi¹zek okreœlony w ust. 3 nie dotyczy jednorazowych
œwiadczeñ, które same s¹ spe³niane przy u¿yciu œrodków
porozumiewania siê na odleg³oœæ i za które rachunek wystawia osoba
fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiêbiorstwa
udostêpnia co najmniej jeden œrodek porozumiewania siê na odleg³oœæ,
dostêpny dla konsumenta i przedsiêbiorcy (operator œrodków
porozumiewania siê), z wyj¹tkiem jednak informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.

Art. 10. 1. Termin dziesiêciodniowy, w którym konsument mo¿e
odst¹piæ od umowy, liczy siê od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa
dotyczy œwiadczenia us³ugi - od dnia jej zawarcia.

2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w
art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument mo¿e odst¹piæ od umowy,
wynosi trzy miesi¹ce i liczy siê od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa
dotyczy œwiadczenia us³ugi - od dnia jej zawarcia. Je¿eli jednak
konsument po rozpoczêciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie,
termin ulega skróceniu do dziesiêciu dni od tej daty.

3. Je¿eli strony nie umówi³y siê inaczej, prawo odst¹pienia od
umowy zawartej na odleg³oœæ nie przys³uguje konsumentowi w
wypadkach:

1) œwiadczenia us³ug rozpoczêtego, za zgod¹ konsumenta, przed
up³ywem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotycz¹cych nagrañ audialnych i wizualnych oraz zapisanych
na noœnikach programów komputerowych po usuniêciu przez
konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotycz¹cych œwiadczeñ, za które cena lub wynagrodzenie
zale¿y wy³¹cznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) œwiadczeñ o w³aœciwoœciach okreœlonych przez konsumenta w
z³o¿onym przez niego zamówieniu lub œciœle zwi¹zanych z jego
osob¹,

5) œwiadczeñ, które z uwagi na ich charakter nie mog¹ zostaæ
zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,
7) us³ug w zakresie gier losowych i zak³adów wzajemnych.
Ci¹g dalszy ustawy w kolejnym numerze „BGP”.

 Opracowa³a: Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
  ul. Armii Krajowej 1, pok. nr 60
         tel. (0...13) 43-426-45

POWIAT BRZOZOWSKI
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Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion
i nazwisk (Dz. U. Nr 59 z 1963 r. poz. 328 z póŸniejszymi zmianami).

Organem orzekaj¹cym w sprawach okreœlonych w ustawie jest
starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Mieszkañcy powiatu brzozowskiego sk³adaj¹ wniosek (podanie) do:
Starosty Brzozowskiego

Zgodnie z art. 1 wy¿ej cytowanej ustawy zmiana imienia lub
nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imiê
lub nazwisko mo¿e nast¹piæ na jego wniosek.
Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada ¿adnej
przynale¿noœci pañstwowej, na inne wskazane przez ni¹ imiê lub
nazwisko mo¿e nast¹piæ na jej wniosek, je¿eli osoba ta ma miejsce
zamieszkania w Polsce. Zmiana mo¿e dotyczyæ równie¿ nazwiska
rodowego kobiety, która pozostaje lub pozostawa³a w zwi¹zku
ma³¿eñskim.
Z wnioskiem mo¿e wyst¹piæ tylko osoba pe³noletnia.

Wniosek o zmianê nazwiska i imienia podlega
uwzglêdnieniu, je¿eli jest uzasadniony wa¿nymi wzglêdami, takimi
jak w szczególnoœci:
- nazwisko lub imiê jest oœmieszaj¹ce lub nie licuj¹ce
  z godnoœci¹ cz³owieka,
- nazwisko lub imiê jest o brzmieniu niepolskim,
- nazwisko posiada formê imienia,
- je¿eli wnioskodawca pragnie zmieniæ swoje nazwisko na
  nazwisko, którego od wielu lat u¿ywa.

Wniosek o zmianê nazwiska lub imienia nie podlega
uwzglêdnieniu:
- gdy zachodzi uzasadniona obawa, ¿e wnioskodawca ubiega

siê o zmianê nazwiska w zamiarze u³atwienia sobie dzia³alnoœci
przestêpczej albo uchylenia siê od odpowiedzialnoœci cywilnej lub
karnej,

·- gdy wnioskodawca ubiega siê o zmianê nazwiska na nazwisko
historyczne, ws³awione na polu kultury i nauki, dzia³alnoœci
politycznej, spo³ecznej albo wojskowej, chyba ¿e posiada cz³onków
rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym
nazwiskiem.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zmianê, ustalenie brzmienia lub pisowni imienia

i nazwiska.
2. Za³¹czniki do wniosku:
- wype³niona ankieta,
- aktualnie wydany odpis aktu urodzenia wnioskodawcy,

- aktualnie wydany odpis aktu ma³¿eñstwa (w przypadku osób
zamê¿nych),

- aktualnie wydane odpisy aktów urodzeñ ma³oletnich dzieci (je¿eli
wniosek je obejmuje),

- „oœwiadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianê nazwiska
dziecka” (je¿eli zmiana nazwiska ma siê rozci¹gaæ na ma³oletnie
dziecko, chyba ¿e rodzic pozbawiony jest w³adzy rodzicielskiej albo
rodzic wnioskuj¹cy uzyska zgodê s¹du opiekuñczego na zmianê
nazwiska dziecka),

- „oœwiadczenie  dziecka o zgodzie na zmianê nazwiska” (je¿eli jest
objête wnioskiem i ukoñczy³o 14 lat),

- w przypadku zmiany nazwiska rodowego nale¿y do³¹czyæ do wniosku
zupe³ny odpis aktu urodzenia oraz skrócony odpis aktu ma³¿eñstwa
(w przypadku osób zamê¿nych),

- w przypadku zmiany nazwiska lub imienia na dotychczas u¿ywane,
kserokopie dokumentów œwiadcz¹cych o tym fakcie.

Odpisy aktów stanu cywilnego – wydane w roku,
w którym sk³adany jest wniosek.
W przypadku braku odpowiednich dokumentów organ wydaj¹cy
decyzjê mo¿e ¿¹daæ od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów
uzupe³niaj¹cych, dotycz¹cych wniosku. Wnioskodawca winien
przed³o¿yæ je w  Wydziale Porz¹dku Publicznego, Bezpieczeñstwa,
Obronnoœci i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, pokój 12 w wyznaczonym
terminie.
OP£ATY
Op³ata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 z³.
- od za³¹cznika do wniosku (z wy³¹czeniem ankiety) - 0,50 z³.
- od wydanej decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska

- 30,00 z³.
- od wydanej decyzji w sprawie ustalenia pisowni lub brzmienia

imienia  (nazwiska) -   15,00 z³.
Nie pobiera siê op³aty skarbowej w sprawach:
- dotycz¹cych nazwisk zmienionych z urzêdu
- dotycz¹cych nazwisk (imion) oœmieszaj¹cych lub nie licuj¹cych

z godnoœci¹ cz³owieka.
Informacje w powy¿szych sprawach mo¿na uzyskaæ
w Starostwie Powiatowym w Wydziale Porz¹dku Publicznego,
Bezpieczeñstwa, Obronnoœci i Spraw Obywatelskich lub
telefonicznie 43-426-45 wew. 37, 46.

Opracowa³a: Renata Kielar

ZMIANA LUB USTALENIE BRZMIENIA IMION I NAZWISK

Miejsce na reklamê
dla drukarni
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Zarz¹d Dróg Powiatowych w Brzozowie
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Brzozowie  prowadzi

prace, zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem dróg.  W kwietniu,
maju i czerwcu zosta³ wykonany remont cz¹stkowy, polegaj¹-
cy na wbudowaniu 264 tony masy asfaltowej.
W okresie tym zosta³y tak¿e wyremontowane górne pok³ady
mostów drewnianych w miejscowoœciach: Weso³a, H³udno,
Jasienica Rosielna, Golcowa oraz czêœciowo we Wzdowie,
Witry³owie, Siedliskach, gdzie zu¿yto ponad 30 m3 tarcicy.
Po zakoñczeniu remontów mas¹ asfaltow¹ przyst¹piono do

wykonania remontu emulsj¹ oraz grysami drobnoziarnistymi.
Ze wzglêdu na skromne œrodki, prace wykonywane s¹ na
drogach o du¿ym nasileniu ruchu, na których wystêpuj¹ du¿e
pêkniêcia w  nawierzchni. Zosta³y zabezpieczone 4 osuwiska
w Izdebkach, Magierowie, Niewistce i  Domaradzu.
W lipcu i sierpniu zosta³y wyremontowane chodniki dla
pieszych w Brzozowie przy ul. Zdrojowej oraz w Haczowie.

                                       Opracowa³:
Kazimierz Tympalski
      Janusz Szuber

W czerwcu 2002 roku pierwsi absolwenci gimnazjum
musieli podj¹æ decyzjê, w jakiej szkole pragn¹ kontynuowaæ
naukê. Mogli wybraæ: licea ogólnokszta³c¹ce, licea
profilowane, technika oraz zasadnicze szko³y zawodowe.

Gimnazjalistów i ich rodziców najbardziej intrygowa³a
nazwa: liceum profilowane. Có¿ to za typ szko³y? Jakie
uprawnienia ma jej absolwent?

26 czerwca 2002 roku w auli Wy¿szej Szko³y Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie odby³o siê spotkanie nauczycieli
ucz¹cych w liceach profilowanych na terenie województwa
podkarpackiego. Podczas tego spotkania podano sporo
informacji na temat tego typu szko³y. Postaram siê krótko
przedstawiæ najwa¿niejsze z nich.

Istot¹ profilowania jest taka organizacja procesu
dydaktycznego, aby zapewniæ

ukszta³towanie umiejêtnoœci zawodowych w krótkich
cyklach kszta³cenia.

Najwa¿niejsze zalety profilowania to:
- ukszta³towanie umiejêtnoœci  ponadzawodowych,
- wspieranie uczniów w mo¿liwie trafnym wyborze,
- przygotowanie do podjêcia kszta³cenia w ró¿nych zawo dach

i przekwalifikowania siê.
W roku szkolnym 2002/2003 zatwierdzono nastêpuj¹ce

profile dla liceum profilowanego:
· transportowo – spedycyjny

· elektroniczny
· mechatroniczny
· elektrotechniczny
· ekonomiczno – administracyjny
· kszta³towanie œrodowiska
· mechaniczne techniki wytwarzania
· rolno – spo¿ywczy
· leœnictwo i technologia drewna
· chemiczne badania œrodowiska
· zarz¹dzanie informacj¹
· us³ugowo – gospodarczy
· socjalny
· kreowanie ubiorów

Absolwent liceum profilowanego mo¿e podj¹æ naukê
w wy¿szej uczelni lub w szkole policealnej. Kszta³cenie
w szkole policealnej po ukoñczeniu liceum profilowanego trwa
od jednego do trzech semestrów. Dziêki temu, ¿e cykl
kszta³cenia jest bardzo krótki, szybko zdobywa siê kwalifikacje
zawodowe wynikaj¹ce z potrzeb rynku pracy.

Od wrzeœnia 2002 roku w Zespole Szkó³ Budowlanych
w Brzozowie utworzono dwa oddzia³y liceum profilowanego
o profilu kszta³towanie œrodowiska.

Nowy typ szko³y ponadgimnazjalnej
– liceum profilowane

Opracowa³a: Bo¿ena Witek

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uwaga !!!

Zagubiono legitymacjê szkoln¹ (miesi¹c temu) na nazwisko:
Justyna Rajchel - kl. I TB po ZSB

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Co roku, m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych w Brzozowie uczestniczy

w konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej.
W tej edycji konkursu, po eliminacjach
szkolnych, do zmagañ rejonowych w Zespole
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Kroœnie

przyst¹pili: Urszula Starzak i Robert GaŸdzik,
oboje z klasy III LE.

Celem konkursu by³o m.in.:
-  popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji

obronnej i humanitarnych idei obrony
cywilnej,

-  doskonalenie umiejêtnoœci praktycznych
w zakresie powszechnej samoobrony,

- doskonalenie umiejêtnoœci udzielania
pomocy  poszkodowanym w ró¿nych
stanach zagra¿aj¹cych ¿yciu i zdrowiu
cz³owieka,

-  kszta³towanie postaw proobronnych wœród
m³odzie¿y szkolnej.

Zakres tematyczny konkursu
obejmowa³ treœci zawarte w podstawie
programowej i programie nauczania
przysposobienia obronnego oraz w publi-
kacjach zamieszczonych w ogólnopolskim
dwumiesiêczniku „Edukacja dla Bezpie-
czeñstwa”, miesiêczniku „Przegl¹d Obrony
Cywilnej” i poradniku „Edukacja Obronna”,

wydawanym przez nauczycieli przysposobienia obronnego województwa
podkarpackiego.

Konkurs sk³ada³ siê z czêœci teoretycznej, w której uczestnicy
rozwi¹zywali test z³o¿ony z 30 pytañ, dotycz¹cych wszystkich dzia³ów
tematycznych przysposobienia obronnego oraz z czêœci praktycznej, z³o¿onej
z czterech zadañ. Ka¿dy uczeñ musia³ wykazaæ siê umiejêtnoœci¹:
pos³ugiwania siê mask¹ przeciwgazow¹, znajomoœci¹ zasad udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanemu w pozorowanym wypadku,
udzielania podstawowego podtrzymywania ¿ycia oraz u³o¿enia
poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Do fina³u wojewódzkiego
mog³o awansowaæ tylko siedmiu uczestników. Wœród nich znaleŸli siê
równie¿ nasi reprezentanci. Warto podkreœliæ fakt, ¿e szczególnie dobrze
wypad³a Urszula Starzak, zajmuj¹c drugie miejsce.

Poni¿sza tabela przedstawia szczegó³owo zajête miejsca i wyniki
uczniów, kwalifikuj¹cych siê do fina³u wojewódzkiego.

L.p. Imiê i nazwisko            Nazwa szko³y,
                                                                                          Punktacja

1. Dariusz Niemczyk    ZSB – Krosno           I 55,5
2. Urszula Starzak   ZSE – Brzozów          II 52,5
3. Ma³gorzata Szybiak   ZSNG – Krosno          III 52,0
4. Paulina Jakubowicz   ZSZ Nr 1 – Krosno        IV 51,0
5. Anna Chomentowska   ZSZ Nr 1 – Krosno         V 50,5
6. Daniel Gonet   ZSB – Krosno           V 50,5
7. Robert GaŸdzik   ZSE - Brzozów          VI 48,5

Do fina³u Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej
w rzeszowskim Klubie Garnizonowym przyst¹pi³o 30 uczestników
– wiêkszoœæ z nich to finaliœci z lat wczeœniejszych. Wszyscy uczestnicy
zastanawiali siê nad pozorowanym urazem oraz zestawami pytañ testowych
jakie przyjdzie im rozwi¹zaæ – bo tylko te dwie dziedziny konkursu,
przynajmniej teoretycznie mog³y stanowiæ zagadkê. Wszystkie pozosta³e to
repetytorium z eliminacji rejonowych.

Konkurs rozpocz¹³ powitaniem wszystkich uczestników i opiekunów
starszy wizytator ds. obronnych KO Waldemar Stahl. Po uroczystym otwarciu
konkursu, finaliœci rozpoczêli zmagania od rozwi¹zywania testu, po którym
zostali podzieleni drog¹ losowania na grupy do nastêpnych konkurencji.
Wszystkie etapy konkursu przebiega³y w ¿yczliwej i spokojnej atmosferze,
na co du¿y wp³yw mia³y wieloosobowe komisje sêdziowskie oraz rzetelna
organizacja zawodów. Po zakoñczeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu
punktów, kolejnoœæ zajêtych miejsc przedstawia³a siê w sposób nastêpuj¹cy:

L.p. Imiê i nazwisko           Nazwa szko³y,
                                                                                          Punktacja

1. Dariusz Niemczyk   ZSB – Krosno            I 64,0
2. Anna Chomentowska   ZSZ Nr 1 – Krosno          II 60,0
3. Paulina Jakubowicz   ZSZ Nr 1 – Krosno         III 60,0
4. Daniel Gonet   ZSB – Krosno           IV 58,5
5. Urszula Starzak   ZSE – Brzozów           V 58,5
6. Micha³ Kurdziel   ZS – Le¿ajsk           VI 54,5
7. Robert GaŸdzik   ZSE - Brzozów          XII 49,5

Pierwsza szóstka otrzyma³a pami¹tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe,
ufundowane przez Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie.

Opracowa³: Bogus³aw Lidwin

Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej

           miejscowoœæ            Miejsce

     miejscowoœæ                Miejsce

Laureaci konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej

Opiekun wraz  z podopiecznymi
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POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Zarejestrowani bezrobotni wg. stanu na 29.09.2002 r.

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 14. 10. 2002 r.

1. Kierowca ci¹gnika siod³owego
    ( z doœwiadczeniem)
2. Sprzedawca materia³ów budowlanych

1. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

2. Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia

Absolwent, rejestruj¹cy siê
w  Urzêdzie Pracy, wchodz¹cy po raz
pierwszy na rynek pracy, otrzymywa³
informacje o podstawowych prawach i
obowi¹zkach absolwenta, mo¿liwoœciach
korzystania z us³ug poœrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego, o programie
„Pierwsza Praca” oraz terminach zajêæ
„Samodzielnoœæ w poszukiwaniu pierwszej
pracy”.

W zajêciach informacyjno
–szkoleniowych „Samodzielnoœæ w  po-
szukiwaniu pierwszej pracy” uczestniczy³o
161 absolwentów. Tematyka zajêæ
obejmowa³a:
- przedstawienie sposobów szukania     pracy;
- przedstawienie zasad autoprezentacji

istotnych podczas rozmowy z pracodawc¹;
- omówienie zagadnieñ,  dotycz¹cych

wywierania pierwszego wra¿enia;
- przedstawienie zagadnieñ rozmowy

kwalifikacyjnej i stereotypowych pytañ
zadawanych podczas jej trwania;

- zasady pisania listu motywacyjnego
i ¿yciorysu zawodowego;

-analiza w³asnych umiejêtnoœci
i predyspozycji zawodowych  oraz cech
osobowoœci;

- okreœlenie wartoœci p³yn¹cych z podjêcia
pracy;

- ma³¹ przedsiêbiorczoœæ - jako sposób na
samozatrudnienie.

Podczas zajêæ wykorzystywane s¹ filmy na
temat rozmowy z pracodawc¹ i zasad
autoprezentacji.
Uczestnicy zajêæ otrzymuj¹ materia³y
informacyjne.

Program „Samodzielnoœæ  w po-
szuk iwan iu  p i e rwsze j  p r acy”  k ³ a -
d z i e  nacisk na budowanie u m³odego
cz³owieka pozytywnego nastawienia do
pracy  i procesu jej poszukiwania. Ma na celu
przekazanie absolwentowi podstawowej
wiedzy, przydatnej w procesie poszukiwania
pracy. Program ma charakter informacyjno
– szkoleniowy. Oznacza to, ¿e jego g³ównym

celem jest przekazanie podstawowych
informacji i wstêpne, praktyczne przy-
gotowanie uczestników do okreœlonych
dzia³añ.

 W ramach realizacji aktywnych form
przeciwdzia³ania bezrobociu zaplanowano
sta¿e absolwenckie oraz refundacje czêœci
wynagrodzenia absolwenta.
Na dzieñ 28.08 2002 r. Powiatowy Urz¹d
Pracy w Brzozowie zrealizowa³ w ca³oœci
za³o¿enia PPAZA „Pierwsza Praca” dla
Powiatu Brzozowskiego. W ramach umów
absolwenckich zaanga¿owano œrodki
Funduszu Pracy dla 42 absolwentów oraz na
sta¿e absolwenckie dla 189 osób.

Po zakoñczeniu realizacji  w.w. umów
PUP w Brzozowie przyst¹pi do monitoringu
programu pod k¹tem osi¹gniêtych
wskaŸników efektywnoœci zatrudnieniowej
dla poszczególnych form aktywizacji
zawodowej absolwentów.

Realizacja Podkarpackiego Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów „Pierwsza Praca” w Powiecie Brzozowskim

Opracowa³a: Wies³awa Wojciechowska
          Doradca   zawodowy

3. Pracownik administracyjny (wykszta³cenie wy¿sze,
    znajomoœæ j. angielskiego, absolwent 2002 r.)
4. Kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej
   (wykszta³cenie wy¿sze)
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UDANA  AKCJA

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

W bie¿¹cym roku Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych
w Rzeszowie zaprosi³a Zak³ady Opieki Zdrowotnej  do sk³adania ofert
i uczestnictwa w konkursie, poprzedzaj¹cym zawarcie z Podkarpack¹
Regionalna Kas¹ Chorych umów na realizacjê œwiadczeñ zdrowotnych,
w tym programów profilaktycznych i  zdrowotnych.

W zwi¹zku z powy¿szym, Szpital Specjalistyczny w Brzo-
zowie Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
z³o¿y³  oferty w zakresie programów profilaktycznych i zdrowotnych.
Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych w Rzeszowie przyjê³a oferty
naszego Zak³adu na programy profilaktyczne o tematyce:
- profilaktyka raka piersi,
- profilaktyka raka szyjki macicy,
- profilaktyka raka stercza,
- profilaktyka powik³añ zawa³u serca.
Po podpisaniu stosownych umów z PRKCH w Rzeszowie, Zak³ad
Opieki Zdrowotnej w Brzozowie  przyst¹pi wzorem lat ubieg³ych do
wdro¿enia i realizacji programów profilaktycznych dla kobiet
i mê¿czyzn w poszczególnych przedzia³ach wiekowych :

       Program                     Populacja               Przedzia³ wiekowy
Profilaktyka raka piersi        kobiety 50-69 lat

Profilaktyka raka stercza    mê¿czyŸni 50-69lat

Przytoczone ni¿ej dane statystyczne powinny sk³oniæ mieszkañców
powiatu brzozowskiego i powiatów oœciennych do korzystania z badañ
profilaktycznych, maj¹c na uwadze zdrowie w³asne i swoich bliskich.
Badania s¹ bezp³atne. Nie jest wymagane przy ich wykonywaniu
skierowanie, wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rak piersi jest najczêstszym nowotworem z³oœliwym
u kobiet,  stanowi oko³o 19% zachorowañ.  Roczna zapadalnoœæ wynosi

ponad  10 000, a œmiertelnoœæ oko³o 5 000 i  stale wzrasta. Wed³ug
szacunków Œwiatowej Organizacji Zdrowia, przy odpowiednich
dzia³aniach profilaktycznych mo¿na znacznie zmniejszyæ (nawet
o 40%) ryzyko zachorowania na raka sutka. Szacuje siê równie¿, ¿e
sama tylko regularna kontrola piersi przez kobiety mo¿e w 10%
zmniejszyæ liczbê zgonów z powodu tej choroby.

Rak szyjki macicy jest drugim co do czêstoœci wystepowania
nowotworem u kobiet w Polsce. Stanowi  8,6% wszystkich
zachorowañ. Roczna zapadalnoœæ wynosi oko³o 4 000 i oko³o 2 000
umiera z powodu tego nowotworu. Polska jest krajem o jednym
z najwy¿szych wspó³czynników umieralnoœci na nowotwory szyjki
macicy w Europie i na œwiecie. Badania przesiewowe maj¹ na celu
wykrycie choroby w jej najwczeœniejszym, czyli ca³kowicie
wyleczalnym okresie. Brak charakterystycznych dolegliwoœci jest
powodem póŸnego zg³aszania siê pacjentek do lekarza .

Rak stercza jest trzecim, co do czêstoœci wystêpowania,
stanowi  oko³o 5% wszystkich nowotworów z³oœliwych u mê¿czyzn
i oko³o 80% nowotworów mêskich narz¹dów p³ciowych. WskaŸnik
zachorowalnoœci na raka stercza w Polsce  wynosi 10 na 100 000
mieszkañców. Umieralnoœæ na raka stercza jest du¿a i jest jedn¹
z najczêstszych przyczyn zgonów na nowotwory z³oœliwe u mê¿czyzn
– po raku p³uc, ¿o³¹dka i jelita grubego.

Celem badañ przesiewowych jest obni¿enie umieralnoœci
z powodu  nowotworów z³oœliwych poprzez:
- zwiêkszenie wykrywalnoœci wczesnych przypadków raka,
- zwiêkszenie liczby operacji oszczêdzaj¹cych,
- zwiêkszenie odsetka wyleczeñ we wczesnym stadium choroby,
- obni¿enie kosztów leczenia.

 Opracowa³: Instruktor terapeutyczny

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE REALIZOWANE

W  ROKU 2002 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKIM OŒRODKU ONKOLOGICZNYM

 IM. KS. B. MARKIEWICZA

Profilaktyka raka
szyjki macicy

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a
w Brzozowie zawiadamia, ¿e zakoñczyliœmy akcjê: „Wyprawka dla
ucznia”.
Jej celem by³o zdobycie funduszy na zakup przyborów szkolnych dla
dzieci z rodzin najubo¿szych.

Przygotowaliœmy 32 wyprawki na kwotê ponad 2000 z³ dla
uczniów z 6-ciu gmin powiatu brzozowskiego - wyprawki otrzymali
uczniowie klas: II, III, IV, V Szko³y Podstawowej i klas gimnazjalnych.
W sk³ad wyprawek wchodzi plecak wraz z wyposa¿eniem.

Nasza wspólna pomoc dotar³a do dzieci z rodzin najubo¿szych
i ¿yj¹cych w skrajnym ubóstwie. Dokonaliœmy tego w porozumieniu
z w³aœciwymi terytorialnie Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej.

UDANA  AKCJA
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
Darczyñcom, a szczególnie:
1.Pañstwu Gra¿ynie i Andrzejowi Wójtowiczom

– w³aœcicielom przedsiêbiorstwa produkcyjno –
handlowego „GRAN-PIK”,

2. Pani Ryszardzie Janas – w³aœcicielce firmy handlowej „KLEKS”,
3. Pani Magdalenie Kruczek – w³aœcicielce sklepu wielobran¿owego

„AS”,
4. Panu Tadeuszowi Zygarowiczowi – w³aœcicielowi firmy handlowej

„ALTA”,
5. Panu Andrzejowi Bieñczakowi – w³aœcicielowi firmy

„ELEO-BUDMAX”.

                                             kobiety                          40-59 lat

 Zarz¹d Rejonowy
                PCK w Brzozowie



11

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów tel./fax.(0...13) 43-414-59

Zatrucia grzybami
Zbieranie grzybów w Polsce by³o

i jest bardzo popularne. S¹ one chêtnie
spo¿ywane ze wzglêdu na walory smakowe
i zapachowe, którymi wyró¿niaj¹ siê wœród
innych produktów spo¿ywczych. Z jednej
wiêc strony s¹ cenionym artyku³em
spo¿ywczym, ale z drugiej – niestety – mog¹
staæ siê przyczyn¹ œmiertelnych zatruæ
pokarmowych. W Polsce roœnie wiele
gatunków grzybów o ró¿nej toksycznoœci.
Spotykamy wœród nich gatunki: œmiertelnie
truj¹ce, truj¹ce, warunkowo jadalne
i jadalne.

Wi ê k s z o œ æ  n a j b a r d z i ej nie-
bezpiecznych grzybów to grzyby
blaszkowe, które posiadaj¹ na
spodniej stronie kapelusza blaszki
(cienkie listewki). Najsmaczniejsze
grzyby jadalne maj¹ na
spodniej stronie kape-
lusza rurki, tzn. warstwê
u³o¿onych obok siebie rureczek,
przypominaj¹c¹ g¹bkê. Popu-
larnie nazywamy j e
g r z y b a m i  rurkowymi.
W tej grupie nie spotyka siê
grzybów œmiertelnie truj¹-
cych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e b o r o w i k
szatañski (Boletus satanas) – nie spo-
tykany  w Polsce od 1932 roku – nie jest
œmiertelnie truj¹cy, a jedynie u osób
sprawdzaj¹cych smak grzyba w lesie na
surowo, mo¿e spowodowaæ zaburzenia
¿o³¹dkowo – jelitowe. Natomiast popularnie
nazywany szatanem – goryczek ¿ó³ciowy nie
posiada w³aœciwoœci truj¹cych, jest jedynie
bardzo gorzki i z tego powodu niejadalny.

Wiêkszoœæ grzybów rurkowych to
znakomite w smaku grzyby jadalne, takie
jak: podgrzybki (brunatny, zaj¹czek,
z³otawy), maœlaki (ziarnisty, strojny, sitarz,
pstry, zwyczajny), koŸlarze (babka,
czerwony, grabowy, ró¿ne odmiany
borowika szlachetnego). Wiêkszoœæ
najbardziej niebezpiecznych, œmiertelnie
truj¹cych grzybów, ma blaszki o bia³ym
zabarwieniu, które nie zmieniaj¹ siê w okresie
wegetacji. Takie owocniki nale¿y szczególnie
dok³adnie obejrzeæ przed w³o¿eniem do
koszyka. Nale¿¹ do nich wszystkie
muchomory, a wœród nich muchomor
sromotnikowy – grzyb œredniej wielkoœci
o zielono zabarwionej skórce kapelusza,

bia³ych blaszkach i trzonie d³ugim,
wysmuk³ym, u do³u bulwiasto zgrubia³ym,
tkwi¹cym w odstaj¹cej pochwie. W górnej
czêœci ma przyroœniêty wystaj¹cy pierœcieñ.
Jeden œredni owocnik mo¿e spowodowaæ
œmieræ doros³ego cz³owieka.

Podobne do niego muchomory:
wiosenny i jadowity s¹ ca³kowicie bia³e
i bywaj¹ mylone z m³odymi pieczarkami. Tak
samo, jak muchomor sromotnikowy, s¹
œmiertelnie truj¹ce. Trucizny w nich zawarte
nie rozpuszczaj¹ siê w wodzie, dlatego

obgotowywanie tych grzybów nie
powoduje zmniejszenia ich

w ³ a œ c i w o œ c i
truj¹cych.

Pamiêtajmy
o tym!

Œmiertelnie tru-
j¹ce muchomory

maj¹ blaszki bia³e,
niezmienne i tym

ró¿ni¹ siê od
podobnych  do siebie gatunków
jadalnych. Drug¹ cech¹ r ó¿ni¹c¹ je od
grzybów jadalnych jest trzon, który w górnej
czêœci ma przyroœniêty pierœcieñ oraz
zgrubia³¹ podstawê, ukryt¹ w odstaj¹cej
pochwie. Zbieracze czêsto odcinaj¹ trzon
powy¿ej pierœcienia, pozostawiaj¹c
charakterystyczne czêœci tego gatunku
w œció³ce leœnej.
Do grzybów,  powoduj¹cych zatrucia
œmiertelne wskutek uszkodzenia nadnerczy,
nerek i w¹troby, nale¿y zas³onak rudy
i piestrzenica kasztanowata.

Zas³onak rudy – owocnik œredniej
wielkoœci, cynamonowo – rudy, z brunatno
– ¿ó³tym trzonem. Jest grzybem œmiertelnie
truj¹cym, powoduj¹cym zanik nadnerczy.
Zatrucie mo¿e wyst¹piæ po 2 dniach,
a niekiedy i po 2 tygodniach. Grzyb ten
zawiera truciznê która nie rozpuszcza siê
w wodzie.

Piestrzenica kasztanowata – grzyb
o pofa³dowanej, br¹zowej g³ówce, osadzonej
na bruzdowatym bia³ym trzonie. Traci
w³aœciwoœci truj¹ce podczas suszenia, przy
du¿ym dostêpie powietrza.

Inn¹, nie mniej wa¿n¹ grupê grzybów
truj¹cych stanowi¹ gatunki, które zawieraj¹
trucizny atakuj¹ce system nerwowy.

Do najbardziej znanych nale¿¹: strzêpiaki,
lejówki, muchomor czerwony, muchomor
plamisty, czernidlaki. Do tej grupy zalicza
siê równie¿ popularn¹ olszówkê, która
zawiera truciznê rozpuszczaln¹ w wodzie.
Obgotowywanie zmniejsza w³aœciwoœci
truj¹ce, ale nie likwiduje ich zupe³nie. St¹d
grzyby te u niektórych osób mog¹ nie
wywo³aæ widocznych objawów zatrucia,
a wystêpuj¹ce zaburzenia oddychania
i kr¹¿enia niekiedy nie s¹ kojarzone ze
spo¿yciem grzyba.

Trzeci¹ grupê stanowi¹ grzyby
powoduj¹ce zatrucia, biegunki i wymioty
prowadz¹ce do odwodnienia organizmu oraz
du¿ego os³abienia po 3 – 4 godzinach od
spo¿ycia. S¹ to ró¿ne go³¹bki, mleczaje,
g¹ski, maœlanki (wi¹zkowa i ceglasta),
niektóre czubajki, muchomor cytrynowy,
pieczarka ¿ó³tawa, wieruszka ciemna.
Wszystkie te grzyby posiadaj¹ blaszki na
spodniej stronie kapelusza.

Zatrucia grzybami mo¿esz unikn¹æ,  je¿eli:
- Zachowasz rozwagê i bêdziesz zbiera³
tylko gatunki dobrze  znane.
- Ze œció³ki bêdziesz wyjmowa³ ca³e
owocniki, zwracaj¹c równie¿ uwagê na trzon,
który zawiera wa¿ne, charakterystyczne
cechy, umo¿liwiaj¹ce odró¿nienie gatunków
truj¹cych od jadalnych.
- Przy zbieraniu grzybów obejrzysz
dok³adnie ca³y owocnik, a w przypadku
w¹tpliwoœci okaz wyrzucisz.
- Nie bêdziesz zbiera³ owocników ma³ych,
u których nie wykszta³ci³y siê jeszcze cechy
danego gatunku.
- Bêdziesz pamiêta³, ¿e wiêkszoœæ grzybów
truj¹cych to grzyby blaszkowe.
- Nie bêdziesz zbiera³ olszówek i innych
grzybów szkodliwych dla zdrowia.
- Nie bêdziesz przechowywa³ potraw
z grzybów nawet w lodówce, pamiêtaj¹c,
¿e psuj¹ siê szybko i powstaj¹ w nich
substancje truj¹ce.

Pamiêtajmy, ¿e wszystkie zatrucia
objawiaj¹ siê bólami g³owy, brzucha,
nudnoœciami i biegunk¹. Konieczna jest
wtedy pomoc lekarza. Nie nale¿y lekcewa¿yæ
sytuacji, gdy stan zdrowia ci¹gle siê pogarsza.
Pamiêtajmy, ¿e przy zatruciach muchomorem
sromotnikowym wystêpuje faza pozornej
poprawy, po której stan chorego gwa³townie
siê pogarsza. Wezwany w porê lekarz mo¿e
uratowaæ mu ¿ycie !

(inf. w³asna)

S£U¯BY,  INSPEKCJE ,  STRA¯E
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Historia prawnych regulacji
dotycz¹cych ochrony zwierz¹t siêga
w Polsce lat dwudziestych ubieg³ego
stulecia. Na mocy Rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca
1928 r., ochron¹ humanitarn¹ objêto
wszystkie zwierzêta domowe oraz dziko
¿yj¹ce. Aktualnie podstawowym aktem
prawnym normuj¹cym zagadnienie
ochrony zwierz¹t w Polsce jest ustawa
z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t.

Ustawa ta okreœla postêpowanie
ze zwierzêtami domowymi, gospo-
darskimi, wykorzystywanymi do celów
rozrywkowych, widowiskowych,
filmowych, sportowych i specjalnych,
u ¿ y w a n y m i  d o  d o œ w i a d c z e ñ ,
utrzymywanymi w ogrodach zoo-
logicznych, wolno ¿yj¹cymi oraz obcymi
faunie rodzimej.
Najwa¿niejszym osi¹gniêciem tej ustawy
jest ustalenie art.1 ust.1, zdanie pierwsze,
zgodnie z którym zwierzê, jako istota
¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia,
nie jest rzecz¹. Przepisy ustawy
o ochronie zwierz¹t znajduj¹ za-
stosowanie tak¿e w stosunku do zwierz¹t
bezdomnych, przez które, zgodnie
z definicj¹ zawart¹ w art.4, pkt 16
ustawy, nale¿y rozumieæ ka¿de zwierzê
domowe lub gospodarskie, które uciek³o,
zab³¹ka³o siê lub zosta³o porzucone przez
cz³owieka i nie ma mo¿liwoœci ustalenia
jego w³aœciciela lub innej osoby, pod
której opiek¹ zwierzê dot¹d pozostawa³o.

Zwierzê bezdomne, jak ka¿de
inne wymaga humanitarnego tra-
ktowania. Zgodnie z art.6, ust.1 ustawy
zabronione jest w szczególnoœci
nieuzasadnione lub niehumanitarne
zabijanie takiego zwierzêcia, a tak¿e
znêcanie siê nad nim.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ zarówno nie-
uzasadnione lub niehumanitarne zabicie
zwierzêcia, jak i znêcanie siê nad nim
stanowi przestêpstwo zakwalifikowane
w art.35 ust.1 ustawy o ochronie zwierz¹t,
a w przypadku dzia³ania sprawcy ze

szczególnym okrucieñstwem w art.35
ust.2. Na mocy art.11, ust.1 ustawy
o ochronie zwierz¹t obowi¹zek zape-
wnienia w³aœciwej opieki i ochrony
zwierzêtom bezdomnym na³o¿ony zosta³
na gminê, jako jej zadanie w³asne.

Zadanie to gmina powinna
realizowaæ poprzez wy³apywanie
zwierz¹t bezdomnych oraz zapewnienie
im odpowiednich warunków egzystencji
przez prowadzenie dla nich specjalnych
schronisk. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿
zapewnienie opieki zwierzêtom
bezdomnym zbie¿ne jest z innym
wa¿nym zadaniem gminy, a mianowicie
z obowi¹zkiem ochrony ludzi przed
zwierzêtami bezdomnymi, okreœlonym
w art.3, ust.2 pkt.5 ustawy z 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach.

Wy ³ a p y w a n i e  z w i e r z ¹ t
bezdomnych mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie na podstawie uchwa³y
w³aœciwej rady gminy oraz przy
zachowaniu zasad wynikaj¹cych
z przepisów rozporz¹dzenia ministra
spraw wewnêtrznych i administracji
z 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
i warunków wy³apywania bezdomnych
zwierz¹t.

Podjêcie uchwa³y o wy³apywaniu
zwierz¹t bezdomnych jest mo¿liwe po
spe³nieniu warunków okreœlonych
w art.11, ust.3 ustawy o ochronie
zwierz¹t, a mianowicie uzgodnienia jej
treœci z pañstwowym lekarzem
weterynarii oraz po zasiêgniêciu opinii
upowa¿nionego przedstawiciela Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzêtami lub
innej organizacji spo³ecznej o podobnym
statutowym celu dzia³ania.

Organ gminy mo¿e zleciæ
wy³apywanie zwierz¹t bezdomnych
podmiotowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy
z 19 listopada 1999 r.  prawo
o dzia³alnoœci gospodarczej.

Treœæ umowy powinna zawieraæ
w szczególnoœci:
1) wskazanie urz¹dzeñ i œrodków, przy

których pomocy zwierzêta bêd¹
wy³apywane, przy czym sprzêt ten nie
mo¿e stwarzaæ zagro¿enia dla ¿ycia
i zdrowia zwierz¹t ani zadawaæ im
cierpienia,

2) okreœlenie œrodków do transportu
zwierz¹t spe³niaj¹cych warunki
okreœlone w art.24, ust.1 ustawy
o ochronie zwierz¹t,

3) zapewnienie w razie potrzeby pomocy
lekarsko-weterynaryjnej,

4) wskazanie miejsca przetrzymywania
wy³apanych zwierz¹t przed
przewiezieniem do schroniska.

Co najmniej na 21 dni przed
planowanym terminem rozpoczêcia akcji
wy³apywania zwierz¹t bezdomnych,
organ gminy ma obowi¹zek podania do
publicznej wiadomoœci informacji na
temat: terminu przeprowadzania akcji
wy³apywania zwierz¹t, granicy terenu na
którym bêd¹ wy³apywane zwierzêta,
adresu schroniska, z którym uzgodniono
umieszczenie zwierz¹t po wy³apaniu,
podmiotu wykonuj¹cego wy³apywanie.

Po z³apaniu zwierzêcia bez-
domnego gmina ma obowi¹zek zapewniæ
mu odpowiednie warunki bytowania.
W tym celu na terenie gminy powinno
byæ prowadzone schronisko dla zwierz¹t.
Schronisko takie mo¿e byæ prowadzone
bezpoœrednio przez gminê, przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami
lub inn¹ organizacjê spo³eczn¹
o podobnym statutowym celu dzia³ania.
Podmiot prowadz¹cy schronisko dla
zwierz¹t bezdomnych obowi¹zany jest
do zapewnienia im w³aœciwych
warunków bytowania.

          Opracowa³: Lekarz Weterynarii
         Pawe³ Rosenbeiger
Miejski Inspektorat Weterynarii
ul. Waslebena 6, 38-400 Krosno,
       tel. (0...13) 43-696-11

OCHRONA ZWIERZ¥T
BEZDOMNYCH

W PRAWIE POLSKIM
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POLICJA 
RADZIMY - UCZYMY – PRZESTRZEGAMY 
Jak nie stawać się ofiarą przestępstwa. 
Jak żyć bezpiecznie. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BRZOZOWIE 

S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie
26 lipca br. obchodzili swoje  œwiêto. Na placu przed budynkiem
KPP odby³a siê uroczysta odprawa policjantów, w której
uczestniczyli: Zastêpca Podkarpackiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji Inspektor  Jan Pierzcha³a,  Starosta Brzozowski
- Józef Rzepka, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Stanis³aw
£obodziñski, Komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
- Stanis³aw Paj¹k oraz Burmistrz Gminy Brzozów - Janusz
Dragu³a.

W Œwiêto Policji niektórych funkcjonariuszy wyró¿niono
awansami. Na podinspektora policji awansowano nadkomisarza
Tadeusza Brzanê. Na pagonach 15 innych policjantów, pojawi³y
siê wy¿sze stopnie aspiranckie i podoficerskie.

Zas³u¿onym policjantom przyznano tak¿e odznaczenia.
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi odznaczono nadkomisarza Józefa
Myækê, br¹zowe odznaki „Zas³u¿ony Policjant” otrzymali: aspirant
Anna Rajchel oraz aspiranci sztabowi: Marian Bober
i Piotr Pilawski. Czterech policjantów, na wniosek Zarz¹du
Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Rzeszowie,
wyró¿niono odznakami „Przyjaciel Dziecka”.

Zabieraj¹cy g³os: Z-ca Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji, Starosta Brzozowski, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu i Burmistrz Gminy Brzozów dziêkowali brzozowskim
policjantom za sumienn¹ pracê i za to, ¿e powiat brzozowski jest
najbezpieczniejszym regionem naszego województwa. Zas³ug¹
policjantów tej jednostki jest tak¿e fakt, i¿ podkarpackie jest
w czo³ówce najbezpieczniejszych województw Polski.
Kulminacyjnym punktem obchodów Œwiêta Policji by³o spotkanie
przy ognisku z  kie³baskami, ciastem i i napojami. Nie znaczy to
jednak, i¿ na terenie powiatu brzozowskiego nie by³o Policji. Jedni
œwiêtowali inni, jako co dzieñ pe³nili s³u¿bê.

ŒWIÊTO POLICJI

W okresie wakacji, w okolicy Obarzyma i Krzemiennej nad Sanem
(gmina Dydnia), czterech nieletnich (w wieku 15-17 lat) mieszkañców
pobliskich miejscowoœci dokona³o szeregu kradzie¿y z w³amaniem do
samochodów oraz domków letniskowych, zlokalizowanych w pobli¿u
rzeki. Na bazie prowadzonych czynnoœci policyjnych mo¿emy stwierdziæ,
i¿ poszkodowanymi byli wêdkarze, osoby, które przyjecha³y na
wypoczynek oraz w³aœciciele domków letniskowych.

Sprawcy dokonywali w³amania na tzw. „pasówkê”. Jeden z nich
posiada³ pêk kluczy do samochodów, które dopasowywano do danego
auta i kradziono m.in.: sprzêt wêdkarski, radia i radioodtwarzacze
samochodowe, kasety, scyzoryki, okulary, telefony komórkowe, saszetki
i plecaki wraz z zawartoœci¹.

W³aœciciele pojazdów nie potrafili okreœliæ, gdzie dokonano

kradzie¿y. Wiele osób twierdzi³o, i¿ chyba nie zamknê³o
samochodu, st¹d te¿ nie zg³asza³o kradzie¿y policji.

Rozzuchwaleni sprawcy wspólnie z dwoma doros³ymi
osobami dokonali tak¿e dwóch w³amañ do budynków
mieszkalnych. £¹cznie udowodniono im oko³o 30 w³amañ
i kilka kradzie¿y.

Policja w Brzozowie zwraca siê do wszystkich, którzy
zostali okradzeni podczas tegorocznych wakacji nad Sanem
o zg³oszenie siê na Policjê osobiœcie lub telefonicznie
(nr telefonu 43-08-330 lub 43-08-310 – centrala KPP).
Posiadamy przedmioty zatrzymane z kradzie¿y, które byæ
mo¿e s¹ w³asnoœci¹ poszkodowanych osób.

komisarz   Jan Wolak

Starosta Brzozowski dziêkuje Policjantom za ofiarn¹ s³u¿bê

fot. K.  Milczanowska

S¥ SPRAWCY W£AMAÑ NAD SANEM

Inspektor Jan Pierzcha³a wrêcza br¹zowe odznaki „Zas³u¿ony Policjant”

fot. K.  Milczanowska

Awansowani funkcjonariusze KPP w Brzozowie

fot. K.  Milczanowska
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„SPIEKACZE” – KARABINKI PRODUKOWANE

W POWIECIE BRZOZOWSKIM
W br. policjanci Komendy Powiatowej Policji

w Brzozowie uzyskali informacjê, ¿e jeden z mieszkañców gminy
Dydnia posiada nielegalnie broñ paln¹. Przeszukanie domostwa da³o
pozytywny wynik, bowiem w mieszkaniu znaleziono sk³adany
karabinek z t³umikiem i z osadzon¹ lunet¹, wyprodukowany
sposobem domowym. W innym miejscu znaleziono 650 szt. amunicji
do kbks oraz ponad 30 ³usek po niej. Obok czynnoœci procesowych
przyst¹piono do policyjnych dzia³añ, zmierzaj¹cych do ustalenia,
czy jest to pojedynczy przedmiot, czy te¿ jeden z serii. Pod koniec
lipca br. mia³o bowiem miejsce œmiertelne postrzelenie siê
z podobnego karabinka 50-letniego mieszkañca innej wsi, tak¿e
z gminy Dydnia.

Po tych zdarzeniach dokonano szczegó³owej analizy
dotychczasowych  informacji, w zakresie posiadania nielegalnej broni
na terenie powiatu brzozowskiego. Jednoczeœnie przyjêto tezê, ¿e
obydwa egzemplarze broni mog¹ pochodziæ od tej samej osoby lub
z tego samego Ÿród³a.

 Przeprowadzono czynnoœci policyjne na terenie gmin Dydnia
i Brzozów, z udzia³em kilkunastu policjantów brzozowskiej KPP
oraz przy u¿yciu 2 psów (jeden ze Stra¿y Granicznej z Sanoka, drugi
z KMP Rzeszów), szkolonych w wykrywaniu amunicji
i materia³ów wybuchowych. Dzia³ania te pozwoli³y na
zlokalizowanie miejsca produkcji – zak³adu znajduj¹cego siê
w jednej z podbrzozowskich wsi. W wyniku przeszukañ odzyskano
z prywatnych posesji: 5 karabinków, wiatrówkê (z luf¹ gwintowan¹),
pó³produkty do ich wytwarzania, m.in.: rurki metalowe do produkcji
luf i zamki do broni. Zabezpieczono tak¿e narzêdzia, m.in. wiert³a
i rozwiertaki o d³ugoœci ok. 50 cm.

Karabinki by³y maksymalnie uproszczone, wykonane
amatorsko, ale przy u¿yciu urz¹dzeñ mechanicznej obróbki metalu.
Œrednia ich d³ugoœæ przekracza³a metr, œrednica przy wylocie lufy
1,5 cm. Ka¿dy mia³ celownik optyczny oraz t³umik. Kaliber wg
wstêpnej oceny wynosi³ 5,6 mm. Jak wynika z materia³ów
postêpowania przygotowawczego, karabinki nazywano umownie
„spiekacz”, bo jak zezna³ jeden ze sprawców – broñ „spieka³a
zwierza bez odg³osu i mo¿na by³o poprawiæ niepewny strza³”. Wed³ug
innych, karabinek nazywany by³ „ma³y”, ze wzglêdu na wielkoœæ.
Po z³o¿eniu zajmowa³ powierzchniê 50x15x3 cm, a wa¿y³
ok. 0,5 kg.Postêpowanie przygotowawcze objê³o dotychczas 10 osób,
w tym 2 nie¿yj¹ce. Zarzuty nielegalnej produkcji i posiadania broni
postawiono 4 osobom, natomiast nielegalnego posiadania

WYBRANE ZE ZDARZEÑ

– 8 osobom. Objê³y one mieszkañców 4 podbrzozowskich wsi.
Sprawcy s¹ w wieku od 35 do 67 lat. Zgodnie z art. 263§1 kk.
nielegalna produkcja i sprzeda¿ broni zagro¿ona jest sankcj¹ karn¹
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do 10 lat. Za nielegalne
posiadanie broni (art. 263§2) grozi kara od 6 miesiêcy do 8 lat
pozbawienia wolnoœci.

SIEDEM MIESIÊCY W BRZOZOWSKIEJ
POLICJI

KPP Brzozów dzia³a na terenie powiatu o powierzchni
541 km2, licz¹cego 67000 mieszkañców, zamieszkuj¹cych miasto
i 44 wioski (œrednia na km2 - 123 osoby). W ka¿dej z szeœciu gmin
znajduje siê komórka organizacyjna Policji - rewir dzielnicowych.
W ostatnim okresie czasu wszczêto 627 postêpowañ
przygotowawczych (w analogicznym okresie minionego roku 514),
co daje dynamikê 122%; stwierdzono pope³nienie 514 przestêpstw
(2001 r. – 356), przy dynamice 144,4%.

W okresie 7 miesiêcy wykryto 427 przestêpstw
(272– 2001 r.), co da³o wskaŸnik wykrywalnoœci ogólnej 82,4%,
wiêkszy o 8,3 % od analogicznego okresu w 2001 r.
W kategorii przestêpstw kryminalnych wykrywalnoœæ wynios³a
66,8% (wy¿sza o 4,1% w stosunku do 2001 r.).  Powy¿sza statystyka
plasuje nasz¹ jednostkê na 7 miejscu w województwie podkarpackim.

Niepokoj¹cym zjawiskiem ostatnich lat jest systematyczny
wzrost stwierdzonych przestêpstw przeciwko mieniu, a zw³aszcza
kradzie¿y i kradzie¿y z w³amaniem. W ci¹gu 7 miesiêcy br.
stwierdzono ich a¿ 263 (przy 165 w 2001 r.), dynamika ich kszta³tuje
siê na poziomie 159,4%. Wzrasta jednak skutecznoœæ dzia³añ policji
w zakresie ujawniania sprawców. W br. wykrywalnoœæ wynosi 67%,
plasuj¹c brzozowsk¹ policjê na trzecim miejscu  w województwie.

Na stan bezpieczeñstwa powiatu  ma wp³yw znaczny wzrost
przestêpstw drogowych. W okresie minionych 7 miesiêcy
stwierdzono ich 148, w tym 138 pope³nionych przez sprawców,
prowadz¹cych pojazdy pod wp³ywem alkoholu. W ci¹gu minionego
roku mia³o miejsce 95 takich przypadków, w tym 85 pope³nionych
przez nietrzeŸwych kierowców. Policjanci brzozowskiej KPP
wykonywali czynnoœci w zwi¹zku z 33 wypadkami drogowymi
(21 w 2001 r.), w wyniku których œmieræ ponios³o 2 osoby, a 35
odnios³o rany (w 2001 r. 1 wypadek œmiertelny i 28 rannych).

Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y stwierdziæ, i¿ od kilku lat
nieprzerwanie powiat brzozowski nale¿y do najbezpieczniejszych
na Podkarpaciu, wykazuj¹c najni¿szy stopieñ zagro¿enia, przy 77,4
przestêpstwach na 10 tys. mieszkañców.

WY£UDZALI VAT.. .
Zespó³ do walki z przestêpczoœci¹
gospodarcz¹ KPP prowadzi³ œledztwo
powierzone, pod nadzorem Prokuratury
Okrêgowej w Kroœnie, w sprawie wy³udzenia
zwrotu podatku VAT przez czteroosobow¹,
zorganizowana grupê przestêpcz¹, dzia³aj¹ca
przez okres 2 lat (1999-2001) na terenie
Brzozowa, £odzi i Krakowa. Sprawcy
utworzyli na terenie kraju piêæ podmiotów
gospodarczych, z których tylko dwa
dokona³y rejestracji w zakresie podatku od
towarów oraz us³ug VAT i sk³ada³y deklaracje
podatkowe. Podmioty te sporz¹dza³y fikcyjne
faktury VAT, dotycz¹ce sprzeda¿y materia³ów
budowlanych i us³ug. W oparciu o to
nast¹pi³o wy³udzenie zwrotu podatku VAT
w kwocie minimum 146 tys. z³ na szkodê

Skarbu Pañstwa oraz stworzy³o mo¿liwoœæ
ubiegania siê o jego zwrot w kwocie 207 tys.
z³. Œledztwo zakoñczono w lipcu br. aktem
oskar¿enia wobec trzech podejrzanych.
Materia³y przeciwko jednemu z nich
wy³¹czono do oddzielnego postêpowania.
Wobec dwóch zastosowano œrodek
zapobiegawczy, w postaci zakazu
opuszczania kraju. Jeden zosta³ osadzony w
areszcie œledczym w zwi¹zku z inna spraw¹,
prowadzon¹ przez prokuraturê ³ódzk¹.
GRZYBKI HALUCYNOGENNE
W BRZOZOWSKIEM

W czerwcu br. wszczêto postê-
powanie w sprawie wytwarzania
i dystrybucji œrodków narkotycznych
z grzybków halucynogennych,

zawieraj¹cych œrodek psychotropowy
– psylocybiny. Zarzutami pope³nienia
przestêpstwa (z art. 40, 46 i 48, dotycz¹cymi
wytwarzania, udzielania w celu osi¹gniêcia
korzyœci maj¹tkowej, posiadania œrodków
narkotycznych ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii) objêto 4 osoby. U jednego ze
sprawców ujawniono i zabezpieczono 5657
szt. grzybków w postaci suszu, o wartoœci
czarnorynkowej ok. 1100 z³. Z ustaleñ
procesowych wynika³o, i¿ dwaj m³odociani
sprawcy zbierali w/w grzybki w okolicy
Brzozowa, a nastêpnie po ich wysuszeniu
sprzedawali miejscowej m³odzie¿y
w porcjach po 30 szt. za kwotê 6-8 z³.

komisarz   Jan Wolak
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KOMENDA POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

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

tel. (013) 43-411-41, fax. (013) 43-44-000
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

      Objawy i skutki uk¹szenia
        przez owady ¿¹dl¹ce

1. O uk¹szeniach owadów
Do owadów b³onkoskrzyd³ych zaliczamy: pszczo³y, osy

i trzmiele. O ile pszczo³y s¹ owadami przyjaznymi, nie wykazuj¹cymi
poza ulem agresji, o tyle osy i szerszenie mog¹ byæ agresywne i ¿¹dliæ
nie prowokowane. U¿¹dlenia tych owadów mog¹ wywo³ywaæ ró¿nego
rodzaju reakcje miejscowe (skórne) i ogólne. Najczêœciej maj¹ one
³agodny przebieg. W miejscu u¿¹dlenia powstaje rumieñ i obrzêk,
któremu towarzyszy ból, pieczenie. Objawy te utrzymuj¹ siê zazwyczaj
do 24 - 48 godzin. Utrzymuj¹cy siê przez wiele dni nasilony obrzêk
(œrednica odczynu powy¿ej 10 cm) œwiadczy o uczuleniu na jad
b³onkówek lub o zaka¿eniu. W ³agodnych postaciach skutki uk¹szenia
objawiaj¹ siê pokrzywk¹, tzn. wyst¹pieniem w ró¿nych okolicach
skóry swêdz¹cych zmian obrzêkowych (takich jak po poparzeniu
pokrzyw¹). Obrzêk mo¿e dotyczyæ œluzówek jamy ustnej - warg,
jêzyka, krtani i powodowaæ trudnoœci w oddychaniu. W rzadkich,
skrajnych przypadkach mog¹ wyst¹piæ zawroty g³owy, ucisk w klatce
piersiowej, nudnoœci, dusznoœæ, zamroczenie i utrata œwiadomoœci,
œwiadcz¹ce o postêpuj¹cej niewydolnoœci kr¹¿eniowo-oddechowej
(w razie nieudzielenia szybkiej i w³aœciwej pomocy lekarskiej).
Im szybciej po u¿¹dleniu pojawiaj¹ siê objawy ogólne (dusznoœæ,
pokrzywka) tym powa¿niejsza, wymagaj¹ca szybkiej interwencji
lekarza.

2. Praktyczne rady dla ratowników i osób
postronnych

· W razie ataku pszczó³, os czy szerszeni os³oñ g³owê,
a szczególnie twarz rêkoma lub odzie¿¹.

· Nie opêdzaj siê od zbli¿aj¹cej siê pszczo³y, nie próbuj jej uderzyæ, to
mo¿e j¹ bardziej rozdra¿niæ.

· Oddal siê powoli z niebezpiecznej okolicy, bez gwa³townych ruchów.
· Przed pszczo³ami schroñ siê w jakimkolwiek ciemnym pomieszczeniu.
· O pojawieniu siê roju pszczó³, gniazda os lub szerszeni

w miejscu, w którym ich  obecnoœæ koliduje z egzystencj¹ ludzi,
powiadom kompetentne s³u¿by (np. Stra¿ Po¿arn¹).

· Gdy u¿¹dli ciê lub kogoœ z twojego otoczenia owad, aby przerwaæ
wnikanie jadu do cia³a, jak najszybciej wyci¹gnij ¿¹d³o. Najlepiej
zeskrob je ostrzem no¿a lub paznokciem (gdy usuwasz ¿¹d³o palcami
mo¿esz wt³oczyæ kolejn¹ porcjê jadu do cia³a). ¯¹d³o pszczo³y
najczêœciej zostaje w ciele uk¹szonego z pêcherzykiem jadowym,
a osy natomiast mog¹ ¿¹dliæ wielokrotnie.

· Aby zmniejszyæ ból, miejsce u¿¹dlenia mo¿esz przetrzeæ   octem,
plastrem cebuli, rabarbaru lub umytym i przekrojonym korzeniem
pietruszki. Ból uœmierza zimna woda, a nawet œlina. W miejsce
u¿¹dlenia mo¿na przy³o¿yæ lód.

· Staraj siê przez najbli¿sze pó³ godziny nie pozostawiaæ samej osoby
u¿¹dlonej. Zapytaj, czy jest uczulona na jad pszczeli. Obserwuj j¹.

· Je¿eli poszkodowany wykazuje wczeœniej opisane objawy reakcji
ogólnej (zaczerwienienie skóry, obrzêk ust i powiek, wysypka
i swêdzenie ca³ego cia³a, dusznoœci), najw³aœciwszym postêpowaniem
jest szybkie zawiezienie go  do szpitala. Jeœli jest to niemo¿liwe, wezwij
lekarza, a w oczekiwaniu na niego:
- U³ó¿ poszkodowanego w miejscu os³oniêtym od s³oñca, zabroñ
chodzenia oraz rozepnij ubranie w okolicy szyi tak, aby nie by³o
ucisku na drogi oddechowe. Najlepiej u³ó¿ go z uniesionymi biodrami
i podniesionymi do góry nogami.

 Gdy u¿¹dlona zosta³a któraœ z koñczyn, za³ó¿ opaskê uciskow¹
powy¿ej miejsca u¿¹dlenia dla zmniejszenia szybkoœci
rozprzestrzeniania siê jadu.

- U¿¹dlenie w nasadê jêzyka, wewnêtrzn¹ czêœæ jamy ustnej lub usta
mo¿e groziæ uduszeniem siê poszkodowanego. Pierwsz¹ pomoc¹
w takim przypadku jest rozpuszczenie w ustach ³y¿eczki soli
kuchennej dla z³ugowania jadu z b³ony œluzowej. Zabieg ten powtórz
jeszcze raz. Sprawdza siê równie¿ w praktyce ssanie kawa³ka lodu
lub szybkie prze³ykanie bardzo zimnych napojów,

- Przy u¿¹dleniu w szyjê lub gard³o mo¿e równie¿ dojœæ do zatkania
dróg oddechowych wskutek opuchlizny. Dla zapewnienia ich
dro¿noœci wprowadŸ do gard³a poszkodowanego plastikow¹, giêtk¹
niezbyt miêkk¹ rurkê. Konieczne jest niezw³oczne dostarczenie takiej
osoby do szpitala.

- W przypadku u¿¹dlenia w ga³kê oczn¹ w³ó¿ g³owê pod kran i wpuœæ
do oka strumieñ wody, aby wyp³ukaæ jad. W takim przypadku
konieczny jest kontakt z lekarzem.

- Po u¿¹dleniu nie nale¿y drapaæ siê, aby nie spowodowaæ ropnego
zaka¿enia.

- Gdy poszkodowany jest w stanie wstrz¹su, traci przytomnoœæ, a
jego oddech staje siê przerywany, nale¿y zastosowaæ sztuczne
oddychanie, jak przy reanimacji.

            Konsultacja powy¿szych informacji: lek. Robert Przyby³a

INFORMACJA O DZIA£ANIACH PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W BRZOZOWIE W OKRESIE OD 11.07.2002 r. DO 10.09.2002 r.

Stra¿ Po¿arna interweniowa³a w okresie ubieg³ych dwóch
miesiêcy 126 razy, w tym:
Odnotowano – 10 Po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych
z po¿arami bra³o udzia³ 19 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie:
98 ratowników PSP i OSP oraz – 115 Miejscowych zagro¿eñ; w
dzia³aniach zwi¹zanych z miejscowymi zagro¿eniami bra³o udzia³

122 zastêpów w sk³adzie 392 ratowników.
Alarmów fa³szywych – 1
Iloœæ akcji interwencyjnych od pocz¹tku roku 2002 do 10.09.br.
to 438 w tym:
-   Po¿arów - 81
-   Miejscowych zagro¿eñ - 352
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zasad bezpieczeñstwa ruchu dosz³o do zderzenia dwóch
pojazdów: samochodu Ford Eskort i Polonez Truck.
Po przybyciu zastêpu z JRG KP PSP z Brzozowa na miejsce
wypadku samochody znajdowa³y siê w pobliskim  rowie,
a 3 osoby poszkodowane znajdowa³y siê poza pojazdami.
Udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej jednej osobie,
 a po przyjeŸdzie karetki przekazano poszkodowanych s³u¿bie
medycznej Pogotowia Ratunkowego. Równoczeœnie od³¹czono
akumulatory w obu pojazdach i oznakowano miejsce zdarzenia.
Stra¿acy udzielili równie¿ pomocy przy za³adunku uszkodzonych
pojazdów na lawetê pomocy drogowej. Nastêpnie usunêli
pozosta³oœci po wypadku z jezdni.

  W okresie czasu od 11. 07. do 10 .09. br. bardzo du¿¹ iloœæ,
bo 71 zdarzeñ, stanowi¹ zaliczane do miejscowych zagro¿eñ
niebezpieczeñstwa, wynikaj¹ce z bliskoœci zasiedlenia siê
owadów. Dzia³ania tut. JRG zwi¹zane z likwidacj¹ tych licznych
zagro¿eñ ze strony os i szerszeni stanowi³y blisko 62% ogó³u
zdarzeñ w opisywanym okresie czasu. Wynika to ze znacznej
aktywnoœci ¿yciowej owadów w tym okresie. Stra¿acy
zabezpieczeni ubraniem ogniochronnym z pe³n¹ mask¹
i aparatem powietrznym umieszczaj¹ niebezpieczn¹ rójkê
w specjalnym pojemniku. W zale¿noœci od sytuacji och³adzaj¹
otoczenie gniazda przy pomocy wody ze spryskiwacza, a po
umieszczeniu rójki w pojemniku spryskuj¹ pozosta³oœci po
gnieŸdzie œrodkiem owadobójczym, w celu zabezpieczenia
miejsca przed ponownym zasiedleniem przez owady. Owady
zostaj¹ wypuszczane na wolnoœæ w pobli¿u lasów i miejsc
oddalonych od ludzi.

Informacje zebra³ i opracowa³:
   Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego
       PSP w Brzozowie   st. asp. Bogdan Biedka

4 sierpnia br. na stadionie w Haczowie odby³y siê
IV Powiatowe Zawody Sportowo – Po¿arnicze, których g³ównym
organizatorem by³ Starosta Brzozowski – Józef Rzepka i Zarz¹d
Powiatowy Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Brzozowie. Pogoda i kibice dopisali, wiêc imprezê nale¿y
zaliczyæ do udanych.

Na trybunach zasiedli przedstawiciele lokalnych w³adz
samorz¹dowych,
funkcjonariusze po-
¿arnictwa, prezesi
i komendanci Ocho-
tniczych Stra¿y
Po¿arnych powiatu
b rzozowsk iego ,
druhny i druhowie
z jednostek star-
tuj¹cych w zawo-
dach, a tak¿e mie-
szkañcy Haczowa
i okolicznych mie-

jscowoœci. Organizatorzy przygotowali stra¿ack¹ grochówkê, napoje
ch³odz¹ce i kie³baski z rusztu. Zawodom towarzyszy³a gor¹ca
atmosfera dopingu dla zawodników, podsycana zaciêt¹ rywalizacj¹
miêdzy dru¿ynami. Imprezê zakoñczy³ festyn.

W zawodach wystartowa³o 17 dru¿yn po¿arniczych
z gmin powiatu brzozowskiego. W sk³ad konkurencji wesz³y æwiczenia
bojowe i bieg sztafetowy.

Wyniki rywalizacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Zawody Stra¿ackie

W kategorii mêskich dru¿yn po¿arniczych najlepiej wypad³a
dru¿yna OSP Buków i otrzyma³a 1000,00 z³, drugie miejsce
przypad³o OSP Orzechówka – 700,00 z³, trzecie miejsce zdoby³a
dru¿yna OSP Domaradz – 450,00 z³.

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych ch³opców
zwyciêstwo wywalczy³ zespó³ OSP Zmiennica, drugie miejsce
przypad³o OSP Jab³onica Polska, na trzeciej lokacie uplasowa³a siê
dru¿yna OSP Wara.

W Grupie C kobiece dru¿yny po¿arnicze pierwsze miejsce
wywalczy³a dru¿yna OSP Trzeœniów, drugie miejsce zajê³a ekipa OSP
Wara, zaœ trzecie dru¿yna OSP Przysietnica.

 W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych
dziewcz¹t najlepiej zaprezentowa³a siê dru¿yna OSP Dydnia, przed
ekip¹ OSP Stara Wieœ i dru¿yn¹ OSP Wara.

Wszystkie nagrody przyznawane zawodnikom, zarówno
pieniê¿ne dla dru¿yn po¿arniczych mêskich, jak i rzeczowe dla
pozosta³ych dru¿yn ufundowa³ Starosta Brzozowski.

Opracowa³a: Aneta D¹browska

-   Alarmów fa³szywych - 5
Charakterystyczne zdarzenia.
1. Po¿ary.
 W okresie od 11. 07 do 10. 09.br. odnotowano tylko

9 ma³ych po¿arów zwi¹zanych z wypalaniem suchej trawy oraz
œmieci. Ponadto w dniu 5 sierpnia br. Jednostka Ratowniczo-
Gaœnicza tut. komendy uczestniczy³a w akcji gaszenia po¿aru
poza powiatem w Dynowie. W akcji tej bra³y udzia³ 2 zastêpy z
OSP w Nozdrzcu.

  W dniu 28. 08. br. mia³ miejsce po¿ar œredni.  O godz. 22. 44 do
Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzozowie zg³oszono
informacjê o po¿arze budynku gospodarczego (stodo³y)
w miejscowoœci Wzdów. Dy¿urny  zadysponowa³ 6 jednostek
OSP oraz 2 zastêpy z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy
Powiatowej PSP w Brzozowie. Na miejsce po¿aru przyby³
Zastêpca Dowódcy JRG, który przej¹³ kierowanie dzia³aniami.
Na pal¹cy siê obiekt podano 2 pr¹dy gaœnicze wody w natarciu,
oraz 2 w obronie na pobliski budynek drewniany.
Przeprowadzono ewakuacjê drobnego inwentarza
i mienia, zorganizowano te¿ wywóz pozosta³oœci siana i s³omy
po po¿arze przyczepami na pobliskie pole. Podczas po¿aru
wystêpowa³o du¿e zagro¿enie dla pobliskiego budynku
drewnianego. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze trwa³y ponad osiem
godzin. Uczestniczy³o w nich ponad 40 stra¿aków.

Straty oszacowane wstêpnie dla potrzeb statystycznych okreœlono
na  ok. 35 tys. z³, a uratowano mienie o wartoœci ok. 45 tys. z³.

2. Miejscowe zagro¿enie.
  09. 08. br. o godz. 6.55 Dy¿urny Operacyjny Powiatowego

Stanowiska Kierowania otrzyma³ zg³oszenie o wypadku
drogowym w miejscowoœci Blizne. W wyniku niezachowania

Rywalizacja dru¿yn po¿arniczych dziewcz¹t

fot. M. Jedynak

Wrêczenie dyplomów
przez Starostê Brzozowskiego - Józefa Rzepkê

fot. M. Jedynak
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INFORMACJE Z POWIATU

W malowniczym zak¹tku powiatu
brzozowskiego funkcjonuje od roku 1986
Podkarpackie Muzeum Po¿arnictwa
z siedzib¹ w Starej Wsi.

Ta placówka, o charakterze spo-
³ecznym i ponadregionalnym dzia³a przy
miejscowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
i mieœci siê w Domu Stra¿aka,
w bezpoœrednim s¹siedztwie popauliñskiego
sanktuarium maryjnego z XVIII wieku.
Opiekunem muzeum jest Stanis³aw Dydek.

W muzeum znajduje siê szeœæ
pomieszczeñ, w których zgromadzono: 300
eksponatów sprzêtu i urz¹dzeñ gaœniczych,
oko³o 1000 archiwaliów po¿arniczych
i ponad 150 eksponatów kultury ludowej.

 Do najciekawszych przedmiotów,
znajduj¹cych siê w Podkarpackim Muzeum
Po¿arnictwa, nale¿¹: pierwszy po II wojnie
œwiatowej samochód gaœniczy, wykonany we
Wroc³awiu (1950 roku) na podwoziu
samochodu ciê¿arowego „Dodge”, jeden
z pierwszych samochodów gaœniczych „Star
N71”, wykonany na podwoziu krajowego
samochodu „Star A 20”, wyprodukowany
w  Sanockiej Fabryce Wagonów w Sanoku,
samochodowa przyczepka stra¿acka „P81”
do przewozu motopompy i sprzêtu
towarzysz¹cego, konny wóz stra¿acki
z sikawk¹ rêczn¹, produkcji „Unii Stra¿ackiej
we Lwowie” (1928), ci¹gniony przez trzech

stra¿aków wózek stra¿acki na ¿elaznych
ko³ach z sikawk¹ rêczn¹ z okresu zaboru
austriackiego, (do przewozu w trudnych
warunkach drogowych). Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ liczne sikawki rêczne,
a wœród nich sikawka pachowa produkcji
czeskiej z okresu zaboru austriackiego oraz
sikawka rêczna ze z³¹czem gwintowym.

Cenne s¹ równie¿: he³my mosiê¿ne
z ³uskami i soko³em, produkcji „Alriohter
Frankfurt”, mosiê¿na pr¹downica wodno-
pianowa produkcji „The Pyrenc Company”,
powietrzna syrena t³okowa produkcji
„Stra¿ak Warszawa”, tr¹bka sygna³owa
produkcji „ Altriohter Frankfurt”.

Wyj¹tkowe zainteresowanie zwie-
dzaj¹cych  wzbudza unikalny w formie
feretron patrona stra¿aków œw. Floriana,
wykonany ca³kowicie z produktów rolnych
takich jak s³oma, k³osy, nasiona gryki i prosa,
obraz œw. Floriana  zrobiony z cukru i nasion;
najstarsza w okrêgu chor¹giew stra¿acka
Ochotniczej Stra¿y Ogniowej z Brzozowa
z 1889 roku, chor¹giew Stra¿y Ochotniczej
z Baranowa zza Buga z 1929 roku,
przekazana przez przesiedleñca
z Krystynopola - Franciszka Flaka.

Cennym eksponatem muzealnym jest
dziewiêtnastowieczny medal stra¿acki
z okresu zaboru austriackiego oraz
pozwolenie polityczne na przybudowanie
2 stacji z 1858 roku, wykaz narzêdzi
ogniowych w gminie Za³ê¿e z 1874 rok, spis
cz³onków  OSP Brzozów z 1874 roku,
wiersze Adama Fronia, za³o¿yciela OSP
w Haczowie z 1889 roku, polisa
ubezpieczeniowa z 1897 roku. Wœród
eksponatów kultury ludowej szczególne
zainteresowanie wzbudza: zestaw urz¹dzeñ
i sprzêtu do przêdzenia nici lnianych,
ko³owrotek no¿ny, sprzêt do zbioru zbo¿a
i wypieku chleba, wiertarka do drewna
„na sznurek” i wiele innych ciekawych
eksponatów, które trzeba i warto  zobaczyæ.

Muzeum zajmuje siê równie¿
dokumentowaniem historii po¿arnictwa
w rejonie Podkarpacia. Przyk³adem dzia³añ

PODKARPACKIE
MUZEUM

PO¯ARNICTWA
W STAREJ WSI

tego typu s¹: „Zeszyty Brzozowskie”  (1983
-1985), „Zeszyty Stra¿ackie” (1985-1988),

„Brzozowskie tradycje po¿arnicze”, „Szko³a
obywatelskiej s³u¿by”, „Ludzie spod znaku
œw. Floriana”, liczne artyku³y w prasie
po¿arniczej, konkursy po¿arnicze, konkursy
graficzne, katalogi wystaw, sesje popularno-
naukowe, filokartystyka.

Podkarpackie Muzeum Po¿arnictwa
w Starej Wsi  udostêpnia swoje zbiory
wszystkim chêtnym. Ekspozycja jest
powiêkszana o coraz to nowe muzealia, przez
co budzi du¿e zainteresowanie
zwiedzaj¹cych.  M³odzie¿ i dzieci nie tylko
z powiatu brzozowskiego, bardzo chêtnie
uczestniczy w lekcjach historii,
prowadzonych w muzeum. Poznaje
obyczaje, kulturê swoich przodków i trud
walki z ¿ywio³em ognia. Ekspozycja
kszta³tuje postawê patriotyczno-religijn¹,
udostêpnia poznanie wiedzy po¿arniczej
i zachêca m³odzie¿ do wst¹pienia w szeregi
Ochotniczej  Stra¿y  Po¿arnej.

 Opracowa³a: Katarzyna Milczanowska

He³m mosiê¿ny z ³uskami i soko³em produkcji
czeskiej z 1912 r.

fot. K.  Milczanowska

Pierwszy po II wojnie œwiatowej  samochód gaœniczy
na podwoziu „Dodge” z 1950 r.

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska

Feretron œw. Floriana wykonany z produktów rolnych
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fot. A. Ka³amucka

Gospodarze i zaproszeni goœcie

INFORMACJE Z  POWIATU

30 wrzeœnia br. odby³o siê uroczyste
rozdanie dyplomów dla trzydziestu trzech
absolwentów Niepublicznej Szko³y Biznesu
w Brzozowie. Wrêczenia dyplomów,
potwierdzaj¹cych ukoñczenie szko³y
i uzyskanie tytu³u technika administracji,
dokona³ Starosta Brzozowski – Józef
Rzepka.

Uroczystoœæ mia³a miejsce
w siedzibie szko³y, mieszcz¹cej siê
w budynku I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Króla Kazimierza Wielkiego

w Brzozowie. Oprócz organizatorów: Dyrektora Niepublicznej Szko³y Biznesu
– Eugeniusza Koœció³ka i Kierownika Studium – Mieczys³awy Trzeœniowskiej
uroczystoœæ uœwietnili zaproszeniu goœcie: Starosta Brzozowski – Józef Rzepka,
Naczelnik Wydzia³u Polityki Spo³ecznej, Rozwoju Regionalnego i Promocji
Powiatu – Jan Boczar,
Dyrektor Ekonomiczno-
Organizacyjny Przedsiê-
biorstwa Handlowego
„Chemifarb” sp. z o.o.
w Rzeszowie, wspó³twórca
szko³y – Marian Walczak
oraz Dyrektor I Liceum
O g ó l n o k s z t a ³ c ¹ c e g o
– Zbigniew Sawka.

D y r e k t o r  N S B
– Eugeniusz Koœció³ek
wyrazi³ nadziejê, ¿e
zdobyta w czasie nauki
wiedza i umiejêtnoœci przydadz¹ siê absolwentom w pracy zawodowej,
a przede wszystkim u³atwi¹ jej znalezienie. Podkreœli³ odpowiedzialne i dojrza³e
traktowanie nauki przez s³uchaczy, wysoki poziom prac dyplomowych i egzaminu
koñcowego. Z uznaniem o programie kszta³cenia wyrazi³ siê równie¿ Starosta
Brzozowski, okreœlaj¹c kierunkowe przedmioty, jako niezwykle przydatne
w obecnej rzeczywistoœci, m.in.: prawo gospodarcze, cywilne, administracyjne,
finansowe, rachunkowoœæ i gospodarkê, gospodarowanie, a tak¿e doskonalenie
pracy z komputerem, du¿¹ iloœæ godzin z jêzyka angielskiego.

Dla trzech najlepszych, tegorocznych absolwentów Starosta Brzozowski
zaproponowa³ odbycie sta¿u absolwenckiego w Starostwie Powiatowym
w Brzozowie. Zachêca³ studentów do podejmowania dodatkowych kursów
i szkoleñ, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Na zakoñczenie, jedna z reprezentantek w imieniu wszystkich absolwentów
podziêkowa³a kadrze nauczycielskiej za bardzo dobre przygotowanie
merytoryczne oraz ¿yczliw¹ i przyjazn¹ dla s³uchaczy atmosferê.

  WRÊCZENIE DYPLOMÓW

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE
BIZNESU W BRZOZOWIE

Opracowa³a:  Anna Ka³amucka

fot. A. Ka³amucka

Starosta Brzozowski - Józef Rzepka wrêcza dyplomy
ukoñczenia Niepublicznej Szko³y Biznesu

fot. A. Ka³amucka

Najwa¿niejsze dla absolwentów jest znalezienie pracy

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozporz¹dzeniu
Ministra Obrony Narodowej z 16 maja br. w sprawie utworzenia
oraz ustalenia siedzib terytorialnego zasiêgu dzia³ania
Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend
Uzupe³nieñ (Dz. U. Nr 73 poz. 670) od 1 wrzeœnia 2002 roku
powiat brzozowski jest w zasiêgu dzia³ania Wojskowej
Komendy Uzupe³nieñ w Sanoku, która przejê³a zadania
dotychczas realizowane przez WKU Jas³o. Narada w tej sprawie
odby³a siê 17 wrzeœnia br. w sali konferencyjnej Starostwa

Powiatowego w Brzozowie z udzia³em: Starosty Brzozo-
wskiego – Józefa Rzepki, Komendanta WKU w Jaœle - pp³k
Zygmunta Dzioby, Komendanta WKU w Sanoku – pp³k
Wies³awa Lewandowskiego, Kierowników Sekcji Wojskowej
Komendy Uzupe³nieñ w Sanoku, Kierowników Powiatowych
Jednostek Stra¿y Po¿arnej,  przedstawicieli gmin brzozowskich,
policji i zak³adów pracy.

Powiat Brzozowski w zasiêgu dzia³ania
WKU w Sanoku

Opracowa³a: Aneta D¹browska
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Uroczyste otwarcie szko³y przez
Starostê Brzozowskiego - Józefa Rzepkê

fot. A. Ka³amucka

Zaproszeni goœcie

fot. A. Ka³amucka

INFORMACJE Z POWIATU

2 wrzeœnia br. w miejscowoœci
Izdebki – Rudawiec odby³o siê uroczyste
poœwiêcenie nowej szko³y dla klas od
I do III. Jest to filia Szko³y Podstawowej
Nr 4 w Izdebkach. W tym wa¿nym dla
ca³ego spo³eczeñstwa wsi dniu, w nowej
szkole zabrzmia³ po raz pierwszy
szkolny dzwonek, który oznajmi³
rozpoczêcie roku szkolnego.

Na otwarcie obiektu przybyli
przedstawiciele w³adz powiatowych:
Starosta Brzozowski – Józef Rzepka,
Wicestarosta Brzozowski – Janusz Pañko
oraz przedstawiciele w³adz gminnych:
Wójt Gminy Nozdrzec – Wies³aw
Marchel, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nozdrzec - Aleksander Fil, Sekretarz
Gminy Nozdrzec – Stanis³aw Gierula,
a tak¿e projektant obiektu szko³y
– Zdzis³aw Wojdanowski oraz

Nowa szko³a w Izdebkach
- Rudawcu

wykonawca budynku – Franciszek
Oleszko (firma „FRAN-BUD”),
dyrektorzy szkó³ z s¹siednich
miejscowoœci, nauczyciele, którzy
kiedyœ pracowali w tej szkole, rodzice
i wychowawcy.

Uroczystoœæ poœwiêcenia szko³y
rozpoczê³a siê Msz¹ œw., sprawowan¹
przez ksiêdza proboszcza
– J. Kasperkiewicza i ksiê¿y z parafii
w Izdebkach. Nastêpnie zaproszeni
goœcie, nauczyciele i uczniowie przeszli
do budynku nowej szko³y, gdzie
Starosta Brzozowski – Józef Rzepka oraz
Wójt Gminy Nozdrzec – Wies³aw
Marchel dokonali uroczystego przeciêcia

wstêgi i oficjalnego otwarcia placówki.
Po wyst¹pieniu kierownika szko³y

– Anny Gazdowicz oraz przemówieniach
zaproszonych goœci, dyrektor SP nr 4
w Izdebkach – Józef Mistecki wrêczy³
na wyposa¿enie szko³y filialnej
nowoczesny sprzêt komputerowy, który
ma u³atwiæ naukê i pracê, zarówno
uczniom jak i nauczycielom. Na proœbê
zebranych, ksi¹dz proboszcz poœwiêci³
nowo zakupione krzy¿e, pomieszczenia
oraz klasy wraz z ich wyposa¿eniem.

Zgromadzeni mieszkañcy
i zaproszeni goœcie wys³uchali
przygotowanego przez uczniów
programu artystycznego, który
nagrodzony zosta³ gromkimi brawami.
Nie zabrak³o równie¿ s³ów gratulacji
i ¿yczeñ dalszej udanej pracy
dydaktycznej w nowym roku szkolnym.

Opracowa³a: Anna Ka³amucka

Program artystyczny w wykonaniu uczniów

fot. A. Ka³amucka

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 sierpnia br. mieszkanka wsi
Wara w gminie Nozdrzec – pani Józefa
Uryæ obchodzi³a setn¹ rocznicê
urodzin. Ta niezwykle rzadka
i  niecodzienna uroczystoœæ zgro-
madzi³a wokó³ sêdziwej jubilatki nie
tylko najbli¿sz¹  rodzinê, s¹siadów
i mieszkañców Wary, ale równie¿
przedstawicieli w³adz powiatowych
i gminnych. Do rodzinnego domu pani
Józefy  przybyli: Starosta Brzozowski
– Józef Rzepka, Wójt Gminy Nozdrzec
– Wies³aw Marchel, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy – Aleksander Fil, Dyrektor
KRUS-u w Brzozowie – Zbigniew
Wolanin oraz Kierownik USC
w Nozdrzcu – Barbara G³adysz.

Zaproszeni goœcie z³o¿yli Dostojnej
Jubilatce gratulacje oraz ¿yczenia
dalszych lat w zdrowiu i pomyœlnoœci.
Listy gratulacyjne, kwiaty oraz
upominki stanowi³y wyraz szacunku
dla sêdziwej mieszkanki powiatu
brzozowskiego.

Okolicznoœciowe „Sto lat”,
które zmieniono na „Dwieœcie lat”, by³o
œpiewane w tym szczególnym dniu
kilkakrotnie. Nie zabrak³o urodzinowego tortu i szampana, którym wznoszono toasty.
Urodzinowe przyjêcie uœwietnia³a kapela ludowa „Warzanie” z Wary.

Pani Józefie mimo sêdziwego wieku dopisuje zdrowie i dobry humor. W tym
œwi¹tecznym dniu ¿artowa³a ze swoimi goœæmi, ¿ycz¹c im, by do¿yli podobnego wieku.

Do ¿yczeñ dalszych lat w zdrowiu, pomyœlnoœci i radoœci wœród najbli¿szych
(Jubilatka ma 6 wnuków i 17 prawnuków) do³¹cza siê równie¿ Redakcja BGP.

200 lat dla Pani Józefy

Opracowa³a: Monika Jedynak

Pami¹tkowe zdjêcie ze stulecia urodzin

fot. M. Jedynak
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ZABYTKI NASZEGO REGIONU

fot.A. D¹browska

Na mapie naszych wêdrówek krajoznawczych po ziemi
brzozowskiej warto umieœciæ miejscowoœci, w których znajduj¹
siê drewniane i zabytkowe koœcio³y. Przebywanie w takich
budowlach nie tylko sprzyja modlitewnemu skupieniu
i religijnej kontemplacji, ale tak¿e zmusza do refleksji nad
historyczn¹ przesz³oœci¹ danego miejsca i pokoleñ, które

w mistrzowski sposób i bez wykorzystania skomplikowanej
techniki wznios³y okaza³e oraz unikalne  miejsca kultu bo¿ego.
Tego typu obiekty sakralne nie nale¿¹ w powiecie brzozowskim
do rzadkoœci. Mówi¹c o najstarszych  zachowanych koœcio³ach
drewnianych w naszym regionie, wymieniamy najczêœciej
œwi¹tynie w Haczowie, Bliznem, Golcowej, czy Domaradzu.
Równie wa¿ny w tej hierarchii jest  jednak koœció³ pw. Œwiêtego
Stanis³awa Biskupa w Humniskach, który stanowi bezcenny
przyk³ad dawnej architektury sakralnej. O historii œwi¹tyni,
interesuj¹cych eksponatach zabytkowych, jakie kryj¹ jej
wnêtrza oraz o tym, ¿e jest to jeden z najcenniejszych koœcio³ów
na Podkarpaciu rozmawiamy z Proboszczem parafii
– ks. Julianem Tarnawskim.

Monika Jedynak: W dawnej Polsce liczne by³y fundacje
koœcio³ów. Œwi¹tynie powstawa³y wówczas dziêki hojnym
darowiznom szlachty i magnaterii. Czy w podobny sposób
zosta³ wzniesiony koœció³ w Humniskach? Kto jest uwa¿any
za jego kolatora ?

Ks. Proboszcz Julian Tarnawski: Koœció³ pw. Œwiêtego
Stanis³awa Biskupa w Humniskach uposa¿ony i ufundowany
zosta³ w I po³owie XV w., w 1409 roku przez ówczesnego
i zarazem pierwszego w³aœciciela wsi, Niemca – Miko³aja
Benka Merbota z ¯abokruk – starosty halickiego
i œniatyñskiego.
Data ta wyznacza jednoczeœnie pocz¹tek parafii. Historycznym
potwierdzeniem tych faktów jest zachowany akt fundacyjny,
w którym czytamy m.in.: „ Dlatego my Benko z ¯abokruk,
dziedzic i pan na Humniskach i Górkach oznajmiamy wszystkim,
którzy zaznajomi¹ siê z treœci¹ niniejszego aktu, ¿e œwiadomie

i dobrowolnie za porad¹ naszej ma³¿onki Anny, przyjació³
naszych we wsi Humniska na czeœæ Boga Wszechmog¹cego
ufundowaliœmy koœció³ za pozwoleniem i zgod¹ w Chrystusie
ojca i pana Macieja, z Bo¿ej i Stolicy Apostolskiej i ³aski biskupa
przemyskiego i aby w tym koœciele chwa³a Boga stale by³a
oddawana i coraz wiêcej siê pomna¿a³a, nadajemy... uposa¿enie
dla koœcio³a œw. Stanis³awa. Do³¹czamy tak¿e i dodajemy
wspomnianemu koœcio³owi wieœ ju¿ wymienion¹ Górki
z pe³nymi daninami mszalnymi i ca³ym   uposa¿eniem”.
Ufundowanie koœcio³a w Humniskach w 1409r. da³o pocz¹tek
podobnym inicjatywom  ze strony  szlachty na rzecz Koœcio³a.

M.J.: Z jakim stylem architektonicznym nale¿y uto¿samiaæ
œwi¹tyniê w Humniskach ?

Ks. P. :  Koœció³ parafialny wybudowany zosta³ w XV wieku,
ma zatem œredniowieczny rodowód. Jest to gotycka budowla
drewniana, konstrukcji zrêbowej, na kamiennym
podmurowaniu. Warto wspomnieæ tutaj o niespotykanym
i  odmiennym  od innych drewnianych obiektów sakralnych
w Polsce po³udniowo – wschodniej uk³adzie przestrzennym
koœcio³a: pierwotny budynek usytuowany by³ na rzucie krzy¿a,
z krótk¹ prostok¹tn¹ naw¹, której  szerokoœæ odpowiada³a
wymiarom prezbiterium. Boki nawy wyznacza³y dwa p³ytkie
transeptowe ramiona.  Œwi¹tynie  o podobnym usytuowaniu

nale¿¹ dzisiaj ju¿ do rzadkoœci, co dodatkowo podnosi rangê
i wartoœæ zabytkow¹  koœcio³a w Humniskach.

M.J.: Wspó³czesny kszta³t zabytku odbiega znacznie od jego
pierwotnej formy. Z czego wynika³y dokonywane na
przestrzeni kilku wieków przeróbki ?

Ks. P.: Koœció³ poddawany by³ licznym modernizacjom
i rozbudowom. W koñcu XIX wieku (w latach: 1887-1889,
1898-1900) do jego bry³y dodano kaplicê po³udniow¹
i pó³nocn¹, a nastêpnie przed³u¿ono nawê oraz   przebudowano
zakrystiê. Obiekt zabytkowy podlega³ równie¿ licznym

Drewniana per³a budownictwa
sakralnego

Zabytkowy koœció³  w Humniskach otaczaj¹ stare, roz³o¿yste drzewa

O³tarz g³ówny

fot. K.  Milczanowska

fot. M. Jedynak
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renowacjom i odnowom (lata: 1648, 1715 – 1719, 1756, 1930,
1956). Wówczas to wykonano gontowe pokrycie dachu oraz
na zewn¹trz koœcio³a dodano  fartuch z desek. W XX wieku
dokonano kolejnych zmian, m.in.: pokryto dach blach¹.

Wszystkie przeprowadzone zmiany przyczyni³y siê do tego, ¿e
naruszona zosta³a pierwotna i bezcenna konstrukcja budowli,
która zatraci³a niektóre ze swoich stylowych cech.

   M.J.: Zabytek o takiej klasie i rodowodzie musi „ukrywaæ”
w swoim wnêtrzu wiele cennych i niezwykle interesuj¹cych
dla badacza odleg³ej historii eksponatów, „ skarbów”
o unikatowej wartoœci. Jakie elementy w wyposa¿eniu œwi¹tyni
w Humniskach  zas³uguj¹ na baczniejsz¹ uwagê zwiedzaj¹cego
koœció³ ?

Ks.P.: Cenn¹ wartoœæ zabytkow¹ przedstawia póŸno-
renesansowy, pochodz¹cy z XVII wieku o³tarz g³ówny.
Wiadomo, ¿e zosta³ on przeniesiony ze zburzonego koœcio³a
kapucynów na górze œw. Micha³a w Bliznem. O³tarz g³ówny

usytuowany  jest na dwóch   kondygnacjach: w dolnej  z nich
znajduj¹ siê cztery kolumny oraz rzeŸby dwóch anio³ów
barokowych. RzeŸby w górnej czêœci  przedstawiaj¹ zaœ
wizerunki œw. Hieronima, œw. £ukasza  oraz Chrystusa
Zmartwychwsta³ego. W polu g³ównym o³tarza umieszczono
p³askorzeŸbê Matki Boskiej Czêstochowskiej, wykonan¹
w 1930 roku przez artystê- rzeŸbiarza z Humnisk – Józefa Laska.
Bramki, znajduj¹ce siê w otoczeniu o³tarza,  wieñcz¹ relikwiarze

w kszta³cie obelisków. Uwagê nale¿y poœwiêciæ równie¿
rokokowemu tabernakulum, ozdobionemu rzeŸbami anio³ków.
Drugie  tabernakulum znajduje siê w kaplicy pó³nocnej, w której
mieœci siê o³tarz boczny. Jest to eksponat, pochodz¹cy z XVIII
wieku, z krêconymi kolumnami.
Interesuj¹cym  elementem w wystroju wnêtrza koœcio³a jest
barokowa ambona z 1717 roku, zdobiona na parapecie
malowid³ami ewangelistów. Mówi¹c o detalach w wyposa¿eniu
œwi¹tyni, nie mo¿na pomin¹æ chrzcielnicy z XVII wieku ,której
kamienna czara wykazuje cechy gotyckie. Z tego samego okresu
pochodzi kamienna kropielnica przypominaj¹ca sw¹ budow¹
chrzcielnicê, z zachowanymi elementami dekoracji malarskiej.
Na  ³¹czach,  zamkniêtych ³ukiem pó³kolistym têczê,
umiejscowiony jest krucyfiks z czasów baroku (XVIII wiek).
Zabytkow¹ wartoœæ przedstawia równie¿ znajduj¹ca siê nad
prezbiterium i pierwotn¹ czêœci¹ nawy wiêŸba dachowa
storczykowa, która swym wiekiem jest wspó³czesna koœcio³owi.
Jest to wiêŸba gotycka z oryginalnymi ³¹czeniami belek.
Wa¿nymi, choæ mo¿e mniej widocznymi eksponatami, s¹
zgromadzone w koœciele, bogato zdobione ornaty
z  XVIII i XIX wieku oraz wspó³czesne im kapy.

M.J.: W materia³ach Ÿród³owych mo¿na odnaleŸæ informacje
o tym, ¿e w 1624 roku na ziemiê brzozowsk¹ najechali Tatarzy,
niszcz¹c wszystko, co napotkali na swojej drodze. Co
przyczyni³o siê do tego, ¿e koœció³ w Humniskach  nie zosta³
spalony podobnie jak inne œwi¹tynie w tym regionie ?

Ks. P.: Koœció³ otoczony by³ wa³ami i rzek¹. Wokó³ niego
rozci¹ga³y siê umocnienia obronne, co zosta³o potwierdzone
przez badaczy historii. Œwi¹tynia stanowi³a wiêc dla grabie¿ców
fortecê, w której mogli przechowywaæ zdobyte ³upy. W ten
sposób drewniana budowla nie zosta³a zniszczona i spalona,
tak jak chocia¿by koœció³ w Grabownicy Starzeñskiej.

M.J.: Wœród  wiekowych drzew, nieopodal koœcio³a mieœci siê
plebania. Jakie jest jej znaczenie historyczne i zarazem
zabytkowe ?

Ks. P.: Plebania wybudowana zosta³a na pocz¹tku XX wieku
(1907 rok). Na jej fasadzie znajduj¹ siê  p³askorzeŸby w tynku
z podobiznami: Tadeusza Koœciuszki i Adama Mickiewicza,
herby Polski, Litwy i Rusi oraz Matka Bo¿a Czêstochowska.
Wymienione postacie i symbole by³y oznak¹ nadziei na
odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci, a zarazem przemawia³y
za jej specjaln¹ rol¹ w Europie i œwiecie.

Koœció³ w Humniskach nale¿y do najstarszych i najcenniejszych
drewnianych  zabytków architektury sakralnej w powiecie
brzozowskim, na Podkarpaciu i w Ma³opolsce. Jest bezcennym
potwierdzeniem dawnego mistrzowskiego kunsztu
budowniczych, kultury religijnej ludzi, którzy go w zamierzch³ej
przesz³oœci wznosili. Nic wiêc dziwnego, ¿e mieszkañcy wsi
i okolicznych miejscowoœci s¹ dumni z tak wa¿nej
i  wartoœciowej budowli.

M.J.: Dziêkujê za rozmowê.

Opracowa³a: Monika Jedynak

W koœciele znajduj¹ siê piêkne malowid³a œcienne

O³tarz boczny

fot. M. Jedynak

fot. M. Jedynak
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Ekaktusów. Chlorofil (E 140) oraz kompleks
miedziowy chlorofilu (E 141) - s¹ to barwniki
porfirynowe. Chlorofil jest nierozpuszczalny
w wodzie, rozpuszcza siê natomiast w etanolu,
acetonie, eterze i olejach.
Chlorofil rozpuszczalny w wodzie, czyli tzw.
chlorofilinê, otrzymuje siê po zmydleniu
chlorofilu naturalnego roztworem wodorotlenku
potasu. W wyniku tej reakcji odczepiony zostaje
fitol i metanol. Sól potasowa chlorofiliny
rozpuszcza siê w wodzie i etanolu, a nie
rozpuszcza siê w olejach. Z chlorofiliny do
barwienia ¿ywnoœci otrzymuje siê kompleks
miedziowy, który zachowuje zielon¹ barwê.
Z chlorofilu ju¿ s³abe kwasy odczepiaj¹ magnez,
w wyniku czego powstaje feofityna i zabarwienie
produktu zmienia siê na oliwkowo-¿ó³to-zielone.
Silniejsze kwasy powoduj¹ odczepienie
magnezu i fitolu, w wyniku czego powstaj¹
feoforbidy. Te zmiany zabarwienia obserwuje siê
czêsto w konserwach o kwaœnym odczynie;
wtedy w miejsce magnezu do cz¹steczki wchodzi
¿elazo, cyna lub glin. Obecnoœæ cyny
w cz¹steczce zmienia barwê na szar¹, a ¿elaza
na brunatn¹. Po odkryciu w 1936 roku
w³aœciwoœci rakotwórczych ¿ó³cieni mas³owej
rozpoczêto intensywne badania nad
metabolizmem tych barwników. W ustroju
ulegaj¹ one redukcji do amin. Pocz¹tkowo
wytwarzaj¹ siê zwi¹zki hydrazowe, a nastêpnie
dwie cz¹steczki aromatycznych amin. Reakcja
ta katalizowana jest mikrosomaln¹ reduktaz¹
azobenzenow¹ w obecnoœci zredukowanego
NADP, która zachowuje  tak¿e  aktywnoœæ
w warunkach tlenowych. ̄ ó³cieñ mas³owa, czyli
dimetyloaminoazobenzen mo¿e stanowiæ
przyk³ad dróg metabolizmu barwników
azowych.  Spoœród metaboli tów
4-metyloaminoazobenzen jest silnie rakotwórczy
i wywo³uje u szczurów raka w¹troby. Niektóre
barwniki, stosowane do barwienia tkanin
i kosmetyków, mog¹ wywo³aæ odczyny
alergiczne. Czêsto odczyny alergiczne wywo³uj¹
tkaniny, barwione barwnikami lodowymi na
czerwono, pomarañczowo lub wiœniowo.
Interesy poszczególnych przemys³ów, szybka
produkcja, atrakcyjny wygl¹d, czêsto s¹
sprzeczne z interesami konsumenta, szczególnie
jeœli chodzi o stronê zdrowotn¹.
Nie jest tak¿e ostatecznie uregulowany problem
barwienia leków. Miêdzynarodowa Federacja
Farmaceutyczna na drodze wspó³pracy
z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Zdrowia WHO
wyrazi³a opiniê, ¿e leki nie powinny byæ
barwione. Szczególnie nale¿y unikaæ
barwionych leków i od¿ywek oraz preparatów
witaminowych, zawieraj¹cych sztuczne œrodki
barwi¹ce i zapachowe, w przypadku dzieci i osób
nadwra¿liwych, sk³onnych do alergii. Tabletki
witamin syntetycznych pokrywa siê niekiedy
barwnikami wêglowo-smo³owymi, które mog¹
wywo³aæ reakcje alergiczne.
Niektóre preparaty suplementacyjne zawieraj¹
naturalne witaminy i pozbawione s¹
chemicznych domieszek. Czytajmy wiêc
informacje na opakowaniach, zwracaj¹c uwagê
na sk³ad, wszelkie dodatki oraz termin
przydatnoœci do spo¿ycia. Wybieraj¹c towar, nie
kierujmy siê cen¹ w z³udnym przekonaniu, ¿e
wy¿sza cena gwarantuje lepsz¹ jakoœæ.
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WP£YW CHEMICZNYCH
DODATKÓW DO ¯YWNOŒCI

NA ZDROWIE C.D.

Opracowali: Irena i Waldemar  Kêdzierscy
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Pobieranie azotynów wraz z ¿ywnoœci¹

jest szkodliwe dla zdrowia, poniewa¿ powoduj¹
one przejœcie hemoglobiny w methemoglobinê,
która nie ma zdolnoœci odwracalnego wi¹zania
tlenu. Najbardziej wra¿liwe na methemoglobinê
s¹ dzieci. Azotany w nadmiarze s¹ równie¿
szkodliwe, poniewa¿ pod wp³ywem mikroflory
jelitowej mog¹ ulegaæ redukcji do azotynów.
Kwas benzoesowy (E 210) stosowany jest do
konserwowania produktów t³uszczowych,
przetworów owocowych i warzywnych, a tak¿e
do napojów bezalkoholowych gazowanych. Jako
œrodek konserwuj¹cy, kwas benzoesowy zosta³
wprowadzony na miejsce wycofanego kwasu
salicylowego. Jego w³aœciwoœci ujawniaj¹ siê
w œrodowisku kwaœnym, zw³aszcza
w granicach pH od 2,0 do 4,5, g³ównie
w stosunku do dro¿d¿aków. Ma on jednak wiele
wad: obni¿a bowiem wartoœæ smakow¹
konserwowanego produktu, dra¿ni nab³onek,
wywo³uje uczucie drapania w gardle, zakwasza
organizm, a u niektórych osób mo¿e  wywo³ywaæ
odczyny alergiczne. W Polsce dopuszcza
s iê  s tosowanie  es t rów e ty lowego
(E  214) i propylowego (E 216), kwasu
hydroksybenzoesowego oraz jego soli do
konserwowania przetworów owocowych,
warzywnych  i  rybnych,  margaryny,  t³uszczów
piekarniczych, cukierniczych i kuchennych,
w iloœciach limitowanych obowi¹zuj¹cymi
przepisami. Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e estry
kwasu p-hydroksybenzoesowego wykazuj¹
dzia³anie analgetyczne.

Ester metylowy (E 218) nie jest
dopuszczony jako dodatek do ¿ywnoœci,
poniewa¿ podczas jego hydrolizy powstaje
alkohol metylowy. Kwas salicylowy oprócz
tego, ¿e znajduje zastosowanie w lecznictwie
oraz do syntezy innych zwi¹zków, by³ szeroko
wykorzystywany jako œrodek konserwuj¹cy.
Posiada on w³aœciwoœci analgetyczne,
przeciwgor¹czkowe i przeciwreumatyczne.
Ponadto dra¿ni b³onê œluzow¹ przewodu
pokarmowego, powoduj¹c uszkodzenie bariery
œluzówkowej, prowadz¹ce do choroby
wrzodowej. D³ugotrwa³e stosowanie
powodowaæ mo¿e uszkodzenia nerek i s³uchu.
Ostatnio stwierdzono tak¿e, ¿e salicylany
wykazuj¹ w³aœciwoœci embriotoksyczne
i teratogenne. W zwi¹zku z powy¿szym, kwas
salicylowy i jego sole nie powinny byæ stosowane
do konserwowania ¿ywnoœci.

Kwas borowy do niedawna by³
u¿ywany do konserw rybnych. Zastosowanie
kwasu borowego i boraksu, jako œrodków
przed³u¿aj¹cych trwa³oœæ produktów
spo¿ywczych, jak równie¿ ich wykorzystanie
w celach leczniczych do ok³adów, przemywañ
i zasypek, jest obecnie niedopuszczone. Trzeba
podkreœliæ, ¿e substancje te wch³aniaj¹ siê ³atwo
z przewodu pokarmowego, a tak¿e przez
nieuszkodzon¹ skórê. Wydalane s¹ bardzo
wolno, g³ównie z  moczem i kumuluj¹ siê

w ustroju. Szczególne znaczenie
toksykologiczne ma kumulacja boru
w oœrodkowym uk³adzie nerwowym, w bia³ej
i szarej substancji mózgu oraz w tkankach
mi¹¿szowych i t³uszczowych. Podczas d³u¿szego
transportu owoców cytrusowych, aby zapobiec
pleœnieniu i brunatnieniu, niekiedy nasyca siê
bibu³ki owijkowe tiomocznikiem lub difenylem.
Ustawodawstwo polskie nie wymienia difenylu
w wykazie pozytywnych œrodków konser-
wuj¹cych, natomiast traktowany jest on jako
œrodek grzybobójczy.

Difenyl wch³ania siê ³atwo z przewodu
pokarmowego, a tak¿e przez nieuszkodzon¹
skórê, co mo¿e byæ przyczyn¹ pewnych
dolegliwoœci, zw³aszcza u  dzieci. Stosowanie
tiomocznika jest szczególnie niebezpieczne,
poniewa¿ przenika on do czêœci jadalnych
owoców cytrusowych. Tiomocznik mo¿e
wywo³ywaæ guzy gruczo³u tarczowego i raka
w¹troby. Estry kwasu galusowego, oktylowy
(E 311) i dodecylowy (E 312), stosowane jako
przeciwutleniacze m.in. do smalcu,
przeznaczonego do przechowywania powy¿ej
1 roku, s¹ alergenami. Wyniki badañ ich
w³aœciwoœci uczulaj¹cych, uzyskane na
œwinkach morskich, zosta³y potwierdzone testem
p³atkowym na ludziach. W œwietle
dotychczasowych badañ, ustalona tymczasowa
nieszkodliwa dla cz³owieka dawka 0-0,2 mg/kg,
mo¿e budziæ zastrze¿enia, zw³aszcza, ¿e
podawany w paszy w iloœci 0,2% galusan
propylu by³ przyczyn¹ niedokrwistoœci
niedobarwliwej.

W przemyœle spo¿ywczym stosuje siê
rozpuszczalniki ekstrakcyjne, jako
rozcieñczalniki substancji aromatycznych oraz
jako rozpuszczalniki do ekstrakcji ró¿nych
substancji z surowców, np. aceton, jako
rozpuszczalnik do ekstraktów spo¿ywczych,
benzyna ekstrakcyjna do ekstrakcji t³uszczów
i olejów. Jako œrodek zakwaszaj¹cy przy
produkcji ¿elatyny stosowany jest kwas siarkowy
(E 513). Do otrzymywania miodu sztucznego
z sacharozy, glukozy ze skrobi, czy wytr¹cania
kazeiny, stosowany jest kwas solny (E 507).
Kwas o-fosforowy wystêpuje w napojach typu
Cola.Niewskazany mo¿e byæ nadmiar
fosforanów, które w organizmie wi¹¿¹ wapñ, co
mo¿e prowadziæ do zaburzeñ w gospodarce
fosforowo-wapniowej. Fosforan amonu (E 342),
stosowany jako po¿ywka dla dro¿d¿y,
pirofosforan sodu (E 450 a,c), dodawany jako
substancja reguluj¹ca kwasowoœæ do miazgi
kakaowej, podpiwku, proszku do pieczenia,
koncentratów do ciast i pieczywa cukierniczego.
W celu poprawy koloru ¿ywnoœci stosuje siê
barwniki. Koszelinê, która w przesz³oœci by³a
szeroko wykorzystywana do barwienia
¿ywnoœci, otrzymywano z czerwia kooszenili
(Dactylopius coccus), nale¿¹cego do
pluskwiaków równoskrzyd³ych (Homoptera),
które paso¿ytuj¹ na niektórych gatunkach

OCHRONA ŒRODOWISKA
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Stan œrodowiska przyrodniczego woj. podkarpackiego
by³ tematem konferencji ekologicznej, która odby³a siê 28 maja
br. w Sali Kolumnowej Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Wziê³o w niej udzia³ ponad stu nauczycieli i uczniów szkó³
œrednich z terenu województwa, g³ównie
z Rzeszowa. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e
inicjatywa zorganizowania wymienionych
konferencji dla nauczycieli g³ównie geografii,
biologii, przyrody oraz chemii z terenu ca³ego
województwa, zrodzi³a siê w czasie jednej
z Miêdzynarodowych Konferencji Ekolo-
gicznych, odbywaj¹cych siê w Brzozowie
i organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Brzozowie.
Konferencja stanowi³a wype³nienie istniej¹cej
luki informacyjnej w zakresie stanu lokalnego
œrodowiska przyrodniczego.
„Stan œrodowiska woj. podkarpackiego” – to
temat pierwszego z referatów, przedstawiony
przez Dyrektora Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska Mariê Suchy. Na temat „Form
ochrony przyrody w woj. podkarpackim”
mówi³ Wojewódzki Konserwator Przyrod -
Marian Stója (aktualnie funkcjê tê sprawuje  Janusz Kurnik),
natomiast Jerzy £ach z Brzozowa przedstawi³ problem
„Przemiany w gospodarce odpadami”.

Klasyfikacja ogólna rzek, przeprowadzona w oparciu
o wyniki analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych
i hydrobiologicznych wykaza³a, ¿e w województwie brak jest
rzek spe³niaj¹cych na ca³ej swojej d³ugoœci kryteria I klasy
czystoœci. W klasie II znalaz³o siê 16,9 % ogólnej d³ugoœci

rzek województwa (³¹cznie 210,9 km). Stanowi³y je g³ównie
górne odcinki Sanu, Wis³oka i Wis³oki. Odcinki rzek
zakwalifikowane do klasy III to 33,7% ogólnej d³ugoœci
badanych rzek (³¹cznie 420,4 km).Wody pozaklasowe

EKOLOGICZNA
(tzw. non – nie odpowiadaj¹ce normom) stanowi¹ 49,4 %
(³¹cznie 615,6 km) ogólnej d³ugoœci rzek województwa
podkarpackiego na których prowadzony jest monitoring PIOŒ.
W tej klasie znalaz³ siê œrodkowy i dolny bieg Wis³oki oraz

Wis³oka, dolny bieg Sanu.
Wymienione odcinki rzek s¹ bardzo
zró¿nicowane w zakresie stopnia ich
zanieczyszczenia. Niektóre s¹
o wysokich parametrach jakoœci,
a przekroczenia norm dotycz¹
pojedynczych wskaŸników.
W pozosta³ych obserwuje siê,
powtarzaj¹ce przekroczenia
dopuszczalnych norm w zakresie
ca³ej grupy wskaŸników. Zasadniczy
wp³yw na stopieñ czystoœci rzek
województwa ma wystêpowanie
zwi¹zków biogennych, poziom
chlorofilu „a” oraz stan sanitarny. Do
najczystszych odcinków rzek nale¿¹
górne biegi najwiêkszych rzek
województwa: Sanu, Wis³oki
i Wis³oka. Ich odcinki Ÿród³owe nie
podlegaj¹ ¿adnej antropopresji.

Z biegiem rzek nastêpuje wzrost koncentracji zwi¹zków
biogennych, g³ównie soli azotowych, fosforowych,
pierwiastków sodu i potasu, azotu azotynowego, fosforanów
i fosforu ogólnego. W rezultacie wzrasta produktywnoœæ
biologiczna (wyra¿ona zawartoœci¹ chlorofilu „a”).Nastêpuje
tak¿e wzrost zanieczyszczeñ bakteriologicznych (wyra¿onych
wartoœci¹ miano coli bakterii typu ka³owego). Mimo
pozytywnych tendencji poprawy stanu œrodowiska, utrzymuj¹
siê w województwie problemy, których rozwi¹zanie wymagaæ
bêdzie znacznych nak³adów inwestycyjnych. Inicjatorem
zorganizowania konferencji z ramienia Gimnazjum w Bliznem
by³ Jerzy £ach.

Konferencja zorganizowana zosta³a w porozumieniu
z Podkarpackim Oœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Czudcu. By³a to ju¿ trzecia z kolei tego rodzaju konferencja,
zorganizowana na przestrzeni ostatnich lat z inicjatywy mgr
Jerzego £acha – nauczyciela Zespo³u Szkó³ w Bliznem. Dwie
poprzednie odby³y siê w Kroœnie. Co stanowi dziœ ewenement,
nauczyciele uczestniczyli w konferencji nieodp³atnie.
Uczestnicy konferencji otrzymali publikacje Pañstwowej
Inspekcji Ochrony Œrodowiska: „Stan œrodowiska w woj.
podkarpackim w 2000 r.” oraz „Gospodarka odpadami
w województwie podkarpackim”.

Opracowa³: Jerzy £ach

KONFERENCJA

Uczestnicy Konferencji Ekologicznej

Maria Suchy - Dyrektor Podkarpackiegp
Wojewódzkiego JnspektoratuOchrony Œrodowiska
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BELGIA

W kolejnych numerach BGP prezentowaæ bêdziemy informacje
o poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, wchodz¹cych w sk³ad
Unii Europejskiej. Dane te pozwol¹ Pañstwu miêdzy innymi na po-
znanie specyfiki danego kraju, jego gospodarki i sektorów przemy-
s³u. Jest to bardzo wa¿ne w dobie, gdy nasz kraj aspiruje do wejœcia
do Unii Europejskiej.

BELGIA

Bruksela

Powierzchnia: 30,5 tys. km2

Ludnoœæ: 10 mln
Gêstoœæ zaludnienia: 328 os./km2

Jêzyk urzêdowy: francuski, flamandzki, niemiecki
Ustrój: monarchia
Graniczy z: Holandi¹, Niemcami, Luksemburgiem i Francj¹
Œwiêto narodowe: 21 lipca (rocznica wst¹pienia na tron Leopolda I
w 1831 r.)

WARUNKI NATURALNE
S¹siedztwo oceanu sprawia, ¿e klimat Belgii jest ³agodny i wilgotny.
W g³êbi kraju zimy s¹ ostrzejsze. Œrednia roczna suma opadów wynosi
oko³o 800 mm na wybrze¿u, zmniejszaj¹c siê w g³êbi kraju
i wzrastaj¹c do ponad 1000 mm w górach na po³udniu.

ROLNICTWO
25% powierzchni stanowi¹ ziemie orne, a 21% - pastwiska. Rolnictwo
jest intensywne i wydajne, chocia¿ przewa¿aj¹ ma³e gospodarstwa
rolne. Pszenica, jêczmieñ, buraki cukrowe, len, chmiel i ziemniaki
-to g³ówne uprawy na ¿yznych, lessowych i iglastych glebach
zachodniej Belgii. Warzywnictwo, zw³aszcza produkcja pod szk³em,
skupione jest wokó³  Brukseli i innych du¿ych miast. Pomimo spadku
produkcji, rybo³ówstwo pozostaje wa¿n¹ ga³êzi¹ gospodarki
w miastach nadmorskich.

GOSPODARKA
Stare zag³êbia wêgla odgrywaj¹ wci¹¿ wa¿n¹ rolê. Na coraz wiêksz¹
skalê wykorzystuje siê ropê naftow¹ i gaz. W Ardenach dzia³a du¿a
liczba hydroelektrowni. Wêgiel z regionu Sambry i Mozy oraz
zag³êbie Campine stanowi¹ praktycznie jedyne bogactwo mineralne
kraju. Belgia jest krajem wysoko uprzemys³owionym z silnym
przemys³em  stalowym i metalowym. Wa¿n¹ rolê odgrywa hutnictwo
metali nie¿elaznych. Du¿ym uznaniem cieszy siê przemys³ tekstylny.
Oprócz   tradycyjnego przemys³u lniarskiego i produkcji koronek
du¿¹ rolê odgrywa przemys³ we³niany, bawe³niany i w³ókien
sztucznych.

MIASTA
97% Belgów ¿yje w miastach. Bruksela jest stolic¹ i oœrodkiem
przemys³owym, handlowym i kulturalnym. Mieœci siê tu siedziba
Unii Europejskiej. Antwerpia jest g³ównym portem. Gent jest trzecim
co do wielkoœci miastem i portem œródl¹dowym. To miasto jest
szczególnie znane z tekstyliów, ale rozwin¹³ siê tu tak¿e nowoczesny
przemys³ elektrotechniczny.

PARLAMENT
        EUROPEJSKI
Parlament Europejski jest demokratycznym forum,
organem kontroli politycznej Unii, który uczestniczy
w procesie legislacyjnym. Od czerwca 1979 roku
wybierany jest w wyborach powszechnych i liczy
obecnie 626 pos³ów wybieranych na piêæ lat: 99
pochodzi z Niemiec, po 87 z Francji, W³och i Wielkiej
Brytanii, 64 z Hiszpanii, 31 z Holandii, po 25 z Belgii,
Grecji, Portugalii, 22 ze Szwecji, 21 z Austrii, po 16
z Danii i Finlandii, 15 z Irlandii i 6 z Luksemburga.
W zwi¹zku z perspektyw¹ rozszerzenia Unii
Europejskiej, liczba pos³ów przysz³ego Parlamentu
zosta³a ograniczona Traktatem Amsterdamskim do
700. Jednak Traktat Nicejski uzgodniony podczas
„szczytu” UE w Nicei w grudniu 2000 r. zmieni³ ten
zapis i ustali³ przysz³¹ liczbê miejsc w Parlamencie
na 732. Przysz³ym krajom cz³onkowskim przyznano
nastêpuj¹c¹ liczbê miejsc w Parlamencie: Polsce 50,
Rumunii 33, Czechom i Wêgrom po 20 Bu³garii 17,
S³owacji 13, Litwie 12, £otwie 8, S³owenii 7, Estonii
i Cyprowi po 6 oraz Malcie 5.

Parlament odbywa swe sesje w Strasburgu.
Dwadzieœcia komisji oraz grupy polityczne zbieraj¹
siê w Brukseli. Siedzib¹ Sekretariatu Generalnego jest
Luksemburg. Obecnie kompetencje Parlamentu
mo¿na podzieliæ na trzy grupy: uprawnienia
w procesie legislacyjnym, uprawnienia bud¿etowe,
uprawnienia kontrolne.  Parlament wespó³ z Rad¹ UE
pe³ni funkcjê legislacyjn¹. Uczestniczy
w opracowaniu dyrektyw i rozporz¹dzeñ
spólnotowych, wydaj¹ opinie na temat propozycji
Komisji Europejskiej, która powinna je zmieniaæ
zgodnie z sugestiami Parlamentu. Parlament dzieli
z Rad¹ uprawnienia bud¿etowe. Projekt bud¿etu,
przygotowany przez Komisjê, przekazywany jest do
Rady i Parlamentu. Ostatnie s³owo w sprawie
wydatków zwanych „obowi¹zkowymi” – s¹ to
g³ównie wydatki na rolnictwo – nale¿y do Rady.
Ostatnie s³owo co do innych wydatków
– „nieobowi¹zkowych” – ma Parlament.
Uprawnienia kontrolne Parlamentu odnosz¹ siê do
ca³oœci pracy Komisji Europejskiej, która ma
obowi¹zek zdawaæ Parlamentowi doroczny raport
z dzia³alnoœci Wspólnot. Parlamentowi przys³uguje
prawo wyst¹pienia z wnioskiem o wotum nieufnoœci
wobec Komisji Europejskiej, a przyjêcie takiego
wniosku wiêkszoœci¹ dwóch trzecich oddanych
g³osów, nak³ada na Komisjê obowi¹zek poddania siê
kolegialnie do dymisji.

 Opracowa³: Piotr Tasz
Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej
        tel. 43-426-45, wew. 44, pok.75

UNIA EUROPEJSKA
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Pracownicy chêtnie udzielaj¹ porad klientom

fot. K.  Milczanowska

PRZEMYS£, GOSPODARKA, ROLNICTWO

Firma „Eleo-Budmax” powsta³a
w 1990 roku. Jej  nazwa pochodzi od
imienia babci w³aœciciela Pana Andrzeja
Bieñczaka- Eleonory. Na pocz¹tku by³
to jeden sk³ad budowlany. W chwili
obecnej firma rozwinê³a siê i ma swoje

oddzia³y w Sanoku, Miejscu Piastowym,
Dubiecku, Komañczy.  Centrala „Eleo-
Budmax” znajduje siê w Brzozowie.
Firma  zatrudnia  50 osób, które s¹
dobrze wyszkolone przez co jej obroty
wynios³y w ubieg³ym roku 11,5 mln.
PLN. Konkurencja w 8-tysiêcznym
Brzozowie jest bardzo du¿a, istnieje tutaj
10 sk³adów budowlanych, ale mimo to
p. Andrzej widzi szansê rozwoju
poszczególnych firm.

W 2000 roku dzia³alnoœæ
budowlana i us³ugowa firmy zosta³a
rozdzielona, zaœ us³ugi przybra³y

w³aœcicielem firmy...
charakter dzia³alnoœci develope-
rskiej. Powsta³a wówczas firma
„Eleo-Development”, która specjalizuje
siê w budowie luksusowych domów
jednorodzinnych, prowadzi cykl
inwestycji od kupna dzia³ki do oddania

kluczy do piêknie wykoñczo-
nego mieszkania. „Eleo-
Development” prowadzi sw¹
dzia³alnoœæ w Rzeszowie,
w powiecie brzozowskim oraz
ca³ej p³d.- wsch. Polsce.
Obydwoma firmami zarz¹dza
Andrzej Bieñczak.

„Eleo- Budmax” jest
laureatem konkursu „Przed-
siêbiorstwo Fair Play” w 2000
i 2001 roku. Firma  „Eleo-Deve-
lopment” zosta³a wyró¿niona
tytu³em Lidera Rynku
w zakresie budowy
i sprzeda¿y gotowych do

eksploatacji domów rodzinnych
w 2002 roku. Ma³o która firma
mo¿e poszczyciæ siê tak du¿ymi
osi¹gniêciami w tak krótkim
czasie. Na pytanie o receptê na
sukces Pan Bieñczak podaje trzy
punkty, które nale¿y spe³niæ.

Po pierwsze liczy siê przede
wszystkim profesjonalne przygo-
towanie zawodowe pracowników.
Nastêpnie wa¿na jest ciê¿ka,

odpowiedzialna praca,
wychodz¹ca naprzeciw
oczekiwaniom klienta. Po trzecie
trzeba dysponowaæ pewnym
kapita³em pocz¹tkowym, który
jest niezbêdny. Jeœli siê go nie ma,
droga do sukcesu jest utrudniona.

Od pocz¹tku dzia³alnoœci
firmy „Eleo-Budmax” i „Eleo-
Development” zajmuj¹ siê tak¿e
niesieniem pomocy ludziom,
w szczególnoœci biednym
i pokrzywdzonym przez los.
Ostatnim przedsiêwziêciem p.
Andrzeja Bieñczaka w zakresie

dobroczynnoœci jest za³o¿enie Fundacji
Pomocy Dzieciom im. Stanis³awy
Bieñczak. Jest to pozarz¹dowa,

charytatywna organizacja obejmuj¹ca
sw¹ opiek¹ dzieci i m³odzie¿ z regionu
brzozowskiego.

Fundacja otrzyma³a nieodp³atnie
zaplecze socjalne i magazynowe
(oko³o 130 m2) w Brzozowie przy ulicy
Koœciuszki 23. Bêdzie ona wspieraæ
potrzebuj¹cych pomoc¹ ¿ywieniow¹
-darmowe obiady, paczki wielkanocne
i œwi¹teczne; pomoc¹ materialn¹
– obuwie, odzie¿; pomoc¹ naukow¹-

podrêczniki korepetycje, stypendia;
pomoc¹ medyczn¹ - konsultacje
i badania; pomoc¹ prawn¹ – konsultacje
prawne.

Fundacja ma na celu daæ nadziejê
tym, dla których los nie by³ ³askawy,
pragnie daæ wiarê w lepsze jutro  i radoœæ
spe³nionych marzeñ ma³ym istotom.

Andrzej Bieñczak za³o¿yciel
fundacji, mówi o sobie, ¿e „najpierw jest
cz³owiekiem a  póŸniej w³aœcicielem
firmy”.

Pan Andrzej Bieñczak w³aœciciel firmy
„Eleo-Budmax” i „Eleo-Development”

Sk³ad budowlany w Brzozowie

fot. K.  Milczanowska

Najpierw jestem
cz³owiekiem, a pó¿niej

Opracowa³a: Katarzyna Milczanowska

Siedziba   firmy „Eleo-Budmax” w Brzozowie

fot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska
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TURYSTYKA

Autor powy¿szego artyku³u - Arkadiusz Piotrowski jest
przewodnikiem beskidzkim, zrzeszonym w kole sanockim.
Wielokrotnie odwiedza³ powiat brzozowski. W czasie jednego
z pobytów w naszym regionie mia³ okazjê zapoznaæ siê
z „Brzozowsk¹ Gazet¹ Powiatow¹”. Przes³a³ do naszej gazety
wspomnienia z wyprawy w Bieszczady. Pierwsza czêœæ zosta³a
opublikowana w poprzednim numerze, ci¹g dalszy wêdrówki
przedstawiamy poni¿ej.

    „Gdzie  diabe³ mówi
                          dobranoc ...” c.d.

Dzieñ zapowiada³ siê s³oneczny. Wyruszamy aby
dokoñczyæ przejœcie œcie¿ki dydaktycznej „Górnego Sanu”.
Doprowadza nas ona po oko³o 30 minutach na teren
nieistniej¹cej wsi Beniowa. Po lewej rozleg³e ³¹ki, po prawej
– odnowiony   cmentarz przycerkiewny wraz z licznie
zachowanymi krzy¿ami nagrobnymi. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ dwa nagrobki wykonane z piaskowca; na jednym
dostrzegamy motyw dzbana (najprawdopodobniej symbol ludzi
pobo¿nych), na drugim – kwiatu (motyw przemijalnoœci ¿ycia
ludzkiego). Zachowa³a siê te¿   chrzcielnica – kamienna,
z wyrytym motywem ryby. Ca³y cmentarz otoczony jest
drewnianym p³otem z bram¹ i furtk¹ oraz zaopatrzony w tablicê
informacyjn¹.

Kierujemy siê w kierunku pó³nocnym i docieramy do
utwardzonej drogi. Po lewej mijamy przydro¿ny krzy¿ –
kapliczkê, po prawej – towarzysz¹ nam tory linii kolejowej
Lwów – U¿horod i „sistema” na granicy pañstwowej. Z otwartej

przestrzeni wchodzimy w las, mijamy kolejn¹, tym razem
odnowion¹ kapliczkê i po oko³o pó³ godzinie osi¹gamy
skrzy¿owanie dróg w Bukowcu. Zbaczaj¹c z drogi, kierujemy
siê w stronê potoku Halicz i po chwili docieramy do dwóch
cmentarzy. Pierwszy z nich to cmentarz wojenny z okresu
I wojny œwiatowej, ogrodzony drewnianymi ¿erdziami,
z centralnie umieszczonym krzy¿em i zarysami mogi³.
Drugi – to dawny cmentarz przycerkiewny z nielicznymi
krzy¿ami nagrobnymi i pozosta³oœci¹ fragmentu podmurówki
cerkiewnej.

Ruszamy w kierunku po³udniowo – zachodnim,
próbuj¹c odnaleŸæ zaznaczon¹ na mapie œcie¿kê prowadz¹c¹
na Kiñczyk Bukowski – t¹ sam¹, której szukaliœmy
poprzedniego dnia. Niestety i od tej strony jej nie odnajdujemy.
Zag³êbiamy siê w las. Pocz¹tkowo idziemy zgodnie

z  azymutem, lecz ostatecznie krêc¹c, odbijamy na po³udnie
i docieramy do potoku Sych³owatego. St¹d rozpoczyna siê d³ugi
etap bardzo stromej i mozolnej wspinaczki wzd³u¿ potoku. Co
chwilê przeskakujemy po pniach zwalonych drzew z jednego
brzegu na drugi w zale¿noœci od tego, który bardziej nadaje siê
do wêdrówki lub dos³ownie przedzieramy siê przez gêstwinê
popl¹tanych ga³êzi. W górnym odcinku potoku trudne do
pokonania krzaki znikaj¹ ale za to robi siê bardzo stromo do
tego stopnia, ¿e widok b³êkitu, jak siê póŸniej okaza³o,
p³yn¹cego z góry potoku, wziêliœmy za przeœwituj¹cy  znad
drzew b³êkit nieba.

Po oko³o trzech godzinach mozolnej wspinaczki
osi¹gamy zaœnie¿on¹ granicê lasu u podnó¿a Kiñczyka
Bukowskiego. Przed nami jeszcze przejœcie pola œnie¿nego
u jego podnó¿a i ostrym podejœciem osi¹gamy szczyt. Tutaj
robimy godzinny odpoczynek. Pogoda dopisuje wiêc
podziwiamy krajobraz i uwidaczniamy go na kliszy
fotograficznej.

Granic¹ pañstwa schodzimy w kierunku Prze³êczy
Bukowskiej. Œcie¿ka wije siê wœród wysokich traw i wychodni
skalnych; trzeba uwa¿aæ aby siê nie potkn¹æ i nie polecieæ
w dó³.  Po drodze ca³y czas   towarzysz¹ nam pozosta³oœci
wojennych okopów i linii umocnieñ. O   zachodzie s³oñca
osi¹gamy Prze³êcz Bukowsk¹ (1107 m npm). St¹d utwardzon¹
drog¹ schodzimy w zupe³nych ciemnoœciach do Wo³osatego.
Tam nocujemy w schronie Bieszczadzkiego Parku
Narodowego, aby nastêpnego dnia opuœciæ goœcinne
Bieczczady.

               Arkadiusz Piotrowski
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Tysi¹ce wypadków samocho-
dowych, wypadki w pracy (w szkole),
po¿ary, nag³e zachorowania, du¿e krwotoki
to sytuacje zdarzaj¹ce siê, niestety, bardzo
czêsto w naszym codziennym ¿yciu.
Obserwowany od kilku lat ci¹g³y ich wzrost
postrzegany jest jako wynik ograniczenia
mo¿liwoœci opanowywania i kontrolowania
rozwoju urbanizacji, komunikacji oraz
przemys³u. Dodatkowo, problemy
bezpieczeñstwa publicznego zaczynaj¹ byæ
zauwa¿ane z perspektywy kosztów akcji
ratowniczych i utrzymywania wyspe-
cjalizowanych s³u¿b, w tym
i ratownictwa medycznego. W wielu
przypadkach, mimo istniej¹cych

oczywistych zagro¿eñ, ma³e skupiska
ludzkie nie posiadaj¹ takich s³u¿b, a ze
wzglêdu na szczup³oœæ funduszy, czêsto nie
posiadaj¹ dostêpnych ca³¹ dobê,
podstawowych s³u¿b ochrony zdrowia.
W takiej sytuacji potencjalny poszkodowany
ma ma³¹ szansê doczekania siê w porê na
wykwalifikowan¹ pomoc, zw³aszcza
w przypadku zagro¿enia ¿ycia. Bardzo
istotna staje siê dzisiaj wiedza ratownicza
cz³onków lokalnych spo³ecznoœci, którzy
mog¹ udzielaæ pomocy przed przybyciem
profesjonalnych ratowników. Umiejêtnie i na
czas udzielona pierwsza pomoc, mo¿e

w wielu wypadkach uratowaæ ¿ycie
poszkodowanemu i zapobiec ciê¿kim
powik³aniom w przebiegu leczenia. Dlatego
w trosce o bezpieczeñstwo spo³ecznoœci
lokalnej, Prezes ZR PCK w Brzozowie wraz
z Burmistrzem Gminy Brzozów i Prezesem
Zarz¹du Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Brzozowie oraz Wójtem Gminy
Domaradz zorganizowali kurs udzielania
pierwszej pomocy z certyfikatem Unii
Europejskiej dla jednostek OSP Gminy
Brzozów i Gminy Domaradz.

Od strony logistycznej kurs
przygotowa³ Komendant Gminny Ochrony
Przeciwpo¿arowej w Brzozowie. Szkolenie
przeprowadzono dla 30 stra¿aków w dniach
10-11 sierpnia 2002 r. w sali wyk³adowej PSP
w Brzozowie. Na prze³omie sierpnia
i wrzeœnia podobny kurs dla 27 stra¿aków
OSP zorganizowa³ równie¿ Wójt Gminy
Dydnia, a Prezes OSP w Jab³onicy Polskiej
zapowiedzia³ szkolenie ca³ej jednostki.
Podczas kursu stra¿acy trenowali m.in.
podstawowe podtrzymywanie ¿ycia (PP¯),
u³o¿enie boczne ustalone, tamowanie
krwotoków, ewakuacjê z miejsca wypadku
oraz pomoc w przypadku oparzeñ.

Umiejêtnoœæ udzielania pierwszej
pomocy przez laików jest problemem
dostrzeganym przez wiêkszoœæ pañstw
europejskich, co przyczyni³o siê do
opracowania przez Europejsk¹ Radê
Resuscytacji standardów postêpowania
w nag³ych stanach zagro¿enia ¿ycia
i zdrowia. Na Zachodzie ju¿ dawno
obliczono, ¿e straty gospodarcze,
spowodowane nieudzieleniem pierwszej
pomocy poszkodowanym w ró¿nych
wypadkach i nag³ych zagra¿aj¹cych ¿yciu
zachorowaniach, s¹ wiêksze ni¿ koszty, które
nale¿y ponieœæ na efektywne szkolenie
spo³eczeñstwa w zakresie ratownictwa.
Z takiego za³o¿enia, wysz³a m.in. Austria,

              GMIN POWIATU
      BRZOZOWSKIEGO

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Brzozowie
ul. Ks. J. Bielawskiego 10 (Budynek Przychodni)

tel. (0...13) 43-096-91
Mamy zaszczyt zaprosiæ wszystkich chêtnych na kursy

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które organizujemy w nastêpuj¹cych formach:
- kurs podstawowy pierwszej pomocy – 16 – godzinny
- kurs pierwszej pomocy dla kierowców – 8 - godzinny

w której wprowadzenie systemu
powszechnego szkolenia spo³eczeñstwa
w zakresie pierwszej pomocy rozpoczêto od
nauczycieli. W tym kraju wszyscy
nauczyciele musieli w ci¹gu 4-5 lat ukoñczyæ
40-sto godzinny kurs pierwszej pomocy.

Od 1999 r. równie¿ w naszym kraju
w tej dziedzinie nastêpuj¹ optymistyczne
zmiany. W ostatnim okresie, pomiêdzy
Polskim Czerwonym Krzy¿em a Instytutem
Transportu Samochodowego zosta³o
podpisane porozumienie w sprawie
wdra¿ania nowego modelu szkolenia
i reedukacji kierowców, ze szczególnym
uwzglêdnieniem szkolenia w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

Z perspektywy czynnego instruktora
pierwszej pomocy mogê stwierdziæ, ¿e
równie¿ ZR PCK w Brzozowie ma siê czym
pochwaliæ. W ostatnich trzech latach
w powiecie brzozowskim przepro-
wadziliœmy kilkanaœcie kursów, na których
m.in. doskonalili siê nauczyciele, stra¿acy,
pielêgniarki, studenci oraz uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
W trakcie obchodów Dni PCK i z okazji
80-lecia PCK zorganizowaliœmy happening
i pokazy w udzielaniu pierwszej pomocy,
propaguj¹ce  idee dobrowolnoœci, bez-
stronnoœci i humanitaryzmu. Wszystkie te
dzia³ania s¹ mo¿liwe dziêki coraz szerszej
grupie œwiat³ych pasjonatów, rozumiej¹cych
potrzeby swojego œrodowiska oraz
doceniaj¹cych znaczenie powszechnoœci w
nauce pierwszej pomocy przedmedycznej
dla spo³ecznoœci lokalnych.

Opracowa³: Bogus³aw Lidwin

Ewakuacja poszkodowanego z samochodu

Stra¿acy OSP z Dydni æwicz¹ PP¯

Dla grup zorganizowanych powy¿ej 20 osób, mo¿liwoœæ przeprowadzenia kursu  w miejscu wskazanym przez zleceniodawcê.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: Prezes ZR PCK w Brzozowie Danuta Gwizda³a – 43-426-45
Instruktor Pierwszej Pomocy ZG PCK Bogus³aw Lidwin –0-691-865-159 lub 43-614-37

INFORMACJE Z POWIATU

W TROSCE O SPO£ECZNOŒÆ
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Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny
œwiêtowa³ 25 – lecie swojego istnienia.
Uroczystoœci srebrnego jubileuszu rozpoczê³y siê
27 wrzeœnia i zgromadzi³y wielu znakomitych
specjalistów onkologów z zaprzyjaŸnionych
oœrodków krakowskich i warszawskich. Listy
gratulacyjne i podziêkowania dla lekarzy pionu
brzozowskiej onkologii oraz dla specjalistów z
innych oœrodków  wrêczy³  Starosta Brzozowski
– Józef Rzepka.- Z dum¹ patrzymy dzisiaj na
obiekt szpitala w Brzozowie, który jest placówk¹
licz¹c¹ siê w skali ca³ego kraju. Dzieje siê tak za
spraw¹ Podkarpackiego Oœrodka Onko-
logicznego, w którym walcz¹ ze œmierteln¹

chorob¹ ludzie z ca³ej niemal Polski. Tutaj
znajduj¹ specjalistów i ich fachow¹ poradê, z tym
miejscem wi¹¿¹, jak¿e czêsto niespe³nione,
nadzieje powrotu do ¿ycia i aktywnej pracy
zawodowej. W wielu przypadkach, nierówna
walka z t¹ tragiczn¹ chorob¹, zostaje uwieñczona
sukcesem lekarzy. To oni stanowi¹ fundament tego
oœrodka, ich wiedza, doœwiadczenie
i determinacja w trudnej s³u¿bie bliŸniemu.

 Ze wzglêdu na z³y stan zdrowia nie móg³
przybyæ inicjator i g³ówny za³o¿yciel
Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego
– Zbigniew Kubas. W jego imieniu
podziêkowania odebra³ Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie – Edward
Prajsnar. Jubileusz zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹
Abp. Ignacy Tokarczuk, który wyst¹pi³
z goœcinnym wyk³adem na temat etyki

w zawodzie lekarza. – Mój ubieg³oroczny pobyt w brzozowskim oœrodku by³
wymownym œwiadectwem tego, ¿e nie tylko œrodki farmaceutyczne i fachowoœæ
lekarzy, ale ludzka ¿yczliwoœæ przynosi ulgê w cierpieniu.

Historiê Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego oraz zakres jego
dzia³alnoœci przedstawi³ Ordynator Oddzia³u Chirurgii Onkologicznej – Józef
Oberc. – Brzozowski Oddzia³ Chirurgii Onkologicznej jest jedynym w Polsce
po³udniowo – wschodniej. Rocznie wykonujemy oko³o tysi¹ca
skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Operowani s¹ chorzy
z nowotworami m.in.:  g³owy, przewodu pokarmowego, dróg moczowych,
piersi, szyi. Andrzej Fularz – zastêpca Dyrektora Podkarpackiej Regionalnej

Kasy Chorych zapewni³, ¿e wysoki poziom us³ug œwiadczonych przez
Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny znajdzie odzwierciedlenie
w finansowaniu tego oœrodka.

 Z okazji jubileuszu zorganizowano trwaj¹c¹ dwa dni (27 – 28
wrzeœnia) Konferencjê Naukowo – Szkoleniow¹ „Postêpy w profilaktyce,
diagnostyce i leczeniu nowotworów”, nad któr¹ patronat honorowy obj¹³
Minister Zdrowia Mariusz £apiñski, patronat naukowy Dyrektor Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Sk³odowskiej – Curie prof. dr hab. Marek
Nowacki.

  Opracowa³a: Aneta D¹browska

Jubileusz Onkologii
      Brzozowskiej

Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny
 im. Ks. Bronis³awa Markiewicza

Doc. dr hab. Zbigniew Kojs z Kliniki Ginekologii Onkologicznej
w Krakowie odbiera list gratulacyjny z r¹k Starosty Brzozowskiego

Na jubileusz przyby³o wielu znakomitych goœci, m.in. Abp Ignacy Tokarczuk

Starosta Brzozowski dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili siê
do powstania Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego

fot. K.  Milczanowska

fot. A. D¹browska

fot. A. D¹browska

fot. A. D¹browska
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29 wrzeœnia br. Gminny Oœrodek
Kultury i Wypoczynku w Haczowie by³
gospodarzem IV Ogólnopolskiego
Turnieju Tañca Towarzyskiego
o „Puchar Wójta Gminy Haczów”,
o „Puchar Okrêgu Podkarpackiego”
pod patronatem honorowym Starosty
Brzozowskiego. Organizatorem tegoro-
cznej edycji turnieju by³o Starostwo

Powiatowe w Brzozowie, Gminny
Oœrodek Kultury i Wypoczynku
w Haczowie oraz Stowarzyszenie Mi³o-
œników Sportowego Tañca Towarzyskiego
w Kroœnie. We wspó³zawodnictwie
o najwy¿sze trofea wziê³o udzia³ 65 par
z nastêpuj¹cych klubów tanecznych:

„Klasa” Tarnów, „Gasiek”
Rzeszów, „D¿et” Rzeszów –
Boguchwa³a, „Gracja” Krosno,
„Aksel” Rzeszów, „Santan”
Przemyœl, „Samba” Tar- nobrzeg,
„Z³ota Para” Dêbica, „Takt”
Jaros³aw, „Promenada” Opatów,
„Fantazja” Kraków, „Axis”
Nowy S¹cz, „Fantazja” Haczów.

Mi³oœnicy tañca
towarzyskiego mogli podziwiaæ
zarówno piêkne stroje
zawodników, jak i wspaniale
wykonane, perfekcyjnie
przygotowane programy
artystyczne. Dla zwyciêzców z po-
szczególnych kategorii nagrody w postaci
pucharów, medali i dyplomów
pami¹tkowych ufundowali: Starosta
Brzozowski – Józef Rzepka oraz Wójt
Gminy Haczów – Stanis³aw Jakiel.

Dziêkujê Prezesowi Stowa-
rzyszenia Mi³oœników Sportowego
Tañca Towarzyskiego w Kroœnie.
Na Pana rêce pragnê równie¿ z³o¿yæ
serdeczne podziêkowania wszystkim
Rodzicom z Krosna i cz³onkom
Stowarzyszenia, za bezinteresown¹ pomoc
w organizacji turnieju i osobiste
zaanga¿owanie.

Dziêkujê p. Andrzejowi Orszu-
lakowi za profesjonaln¹ i fachow¹ opiekê
nad turniejem, zaœ Prezesowi Polskiego
Towarzystwa Tanecznego w Rzeszowie,
¿e po raz drugi powierzy³ nam rolê

        IV Ogólnopolski Turniej
                          Tañca Towarzyskiego

gospodarzy turnieju o „Puchar Okrêgu
Podkarpackiego”. Dziêkujê Rodzicom
z Klubu Tañca Towarzyskiego „Fantazja”
z Haczowa, a przede wszystkim Dyrekcji
Szko³y  Podstawowej w Haczowie za
udostêpnienie hali sportowej i obiektu
szkolnego. Dziêkujê tak¿e mediom za
pomoc w propagowaniu naszej imprezy.
Patronat medialny sprawowali: Gazeta
codzienna „nowiny”, „Nowe Podkarpacie”
oraz  radio „Fakty”. Dziêki ¿yczliwoœci
wielu osób uda³o siê zorganizowaæ piêkn¹
i widowiskow¹ imprezê, która jest
przyk³adem dla dzieci, m³odzie¿y
i rodziców, jak mo¿na po¿ytecznie spêdziæ
wolny czas. Jest to tak¿e promocja powiatu
brzozowskiego i gminy Haczów.

Opracowa³a: Maria Rygiel
Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury

                 i Wypoczynku w Haczowie.

Agnieszka Lorens i £ukasz Dutka laureaci
I miejsca w klasie C  (kategoria14-15 lat)

fot. K.  Milczanowska

Uczestnicy  turnieju tañca

fot. K.  Milczanowska

Serdecznie dziêkujemy p. Andrzejowi Rzepce, w³aœcicielowi Przedsiêbiorstwa
Handlowo– Us³ugowego „BALKA”  i Zak³adu Drzewnego w Tyrawie Wo³oskiej

za bezp³atne udzielenie i przywiezienie drewna opa³owego dla Specjalnego Oœrodka
Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie. Jest to wspania³y, potrzebny dar dla szko³y

i zas³uguje na wdziêcznoœæ ze strony Dyrekcji placówki i samych uczniów.

PODZIÊKOWANIE
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W niedzielê 25 lipca rozegrano
VI Turniej Gmin Brzozowskich.
Org a n i z a t o r e m  i m p r e z y  b y ³
Zwi¹zek  Gmin  Brzozowsk ich ,
a  jej w s p ó ³ o rg a n i z a t o r a m i :
Starostwo Powiatowe w Brzozowie,
MOSiR Brzozów, Urz¹d Miejski
w Brzozowie, Urz¹d Gminy w Jasienicy
Rosielnej oraz Brzozowski Dom Kultury
i Gminny Oœrodek Kultury w Jasienicy
Rosielnej.

Wymarzona pogoda sprawi³a, ¿e
na turniej do jasienickiego parku przybyli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
oraz mieszkañcy powiatu brzozo-
wskiego, by kibicowaæ swoim
faworytom. Na murawie stadionu
w ró¿nego rodzaju konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych rywalizowa³y
reprezentacje gmin: Brzozów,
Domaradz, Dydnia, Haczów oraz
Jasienica Rosielna. Dru¿yny zmaga³y siê
w piêtnastu „dyscyplinach’’, m.in.:
w ubijaniu piany z jajek na czas, rzucie
lotkami do tarczy, sztafecie w przewozie
pañ w taczkach, przeci¹ganiu liny, rzucie
podkow¹ do trzech wyznaczonych
punktów, slalomie na hulajnodze, rzucie
opon¹ dla osi³ków, przepychaniu Fiata
126p. ze zmian¹ ko³a. Panie

rywalizowa³y w rzucie wa³kiem do
ciasta. Zgromadzona na trybunach
publicznoœæ z wielkim entuzjazmem
œledzi³a mecz pi³ki no¿nej w wykonaniu
pañ. Ka¿da reprezentacja rozgrywa³a
siedmiominutowe spotkanie. Gdyby
polska reprezentacja wykaza³a tyle
zapa³u we wspó³pracy zespo³owej co
zawodniczki, na pewno wygra³aby
Mistrzostwa Œwiata.

Drug¹ konkurencj¹, która
wzbudzi³a aplauz publicznoœci by³o
³owienie piêciu sztucznych ryb w basenie
przez Wójtów Gmin i Burmistrza Gminy
Brzozów. Panowie nie mieli ³atwego
zadania, poniewa¿ rybki nie chcia³y braæ
przynêty. Najlepszym wêdkarzem okaza³
siê Wójt Gminy Haczów – Stanis³aw
Jakiel. Kolejnoœæ jednak nie by³a
najwa¿niejsza, tutaj przede wszystkim
liczy³a siê dobra zabawa.

Pierwsze miejsce w tegorocznych

Sprawnoœæ ponad
wszystko !

zmaganiach turniejowych zajê³a gmina
Haczów. Drugie miejsce gmina
Brzozów, trzecie gmina Dydnia,
a pozosta³e miejsca gminy Jasienica
Rosielna i Damaradz.

Pami¹tkowe dyplomy i puchary
wrêcza³ Starosta Brzozowski – Józef
Rzepkê, Burmistrz Gminy Brzozów
– Janusz Dragu³a oraz Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej – Roman Korfanty.

Gratulujemy wszystkim zwy-
ciêzcom i uczestnikom, ¿yczymy
dalszych sukcesów nie tylko
zawodowych, ale tak¿e sportowych.
Mamy nadziejê, ¿e nastêpny Turniej
Zwi¹zku Gmin Brzozowskich odbêdzie
siê w tak mi³ej atmosferze, a duch walki
bêdzie towarzyszy³ zawodnikom.

Opracowa³a: Katarzyna Milczanowska

Puchary dla zwyciêzców turnieju

Wójt Gminy Haczów - S. Jakiel podczas zmagañ
wêdkarskich

fot. K.  Milczanowskafot. K.  Milczanowska

fot. K.  Milczanowska

W trosce o zapewnienie m³odzie¿y mo¿liwoœci po¿ytecznego spêdzenia wolnego czasu Starostwo Powiatowe w Brzozowie
zorganizowa³o w czasie tegorocznych wakacji bezp³atny kurs j. francuskiego dla uczniów szkó³ œrednich naszego miasta.
By³ to kurs dla pocz¹tkuj¹cych. M³odzie¿ bra³a udzia³ w zajêciach, odbywaj¹cych siê dwa razy w tygodniu, pocz¹wszy od 2 lipca
do 1 sierpnia w³¹cznie.
Kurs by³ prowadzony przez pracownika Starostwa Powiatowego mgr filologii romañskiej Marzenê Komsk¹ – Ciesielsk¹.
Z przeprowadzonej ankiety wynika, ¿e uczestnicy kursu byli bardzo zadowoleni, zarówno ze sposobu prowadzenia lekcji, jak
i swoich wyników. Kurs zawiera³ elementy gramatyki, fonetyki i cywilizacji Francji. Kursanci bardzo pozytywnie ocenili pomys³
zorganizowania kursu oraz wyrazili chêæ kontynuowania nauki tego piêknego jêzyka.

Wakacje z jêzykiem francuskim

(inf. w³asna)

fot. K.  Milczanowska

Panie  jad¹ce w taczkach nie kry³y zadowolenia
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Gmina Nozdrzec to jedna z najbardziej malowniczych
gmin powiatu brzozowskiego. Charakteryzuje siê szczególnymi
walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, co przyci¹ga wielu
turystów i goœci.

Dlatego ochrona œrodowiska stanowi jeden ze stra-
tegicznych celów dzia³ania nozdrzeckiego samorz¹du. Dba³oœæ
o stan œrodowiska uzale¿niona jest od mo¿liwoœci finansowych,
zaanga¿owania wielu ludzi oraz œwiadomoœci ekologicznej
lokalnej spo³ecznoœci. W zwi¹zku z tym rozpoczêta zosta³a bardzo
wa¿na i odpowiedzialna inwestycja, porz¹dkuj¹ca gospodarkê
wodno-œciekow¹. Gmina nie posiada do tej pory wiejskiej
kanalizacji, dlatego te¿ z nieszczelnych szamb œcieki sp³ywaj¹
do gruntów, rowów melioracyjnych, kana³ów oraz bezpoœrednio
do potoków i rzek.

Porz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej zosta³o
rozpoczête od miejscowoœci Nozdrzec, co wynika³o z zapisów
koncepcji Kanalizacji Gminy Nozdrzec opracowanej w 1999
roku. 28 marca 1999 roku odby³o siê pierwsze zebranie wiejskie,
dotycz¹ce budowy sieci kanalizacyjnej. Dokonano na nim wyboru
Spo³ecznego Komitetu oraz podzia³u miejscowoœci na szeœæ
rejonów. Wybrany komitet zosta³ zobowi¹zany do
przeprowadzenia indywidualnych rozmów z mieszkañcami
i jednoczeœnie do zebrania deklaracji uczestnictwa w realizacji
zadania pod nazw¹ „Budowa kanalizacji wsi Nozdrzec”.
Przedsiêwziêcie to zakoñczy³o siê sukcesem, poniewa¿ ok. 90%
mieszkañców wsi podjê³o to wezwanie. Do tego zadania
przy³¹czy³a siê równie¿ czêœæ mieszkañców z miejscowoœci Wara,
tworz¹c siódmy rejon.

8 grudnia 1999 roku zawarte zosta³y porozumienia
pomiêdzy Spo³ecznym Komitetem Kanalizacji wsi Nozdrzec
a Zarz¹dem Gminy Nozdrzec, w sprawie finansowania oraz
realizacji zadania pod nazwa aktualizacja mapy zasadniczej do
celów projektowych. Doprowadzi³o to do spisania trójstronnej
umowy pomiêdzy Zarz¹dem Gminy Nozdrzec, Starostwem
Powiatowym w Brzozowie a firm¹ „Geokart International”
z Rzeszowa. 28 kwietnia 2000 r. odby³ siê przetarg na wykonanie
projektu technicznego sieci kanalizacyjnej Nozdrzca, a nastêpnie
26 czerwca zosta³a wszczêta procedura w sprawie ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla kanalizacji
sanitarnej.  9 paŸdziernika 2000 roku decyzja w sprawie
warunków zabudowy otrzyma³a klauzulê ostatecznoœci.

Spo³eczny Komitet  Kanalizacji w³o¿y³ wiele pracy na etapie
wydania pozwolenia na budowê, w zwi¹zku z licznymi
odwo³aniami i sprzeciwami osób, czêsto nie zamieszka³ych na
naszym terenie.

Koñcz¹cym etapem ca³oœci starañ i prac w okresie od
marca 1999 roku by³o uzyskanie decyzji nr 7/01 z 11 wrzeœnia
2001 roku, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie,
zatwierdzaj¹cej projekt budowy i wydaj¹cej pozwolenie na
budowê kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Nozdrzec i Wara.
Decyzja ta zakoñczy³a najtrudniejszy okres realizacji projektu.

W miesi¹cu czerwcu br. Zarz¹d Gminy w Nozdrzcu og³osi³
przetarg nieograniczony na realizacje pierwszego etapu budowy
kanalizacji wsi Nozdrzec, obejmuj¹cego wykonanie 2,5 tys. mb.
sieci, budowê przepompowni oraz pod³¹czenie 36 budynków.
Przetarg wygra³ Zak³ad Produkcji Handlu i Us³ugi
„Hydrogeowiert” z Przemyœla, który przyst¹pi³ do realizacji
zadania, którego zakoñczenie planowane jest do 30 listopada
2002 r. Zarz¹d Gminy w Nozdrzcu z³o¿y³ wniosek do
Rzeszowskiego Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o dofinansowanie kanalizacji w ramach programu
SAPARD.

Spo³eczny Komitet Kanalizacji wsi Nozdrzec oraz Zarz¹d
Gminy Nozdrzec pragnie podziêkowaæ mieszkañcom wsi
Nozdrzec i Wara za zrozumienie i odpowiedzialne podejœcie do
problemu kanalizacji, jak równie¿ osobom, które swym
dzia³aniem wspiera³y to zadanie. Ponadto kieruje równie¿
podziêkowania dla Starosty Brzozowskiego - Józefa Rzepki za
dofinansowanie aktualizacji map do celów projektowych. Pragnie
równie¿ podziêkowaæ Zarz¹dowi Województwa Podkarpackiego
za przyznanie dotacji na I etap inwestycji w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego na lata 2002/2003.

W GMINIE NOZDRZEC
BUDOWA KANALIZACJI

Oficjalne rozpoczêcie inwestycji przez Wójta  Gminy oraz  Zarz¹d
Spo³ecznego  Komitetu Kanalizacji wsi Nozdrzec

fot. A. Ka³amucka

Zarz¹d Gminy i Spo³eczny
Komitet Kanalizacji wsi Nozdrzec

Przedstawiciele Spo³ecznego Komitetu  Budowy Kanalizacji
wsi  Nozdrzec

fot. A. Ka³amucka

Firma „Hydrogeowiert” z Przemyœla  przy budowie kanalizacji
w miejscowoœci Nozdrzec

fot. A. Ka³amucka
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Wœród przodków doga niemieckiego pierwszoplanow¹
rolê odegra³ pies nazywany dogiem tybetañskim. By³o to zwierzê
masywne, du¿e o potê¿nej g³owie, hodowane - jak nazwa
wskazuje przede wszystkim w Tybecie. Najstarsza wzmianka
o nim zosta³a odnaleziona w chiñskiej ksiêdze Su King i pochodzi
z roku 1120 p.n.e. NajwyraŸniej wówczas istnia³o ju¿ zjawisko
eksportu psów, poniewa¿ odnalezione malowid³a i rzeŸby
dowodz¹, i¿ psy te wkrótce znalaz³y siê  w posiadaniu
Asyryjczyków. By³y u¿ywane jako psy bojowe „alano”. Z Persji
dogi tybetañskie dosta³y siê - prawdopodobnie w wyniku handlu
- do Epiru, krainy historycznej nad Morzem Egejskim, na
obecnym obszarze Grecji. ¯yli tam Molosowie, którzy
szczególnie upodobali sobie
towarzystwo tych dorodnych psów.
Warunki ¿ycia na terenie Epiru ró¿ni³y
siê znacznie od warunków w Tybecie,
z którego dogi rozpoczê³y wêdrówkê
w  œwiat. Wp³ynê³o to na zmianê ich
wygl¹du - psy hodowane przez Molosów
by³y nadal potê¿ne, du¿e, ale raczej
krótkow³ose, co by³o zrozumia³e
w klimacie œródziemnomorskim.

Molosowie uzyskali w dziedzinie
hodowli du¿ych psów bojowych swoisty
monopol na obszarze œródzie-
mnomorskim - z tego wzglêdu
przylgnê³o do tych psów okreœlenie
„molos”. Po upadku pañstwa Aleksandra Wielkiego, w sk³ad
którego wchodzi³ równie¿ Epir, molosy trafi³y do pañstwa
rzymskiego. W œredniowieczu, wzrost
polowañ na zwierzynê i pojawiaj¹ca siê
moda na polowania z nagonk¹,
poci¹gnê³a za sob¹ transformacjê
du¿ych dogów rzymskich. Z Pañstwa
Rzymskiego molosy trafi³y do Afryki
i dalej, dziêki kupieckim wyprawom
Fenicjan, zosta³y przywiezione do
Anglii. Trafi³y na tereny Galii,
a nastêpnie znalaz³y siê w posiadaniu
plemion germañskich.

Po wiekach hodowcy
doprowadzili do zró¿nicowania
molosów, uzyskuj¹c wiele innych ras
(mastiff, bernardyn, rottweiler).Kszta³towanie tych ras polega³o
zarówno na doborze hodowlanym osobników o podobnych,
po¿¹danych cechach, jak i krzy¿owaniu z innymi rasami. I tak
swój obecny wygl¹d dog niemiecki zawdziêcza m.in. krwi doga
tybetañskiego oraz charta, co da³o mu l¿ejsz¹ sylwetkê, uczyni³o

bardziej szlachetnym, uspra-
wni³o aparat ruchu. Oprócz
niezwyk³ej wytrzyma³oœci
w biegu, charakterystyczn¹
cech¹ charta jest pos³ugiwanie siê wzrokiem podczas polowania,
inne psy pos³uguj¹ siê wêchem, a dog wykorzystuje 2 zmys³y:
zarówno wêch jak i wzrok. Nazwa Dog niemiecki zosta³a
oficjalnie zaakceptowana na wystawie psów rasowych
w Berlinie w 1888r. Ta rasa by³a równie¿ znana w innych
krajach, czego dowodem jest powstanie pierwszego klubu Doga
niemieckiego w Anglii w 1883 roku, co wyprzedzi³o o piêæ lat
utworzenie takiej samej organizacji w Niemczech.

W Polsce dogi hodowane by³y
od dawna. Ich wizerunki rozpo-
znajemy na obrazach m.in. u Stani-
s³awa Or³owskiego (1777-1832)
„Mê¿czyzna z psem” czy te¿ portret
Heleny Modrzejewskiej (1880).

W literaturze i kinematografii,
zobaczyæ mo¿na  Doga który, wabi³ siê
„Saba” w ekranizacji „W pustyni
i puszczy” Henryka Sienkiewicza.

Dog niemiecki -
„Apollo” wœród

rasy psów

Dog niemiecki przyjaciel rodziny

fot. K.  Milczanowska

Bismarck by³ znany ze swojej
mi³oœci do Dogów

    Dog niemiecki ³¹czy w swoim
piêknym, szlachetnym wizerunku
wielk¹, siln¹ i spoist¹ budowê cia³a
z dum¹ i elegancj¹. Jest psem towa-

rzysz¹cym, pilnuj¹cym, obroñczym.  Poprzez po³¹czenie szla-
chetnoœci, harmonii sylwetki ze szczególnie wyrazist¹, pe³n¹ eks-

presji g³ow¹, sprawia na patrz¹cych
wra¿enie szlachetnej statuy. Dog jest
Apollem wœród psich ras. Dogi s¹ przy-
jazne, pe³ne mi³oœci, rodzinne, oddane
i przywi¹zane do w³aœciciela,
a w szczególnoœci do dzieci. S¹ nato-
miast powœci¹gliwe i ostro¿ne wobec
obcych. Po¿¹dany jest pies pewny sie-
bie, odwa¿ny, ale daj¹cy siê ³atwo po-
prowadziæ, pojêtny i zdolny. Dogi nie
s¹ psami agresywnym.

Grupuje siê w trzech niezale¿-
nych zastawieniach umaszczenia: ¿ó³te,
prêgowane, arlekiny, czarne i b³êkitne.
Wysokoœæ k³êbu: u samców co najmniej

80 cm, u suk co najmniej 72 cm.
Do hodowli zachêcamy wszystkich mieszkañców powia-

tu brzozowskiego, poniewa¿ dogi niemieckie s¹ wspania³ymi
przyjació³mi  rodziny.

fot. K.  Milczanowska

Nawet najm³odsi nie boj¹ siê „olbrzyma”

Opracowa³a: Katarzyna Milczanowska
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworz¹ rozwi¹zanie -
- aforyzm Tadeusza Fangrata.

BARAN (21 II – 20 IV)
W tym miesi¹cu niektóre sprawy wczeœniej traktowane jako proste
lub prawie zakoñczone zaczn¹ siê nieoczekiwanie komplikowaæ.

Pojawiaj¹ce siê przeszkody wprawi¹ Ciê w niema³e zak³opotanie, a na pomoc
otoczenia nie bêdzie mo¿na liczyæ.

BYK (21 IV – 21 V)
Przed Tob¹ wiele fortunnych okazji i sprzyjaj¹cych Ci zbiegów
okolicznoœci. Je¿eli stawiasz na karierê zawodow¹, nie powinieneœ

narzekaæ na brak mo¿liwoœci realizowania swych planów. Nawi¹¿esz nowe,
wa¿ne znajomoœci, bêdziesz zapraszany na interesuj¹ce spotkania s³u¿bowe.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
W paŸdzierniku odczujesz przyp³yw si³ witalnych i z optymizmem
zaczniesz spogl¹daæ w przysz³oœæ. W miarê up³ywu dni bêdziesz

nabiera³ energii i z entuzjazmem przyst¹pisz do realizacji swych marzeñ.
W ci¹gu tego miesi¹ca bêdzie te¿ kilka okazji do mi³ych spotkañ towarzyskich,
na których poka¿esz siê z tej najlepszej strony.

RAK (22 VI – 23 VII)
Przez ten miesi¹c bêdziesz w bardzo dobrej formie intelektualnej.

Pomys³y i inicjatywa spotkaj¹ siê z du¿ym uznaniem prze³o¿onych. Mo¿esz
siê te¿ spodziewaæ dobrych wiadomoœci od przyjaciela lub osoby dawno nie
widzianej. Wolne Raki spotkaj¹ na swej drodze osobê efektown¹ i ujmuj¹c¹,
choæ mo¿e ma³o wiern¹.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Jeœli wyka¿esz siê pomys³owoœci¹ i przedsiêbiorczoœci¹ mo¿esz
liczyæ na awans lub umocnienie swej pozycji. W tym miesi¹cu

mo¿esz oczekiwaæ dobrej propozycji wspó³pracy lub pomocy ze strony osoby
o nieposzlakowanej opinii lub du¿ym autorytecie. Dla par bêd¹cych w sta³ych
zwi¹zkach zapowiada siê okres harmonii i umacniania wzajemnych wiêzi.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Miesi¹c paŸdziernik to okres wielu pozytywnych szans dla spraw
zawodowych. Uda Ci siê zrealizowaæ ambitne plany, nawet jeœli

zbyt nie grzeszysz pracowitoœci¹. W trudnych sytuacjach pamiêtaj, ¿e ka¿da
decyzja jest lepsza ni¿ jej brak. Znajdziesz te¿ czas, by odœwie¿yæ swoje dawne
znajomoœci.

WAGA (24 IX – 23 X)
Nie stosuj d³u¿ej dawnych choæ sprawdzonych metod pracy.
Sytuacja wymaga wprowadzenia zmian w oparciu o nowe

pomys³y i metody. Dla osób poszukuj¹cych pracy rada - zrezygnuj
z poprzednich pomys³ów, a rozejrzyj siê za nowymi mo¿liwoœciami. Bêdziesz
musia³ tak¿e podj¹æ wa¿n¹ decyzjê w sprawach sercowych. I tu nie zwlekaj!

SKOPRION (24 X – 22 XI)
Wysi³ki w³o¿one w poprzednich miesi¹cach w realizacjê planów
teraz przynios¹ efekty w postaci wymiernych korzyœci. Sukces

bêdzie du¿y i mo¿e nawet przekraczaj¹cy Twoje oczekiwania. Nareszcie
bêdziesz móg³ z optymizmem i radoœci¹ patrzeæ w swoj¹ przysz³oœæ.

STRZELEC (23 XI – 22 XI)
Pocz¹tek paŸdziernika wykorzystuj na uregulowanie stosunków
z najbli¿szymi. Masz szansê odbudowaæ wiêzi zarówno z rodzin¹,

jak i z przyjació³mi. W drugiej dekadzie miesi¹ca nie wprowadzaj w ¿yciu
¿adnych radykalnych zmian. Zajmij siê utrzymaniem tego, co ju¿ posiadasz,
a czas wolny wykorzystaj na poprawê swego wygl¹du.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Masz przed sob¹ mi³e perspektywy. Nie przegap ¿adnej szansy,
nie odrzucaj pochopnie propozycji, dok³adnie analizuj ka¿dy

nowy projekt. W pierwszej dekadzie miesi¹ca nie korzystaj z pomocy
otoczenia, lepiej sam wszystkiego dopilnuj. B¹dŸ otwarty na ludzi.                                                                                                                                                                                                                                                                
WODNIK (21 I – 19 II)

Koniec z poœpiechem, miesi¹c paŸdziernik bêdzie obfitowa³
w wiele mi³ych i spokojnych dni, zarówno w pracy jak i w sprawach
osobistych. Bêdziesz móg³ nadrobiæ wszelkie zaleg³oœci, spotkaæ

siê z przyjació³mi, przeczytaæ ksi¹¿ki. Znajdziesz te¿ czas i chêci, by bardziej
zadbaæ o swoje samopoczucie, wyciszyæ siê wewnêtrznie i odprê¿yæ.

RYBY (20 II – 20 III)
Bêdziesz mia³ dobr¹ passê zarówno na niwie zawodowej, jak
i osobistej. Wykorzystaj swoje mo¿liwoœci i nie rezygnuj nawet

z najbardziej œmia³ych planów. Jeœli siê trochê postarasz, masz szansê odnieœæ
sukces zawodowy. Nie rezygnuj z ¿adnego zaproszenia na spotkanie
towarzyskie.


