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„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadz¹ imiê Emmanuel,
to znaczy: Bóg z nami”

Mt 1,23

Starosta Brzozowski
  Zygmunt B³a¿

Weso³ych i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
spêdzonych wœród zapachu œwierkowych ga³¹zek,
w gronie najbli¿szych i przyjació³,
wszelkiego wed³ug ¿yczeñ,
a nios¹cego pokój
b³ogos³awieñstwa Bo¿ej Dzieciny
oraz wielu sukcesów w Nowym 2003 Roku,
mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
oraz nadchodz¹cy 2003 Rok

stanowi¹ mi³¹ okazjê do z³o¿enia
mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego

serdecznych ¿yczeñ.
Niech zdrowie, radoœæ, moc, nadzieja

i wszelka pomyœlnoœæ
nieustannie goszcz¹ w domach rodzinnych,

a Wigilijny Op³atek doda wiary, ¿e spe³ni¹ siê
nasze oczekiwania.

Redakcja
Brzozowskiej Gazety Powiatowej

„Ju¿ kolêda cicha nad dachami p³ynie...”
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POWIAT BRZOZOWSKI

19 listopada 2002r. odby³a siê I Sesja Rady Powiatu
w Brzozowie, podczas której wybrano nowe w³adze
powiatu. W sesji uczestniczy³o 17 radnych, o dwóch mniej
ni¿ wynosi ustawowy sk³ad rady (Zdzis³aw Wojdanowski
– Burmistrz Gminy Brzozów oraz Antoni Gromala – Wójt
Gminy Nozdrzec zgodnie ze stosownymi uregulowaniami
zrzekli siê mandatów). Sesjê otworzy³ i poprowadzi³
najstarszy z radnych obecnych na sali – Stanis³aw
£obodziñski. Radni wybrali najpierw komisjê skrutacyjn¹,
w sk³ad której weszli: Jaros³aw D¹browski, Mieczys³aw
Baræ i Stanis³aw Ekiert. Nastêpnie przyst¹piono do
g³osowania nad wyborem Przewodnicz¹cego Rady Powiatu.
Zosta³ nim wybrany w g³osowaniu tajnym, jedyny zg³oszony
kandydat – Mieczys³aw Czupski (Samoobrona), który
otrzyma³ pe³ne poparcie, tj. 17 g³osów. Wiceprzewo-
dnicz¹cymi Rady Powiatu zostali: Marek Owsiany (PSL)
i Wincenty Smoleñ (SLD).

I Sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Najwa¿niejszym punktem obrad by³ wybór Starosty

Brzozowskiego. Zg³oszono dwie kandydatury: urzêduj¹cego
starosty - Józefa Rzepki (Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego) oraz Zygmunta B³a¿a
(Porozumienie Samorz¹dowe Gmin Brzozowskich). Po
zakoñczeniu tajnego g³osowania oraz podliczeniu g³osów
komisja skrutacyjna obwieœci³a, ¿e nowym Starost¹
Brzozowskim zosta³ Zygmunt B³a¿, który otrzyma³ 10
g³osów, o trzy g³osy wiêcej od swojego kontrkandydata.

Zygmunt B³a¿ – mieszka w Haczowie, ma 52 lata,
¿onaty, troje dzieci. Z wykszta³cenia in¿ynier górnik ze
specjalnoœci¹ kopalnictwo naftowe i wiertnictwo. Dzia³acz
opozycyjny, zwi¹zany z ruchem solidarnoœciowym.
W latach 1990 – 1993 pe³ni³ urz¹d Wojewody
Kroœnieñskiego.

Mandat radnego powiatu brzozowskiego zdoby³
z ramienia Porozumienia Samorz¹dowego Gmin
Brzozowskich.

(inf. w³asna)

Siedemdziesi¹t¹  rocznicê swojego istnienia
obchodzi³o 10 listopada 2002 r. Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Przysietnicy. W czasie uroczystoœci wrêczono
odznaczenia „Zas³u¿ony pracownik Kó³ek Rolniczych”
najstarszym cz³onkiniom Ko³a. Matkom rodzin
wielodzietnych, które anga¿owa³y siê w dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ przyznano „Ordery Serca dla Matek Wsi”. To
jubileuszowe spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do z³o¿enia
serdecznych ¿yczeñ wszystkim dzia³aczkom Ko³a, które na
przestrzeni wielu lat jego istnienia aktywnie
i z zaanga¿owaniem szerzy³y kulturê prowadzenia
gospodarstw rolnych. Gratulacje i wyrazy uznania kierowano
tak¿e w stronê Jadwigi Pudlik – Przewodnicz¹cej Ko³a, która
œwiêtowa³a w tym dniu jubileusz dwudziestopiêciolecia
sprawowania tej funkcji.

Uroczystoœæ mia³a charakter mi³ego, towarzyskiego
spotkania, na którym przypomniano bogat¹ historiê Ko³a
i wspólnie biesiadowano. Nie zabrak³o tradycyjnych potraw

Jubileusz 70 – lecia Ko³a Gospodyñ Wiejskich

i ludowej muzyki w wykonaniu „Przysietczan”. Zaproszeni
goœcie mogli równie¿ obejrzeæ bogat¹ i ciekaw¹ wystawê
prac przysietnickich artystów ludowych: Anieli Or³owskiej,
Stefanii B¹k, Jana GaŸdzika oraz Krzysztofa Zubla.

w Przysietnicy

Opracowa³a: Aneta D¹browska

Jubileusz by³ okazj¹ do sk³adania ¿yczeñ i gratulacji zas³u¿onym
cz³onkiniom Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Przysietnicy

Staroœcie Brzozowskiemu - Zygmuntowi B³a¿owi oraz Radnym Powiatu Brzozowskiego
sk³adamy serdeczne gratulacje z okazji objêcia zaszczytnych funkcji. ̄ yczymy pomyœlnoœci,

satysfakcji z pracy w samorz¹dzie oraz samych sukcesów w realizowanych dzia³aniach
na rzecz mieszkañców Powiatu Brzozowskiego

Redakcja „BGP”
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PRAWA KONSUMENTÓW
19 wrzeœnia br.- po rocznym vacatio legis- wesz³a w ¿ycie ustawa

z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz..
1081), zwana dalej ustaw¹. Podkreœliæ nale¿y, ¿e jest to pierwszy akt
prawny w naszym ustawodawstwie  reguluj¹cy udzielanie kredytów
konsumenckich.

Na wstêpie wyjaœnienia wymaga samo pojêcie umowy o kredyt
konsumencki. W myœl  art. 2 ustawy jest to umowa, na mocy której
przedsiêbiorca w zakresie swojej dzia³alnoœci udziela lub daje
przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci
/ konsument- zgodnie z art. 2 ust 4 ustawy oznacza osobê fizyczn¹,
która zawiera umowê z kredytodawc¹ w celu bezpoœrednio
niezwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹; kredytodawca-
przedsiêbiorca, który w zakresie swojej dzia³alnoœci udziela lub daje
przyrzeczenie udzielenia kredytu konsumenckiego/. Ustawa zawiera
przyk³adowy katalog umów, które mog¹ byæ uznane za umowy o kredyt
konsumencki np. umowa po¿yczki, umowa kredytu w rozumieniu
przepisów prawa bankowego.
Umowa o kredyt konsumencki powinna byæ zwarta na piœmie, chyba  ze
odrêbne przepisy przewiduj¹ inna szczególna formê. Musi zawieraæ
takie dane jak:
- imiê, nazwisko konsumenta jego adres oraz imiê, nazwisko (nazwê)

i adres (siedzibê) kredytodawcy, a gdy kredytodawca jest osoba prawna
- tak¿e okreœlenie organu, który zarejestrowa³ dzia³alnoœæ kredytodawcy
i numer w rejestrze, pod którym kredytodawca zosta³ wpisany,

- wysokoœæ kredytu,
- zasady i terminy sp³aty kredytu,
- roczn¹ stopê oprocentowania oraz warunki jej zmiany,
- op³aty i prowizje oraz inne koszty zwi¹zane z udzieleniem kredytu,

w tym op³atê za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz
przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej oraz warunki ich zmiany,

- informacje o ca³kowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie
oprocentowania,

- informacje o pozosta³ych kosztach, do zap³aty których konsument
jest zobowi¹zany  w zwi¹zku z zawarta umow¹,

- informacje o ³¹cznej kwocie wszystkich kosztów, op³at i prowizji, do
których zap³aty jest zobowi¹zany konsument,

- informacje o uprawnieniu oraz skutkach przedterminowej sp³aty
kredytu,

- informacje o terminie, sposobie i skutkach wykonywania uprawnienia
do odst¹pienia od umowy,

- informacje o skutkach uchybienia postanowieniom dotycz¹cym zasad
i terminu sp³aty kredytu.

Niew¹tpliwie koniecznoœæ podawania przez kredytodawców
rzeczywistego kosztu kredytu oraz stopy oprocentowania., umo¿liwi
konsumentom porównanie ró¿nych ofert i wybór najkorzystniejszej
z nich. Podkreœliæ równie¿ nale¿y, ¿e kredytodawca lub osoba
poœrednicz¹ca w zawarciu umowy maj¹ obowi¹zek podawania
rzeczywistej rocznej stopy procentowej nie tylko w umowach ale równie¿
w og³oszeniach i reklamach dotycz¹cych kredytu konsumenckiego
zawieraj¹cych warunki udzielania kredytu.
Ustawa przyzna³a konsumentom liczne uprawnienia. Do
najwa¿niejszych z nich nale¿¹:
- prawo odst¹pienia od umowy o kredyt konsumencki- konsument

mo¿e bez podawania przyczyn odst¹piæ od umowy w terminie trzech
dni od jej zawarcia. Je¿eli umowa nie zawiera³a informacji o uprawnieniu
do odst¹pienia, konsument mo¿e od niej odst¹piæ w terminie 10 dni od
dnia otrzymania pisemnej informacji o prawie odst¹pienia, nie póŸniej
jednak ni¿ w terminie 2 miesiêcy od dnia zawarcia umowy;

- prawo do wczeœniejszej sp³aty kredytu- w przypadku kredytu

oprocentowanego, konsument jest wówczas zwolniony z zap³aty
oprocentowania za okres po sp³acie kredytu, natomiast w przypadku
kredytu nieoprocentowanego ma prawo do zmniejszenia zap³aconych
kredytodawcy prowizji i op³at proporcjonalnie do okresu, o który
skrócono czas korzystania z kredytu.

Uwaga! Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy, kredytodawca mo¿e
zastrzec prowizjê za wczeœniejsz¹ sp³atê kredytu, ale tylko w umowach
dotycz¹cych kredytów walutowych lub o sta³ej stopie procentowej
w okresie kredytowania oraz gdy kwota kredytu przekracza 5.000 z³.

Kredytodawca ma obowi¹zek rozliczenia kredytu w terminie
14 dni od dnia dokonania sp³aty kredytu;
-  ochrona przy udzielaniu kredytu na nabycie towarów lub us³ug-

w przypadku kredytu konsumenckiego przeznaczonego na nabycie
okreœlonej rzeczy lub us³ugi na podstawie umowy zawartej poza
lokalem przedsiêbiorstwa lub na odleg³oœæ, odst¹pienie przez
konsumenta od tej umowy jest skuteczne wobec umowy o kredyt
konsumencki np. zawarcie umowy sprzeda¿y sprzêtu AGD w czasie
prezentacji urz¹dzonej w domu konsumenta oraz udzielenie kredytu
na zakup tego sprzêtu.

Ustawa nie ma zastosowania do umów o kredyt konsumencki:
- o wysokoœci mniejszej ni¿ 500 z³ i wiêkszej ni¿ 80.000 z³ albo

równowartoœci tych kwot w innej walucie ni¿ waluta polska,
- na mocy których termin sp³aty kredytu nie przekracza trzech miesiêcy,
- na mocy których konsument nie jest zobowi¹zany do zap³aty

oprocentowania ani innych kosztów zwi¹zanych z udzieleniem lub
sp³ata kredytu,

- w postaci nieprzewidzianego w umowie, utrzymuj¹cego siê za zgod¹
kredytodawcy przez okres co najmniej trzech miesiêcy, ujemnego salda,

- dotycz¹cych odp³atnego korzystania z rzeczy lub praw, je¿eli umowa
nie przewiduje przejœcia w³asnoœci rzeczy lub praw na konsumenta,

- przeznaczony na nabycie nieruchomoœci lub prawa u¿ytkowania
wieczystego, budowê, odbudowe, rozbudowê, nadbudowê,
przebudowê, remont budynku lub lokalu stanowi¹cego odrêbn¹
nieruchomoœæ lub na nabycie spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa
do lokalu mieszkalnego oraz wniesienie wk³adu cz³onkowskiego do
spó³dzielni mieszkaniowej,

- w postaci odroczenia terminu p³atnoœci za œwiadczenie niepieniê¿ne,
którego przedmiotem jest sta³e lub sukcesywne dostarczanie energii
elektrycznej, ciep³a, paliw gazowych, wody, odprowadzenia
nieczystoœci, wywóz œmieci lub œwiadczenie innych us³ug, je¿eli
konsument zobowi¹zany jest do zap³aty za spe³nione œwiadczenie
w ustalonych odstêpach czasu w trakcie trwania umowy.

Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ, ¿e ustawa ma zastosowanie do umów
o kredyt konsumencki zawartych po jej wejœciu w ¿ycie (czyli po 19
wrzeœnia br.).
__________
Uwaga!
 1 stycznia 2003 r. wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczegó³owych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176). Z tym
dniem, do sprzeda¿y konsumenckiej, nie bêd¹ mia³y zastosowania
przepisy Kodeksu cywilnego dotycz¹ce rêkojmi i gwarancji.
Przestanie równie¿ obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków zawierania
i wykonywania umów sprzeda¿y  miêdzy przedsiêbiorcami
a konsumentami.
Zmiany wprowadzone t¹ ustaw¹ zostan¹ omówione w nastêpnych
wydaniach gazety. Opracowa³a Irena R¹pa³a

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

ul. Armii Krajowej 1, pok. nr 60
tel. (0...13) 43-326-45

Ustawa o kredycie konsumenckim

POWIAT BRZOZOWSKI
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie jest jedn¹
z trzech szkó³ œrednich w naszym powiecie, obecnie uczy siê
w niej ponad 800 uczniów.

Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych by³ okresem, w którym
w naszej szkole rozpoczêto naukê informatyki. Od tego czasu
systematycznie staramy siê rozwijaæ nasz¹ ofertê informatyczn¹.
Do koñca roku szkolnego 2000/2001 w szkole stworzono dwie
pracownie komputerowe: jedn¹ sk³adaj¹c¹ siê z komputerów
Pentium 166 i drug¹ z archaicznymi ju¿ komputerami 386 i 486.

Zajêcia z przedmiotów informatycznych prowadz¹
nauczyciele, którzy ukoñczyli studia podyplomowe z zakresu
informatyki. Nauczyciele nieustannie podnosz¹ swoje kwalifi-
kacje, studiuj¹c literaturê informatyczn¹ oraz uczestnicz¹c
w kursach.

W roku szkolnym 2000/2001 zorganizowano w szkole,
w ramach WDN, 60 godzinne kursy komputerowe Zastosowanie
komputera w dydaktyce. W trzech kursach udzia³ wziê³o 26
nauczycieli ZSE w Brzozowie. Wszyscy zostali przeszkoleni
w zakresie:
- podstaw obs³ugi komputera,
- wykorzystania pakietów biurowych w pracy nauczyciela,
- stosowania technologii informacyjnej w dydaktyce.

W obecnej chwili prawie wszyscy nauczyciele ZSE
w Brzozowie posiadaj¹ umiejêtnoœci zwi¹zane z u¿ytkowaniem
komputera.

Istniej¹ce w szkole pracownie s¹ wykorzystywane do
nauczania zarówno przedmiotów informatycznych, jak
i ekonomicznych. Du¿a liczba godzin w pracowni sprawia³a, ¿e
zajêcia odbywa³y siê w nich od rana do godzin popo³udniowych.

Od trzech lat szko³a posiada sta³e ³¹cze z Internetem (SDI)
oraz sieæ komputerow¹ w jednej pracowni i sekretariacie. Dziêki
temu uczniowie mog¹ korzystaæ z dobrodziejstw Internetu. Sieæ
sta³a siê dla m³odzie¿y naszej szko³y jednym z podstawowych
Ÿróde³ informacji. Umiejêtnoœci korzystania z zasobów
internetowych ucz¹ siê na zajêciach z elementów informatyki
w pracowni ekonomiczno - informatycznej.

Zakres dzia³alnoœci szko³y na p³aszczyŸnie edukacji
informatycznej nie ogranicza siê tylko do zajêæ lekcyjnych.
Od siedmiu lat ZSE wspó³pracuje z Powiatowym Urzêdem Pracy
w Brzozowie, organizuj¹c kursy dla bezrobotnych. Programy
tych kursów, w porozumieniu z PUP, opracowali nauczyciele

informatyki i przedmiotów ekonomicznych. Kursy odbywaj¹ siê
w pracowni ZSE, a wyk³adowcami s¹ nauczyciele szko³y. S¹ to
160 godzinne kursy Zastosowanie komputera w firmie.

Dotychczas zorganizowano 25 kursów, w których
uczestniczy³o oko³o 260 osób. Znaczna czêœæ uczestników
wykorzystuje nabyte umiejêtnoœci w praktyce - jedni za³o¿yli
w³asne firmy, inni znaleŸli dla siebie miejsca pracy. Wszyscy
stwierdzili, ¿e zajêcia prowadzone by³y profesjonalnie, a du¿a
liczba æwiczeñ praktycznych pozwala³a utrwaliæ nabyte
wiadomoœci teoretyczne. Uczestnikom kursu zapewniano
korzystanie ze sprzêtu w pracowni komputerowej (komputery,
drukarki, dostêp do Internetu) oraz przekazywano stosowne
materia³y pomocnicze. Ka¿dy kurs koñczy³ siê egzaminem
i wrêczeniem dyplomów. Organizowanie takich kursów ma du¿e
znaczenie dla powiatu objêtego 20% bezrobociem.

Rok szkolny 2002/2003 mia³ przynieœæ szkole nowe
wyzwania, tak¿e w zakresie kszta³cenia informatycznego.
Zmieniony ustrój szkolny wprowadza³ nowe przedmioty infor-
matyczne i stawia³ przed nauczycielami obowi¹zek stosowania
technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej. Nauczyciele
informatyki i dyrekcja szko³y zrozumieli, ¿e posiadany sprzêt
komputerowy nie sprosta tym wyzwaniom.

W tym czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
og³osi³o kolejny etap realizacji projektu - „Pracownia internetowa
w ka¿dej szkole - wyposa¿anie szkó³ ponadgimnazjalnych
w pracownie komputerowe”. Dyrektor ZSE Tadeusz Sperber, za
zgod¹ Starosty Brzozowskiego, zg³osi³ deklaracjê przyst¹pienia
szko³y do projektu MENiS.

Sama deklaracja przyst¹pienia do projektu nie dawa³a

zapewnienia otrzymania pracowni komputerowej. Szko³a musia³a
z³o¿yæ do komisji konkursowej przy Kuratorze Oœwiaty
w Rzeszowie odpowiedni¹ dokumentacjê okreœlon¹ przez
MENiS. Przygotowaniem w/w dokumentów zaj¹³ siê przysz³y
opiekun pracowni Jerzy Lasek.

Analizuj¹c dostarczone przez szko³y dokumenty,
wspomniana komisja ustali³a listê szkó³, które mia³y otrzymaæ
nowe pracownie komputerowe. Wœród wybrañców znalaz³ siê
równie¿ Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie.
Po pomyœlnym werdykcie komisji nast¹pi³ okres przygotowañ
do przyjêcia sprzêtu komputerowego.

Przy du¿ym zaanga¿owaniu dyrekcji i nauczycieli, takich
jak: Jerzy Lasek, Jakub Witek, Joanna Rygiel szko³a przygotowa³a

Nowa pracownia komputerowa
w Zespole Szkó³ Ekonomicznych

Nowoczesna klasopracownia w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie

Multimedialne wyposa¿enie biblioteki w ZSE w Brzozowie stanowi okno
na œwiat dla wielu m³odych ludzi
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pomieszczenie na pracowniê komputerow¹, wykonano
odpowiedni¹ instalacj¹ elektryczn¹, salê wyposa¿ono w meble
i ³¹cze internetowe zgodnie z wymaganiami MENiS. Równocze-
œnie przygotowano pomieszczenia na szkolne multimedialne
centrum informacji, które tak¿e wyposa¿ono w meble i w ³¹cze
internetowe. Oba pomieszczenia zabezpieczono równie¿
w odpowiedni¹ instalacjê antyw³amaniow¹. Wszystkie te prace
wykonano dziêki ofiarnej finansowej pomocy Rodziców uczniów
ZSE w Brzozowie, za co Im bardzo dziêkujemy.

Po tych pracach przygotowawczych szko³a otrzyma³a,
w paŸdzierniku 2002 roku, nowy sprzêt komputerowy, który zosta³
rozmieszczony w pracowni komputerowej i w szkolnym centrum
informacji.

W pracowni znajduje siê 18 stanowisk uczniowskich
(komputery ADAX z procesorem Celeron l.7GHz) serwer (ADAX
z procesorem Pentium IV 1,3 GHz) z systemem SBS 2000 PL,
Szkolne centrum informacji zosta³o wyposa¿one w 4 komputery
uczniowskie.

Mamy nadziejê, ¿e nowa pracownia komputerowa w
Zespole Szkó³ Ekonomicznych stanie siê oknem na œwiat dla
setek m³odych ludzi z Brzozowa. Maj¹c do dyspozycji kompu-
tery wysokiej klasy nauczyciele mog¹ znacznie uatrakcyjniæ
lekcje  z przedmiotów nieinformatycznych, poniewa¿ wiêkszoœæ
z nich ma odpowiednie przygotowanie, aby poprowadziæ lekcje
w pracowni komputerowej.

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

M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie
od wielu lat bierze udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie ze
znajomoœci Ma³ego Rocznika Statystycznego. Konkurs
organizowany jest przez Centraln¹ Bibliotekê Statystyczn¹
im. Stefana Szulca w Warszawie.

W roku szkolnym 1999/2000 m³odzie¿ ZSE w Brzozowie
zajê³a V miejsce w kraju, w roku szkolnym 2000/2001 – VI
miejsce w kraju, zaœ w roku szkolnym 2001/2002 XIII miejsce

uzyskuj¹c 105,7 punktów na 115 mo¿liwych. W konkursie
wziê³o udzia³ 173 Zespo³y Szkó³ Ekonomicznych i 25 Zespo³ów
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych.

Zajêcie tak wysokich lokat w przekroju kraju przez m³odzie¿
ZSE w Brzozowie jest odbiciem dobrej pracy szko³y,
a szczególnie nauczyciela Janusza Supla, który co roku
przygotowuje m³odzie¿ do udzia³u w tym konkursie.

Opracowa³: Tadeusz Sperber

Osi¹gniêcia uczniów z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych

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

23 paŸdziernika 2002 w sali
konferencyjnej Regionalnego Centrum
Szkolenia Administracji w Rzeszowie
odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia
dyplomów Stypendystom Prezesa Rady
Ministrów. 380 najzdolniejszych uczniów
podkarpackich szkó³ œrednich odebra³o
z r¹k wojewody Zdzis³awa Siewierskiego
stypendia Prezesa Rady Ministrów. Aby
otrzymaæ takie stypendium uczniowie
musz¹ uzyskaæ œredni¹ ocen minimum
4,75 lub wykazaæ szczególne uzdolnienia
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Nagrody finansowe wyp³acane s¹ za 10
miesiêcy w dwóch ratach: do 30 listopada
2002 roku i do 30 kwietnia 2003 roku.
W tym roku szkolnym wysokoœæ
stypendium wynosi 247 z³ miesiêcznie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Wœród stypendystów znalaz³y siê
dwie uczennice Zespo³u Szkó³
Budowlanych w Brzozowie: Maria
Bu³dys i Ma³gorzata Mazur. Opracowa³a: Bo¿ena Witek

Maria Bu³dys uczy siê w klasie V
Technikum Budowlanego o specja-
lnoœci dokumentacja budowlana. W roku
szkolnym 2001/2002 uzyska³a œredni¹
ocen 5,2. Po maturze chcia³aby
studiowaæ budownictwo.

 Ma³gorzata Mazur jest
uczennic¹ klasy IV Liceum Tech-
nicznego o profilu kszta³towanie
œrodowiska. Uczy siê tak¿e w Szkole
Muzycznej w Przemyœlu. Ju¿ po raz trzeci
zosta³a stypendystk¹ Prezesa Rady
Ministrów. W ubieg³ym roku szkolnym
uzyska³a œredni¹ ocen 5,0.

Wszystkim stypendystom
gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.

Uwaga !!!

Zgubiono legitymacjê szkoln¹ (miesi¹c temu) na nazwisko:
Bober Rafa³ - kl. III LZM (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 !

Opracowa³: Tadeusz Sperber

Stypendyœci ZSE (od lewej) i ZSB (od prawej)
w towarzystwie W. Ciesielskiego - Wiceministra Finansów
i J. Kurpa - Kuratora Oœwiaty i Wychowania w Rzeszowie
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Ko³a Polskiego Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych przy
Zespole Szkó³ Ekonomicznych i Zespole Szkó³ Budowlanych
w Brzozowie zorganizowa³y VI Wojewódzki Rajd Szkó³ Œrednich. Impreza
odby³a siê w dniach 26-28 wrzeœnia 2002 r. w Bieszczadach, z baz¹
noclegow¹ w Schronisku M³odzie¿owym PTSM oraz w Domu
Rekolekcyjnym w Wetlinie.

Mimo niesprzyjaj¹cej aury rajd odby³  siê, nawet strugi deszczu
i ch³ód nie zniechêci³y prawdziwych turystów do wêdrówki po górach.
Wszyscy dzielnie przemierzali szlaki, chocia¿ w b³ocie, we mgle
i wszelkich niewygodach. Panowa³a mi³a i serdeczna atmosfera. Ka¿dy
s³u¿y³ pomoc¹ w trudnych chwilach.
Organizatorzy znaleŸli licznych sponsorów, dziêki czemu, oprócz
niew¹tpliwych atrakcji turystycznych by³y na rajdzie smaczne, gor¹ce
posi³ki oraz cenne nagrody.
Tradycj¹ rajdu jest bigos przygotowywany przez m³odzie¿ z  ZSE - pionu
gastronomicznego, który serwowany po wêdrówce w górach wszystkim
bardzo smakuje.

W sumie w rajdzie wziê³o udzia³ 120 osób z: ZSE, ZSB
i I LO z Brzozowa oraz LO  z Leska,  LO z Jedlicza,  ZSZ z Jedlicza,
ZS Nr 1 z Sanoka,  ZS Nr 4 z Sanoka,  ZSZ z Biecza, Dom Dziecka
z D³ugiego.
Trasy rajdu by³y ró¿norodne i wcale nie³atwe.
I dzieñ - 26 wrzeœnia 2002 r.
Prze³êcz Wy¿nia - Chatka Puchatka (1228 ) – Roh (1255)- Hnatowe Ber-
do (1187 )- Prze³êcz Or³owicza (1075)- Wetlina
II dzieñ - 27 wrzeœnia 2002 r.
Wetlina- Kiczerka (754)- Jawornik (1021)- Paprotna (1198)- Rabia Ska³a
(1199)- Jawornik (1021)-Wetlina

Wiod¹cym tematem rajdu by³o poznanie walorów
krajoznawczych Bieszczadów, popularyzacja turystyki górskiej
kwalifikowanej oraz tematyka ekologiczna ze szczególnym zwróceniem
uwagi na jej praktyczne zastosowanie .
Podczas rajdu uczestnicy brali udzia³ w nastêpuj¹cych konkursach:
ekologicznym, turystycznym, wiedzy o PTSM i piosenki turystycznej.
W konkursie ekologicznym przyznano dwa I miejsca:
Beata Mazur -  ZSE  Brzozów i Krzysztof Sieczkowski - LO Jedlicze,
II miejsce – Kamila Drapacka -  LO Lesko,
III miejsce – Justyna Bazar – ZS Nr 1 Sanok.
W konkursie krajoznawczym:
I miejsce – Kamil Bandrowski – LO Jedlicze,
II miejsce – Bogus³awa Rychlec – ZSE Brzozów,
III miejsce – Krzysztof Œnie¿ek – ZSB z Brzozów.
W konkursie wiedzy o PTSM:
I miejsce – Sylwia Sawicka – ZSE Brzozów,
II miejsce – Rafa³ ̄ urawski – ZS Nr 1 Sanok,
III miejsce – Agata Szewczyk – LO Jedlicze.
W konkursie piosenki turystycznej:
I miejsce grupa z LO z Brzozowa i grupa z ZS Nr 4 z Sanoka.
W konkursie sprz¹tania gór:
I miejsce – ZS Nr 4 z Sanoka;
II miejsce – ZS Nr 1 z Sanoka;
III miejsce – LO z Brzozowa.
W czasie rajdu m³odzie¿ równie¿ bra³a udzia³ w akcji sprz¹tania gór.
Poszczególne grupy rywalizowa³y ze sob¹, kto nazbiera wiêcej œmieci.
W tej konkurencji przyznano tak¿e nagrody.
Mimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody atmosfera panuj¹ca na rajdzie by³a
wspania³a. Nawi¹zano nowe znajomoœci i przyjaŸnie, wszyscy uczestnicy
rajdu  przyrzekli sobie spotkanie na kolejnym VII Rajdzie Szkó³ Œrednich
w 2003r., który odbêdzie siê w Komañczy.

Sponsorzy rajdu:
- Starostwo Powiatowe w Brzozów,
- Dyrektor ZSE w Brzozowie,
- Dyrektor ZSB w Brzozowie,
- Muzeum Regionalne w Brzozowie,
- Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe „Gran-Pik”
w Brzozowie,
- Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Brzozowie,
- Zarz¹d Oddzia³u PTSM w Kroœnie,
- Kuratorium  Oœwiaty w Rzeszowie,
- Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

W imieniu  organizatorów i m³odzie¿y sk³adam
serdeczne podziêkowanie za wsparcie finansowe
i wszelk¹ pomoc w zorganizowaniu rajdu.

   VI WOJEWÓDZKI RAJD
        SZKÓ£ ŒREDNICH
               WETLINA’ 2002

Opiekun SK PTSM
przy ZSEw Brzozowie

Danuta S³aby

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych - szlak na Rabi¹ Ska³ê

Uczniowie z Zespo³u Szkó³ Budowlanych

Grupa z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie
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30 listopada 2002 roku wystartowa³a
pierwsza rozg³oœnia Radia Internetowego
przeznaczona dla mieszkañców Brzozowa,
okolic oraz Polonii, mieszkaj¹cej w Nowym
Jorku. Dziêki wspó³pracy Serwisu Ma³olata
(www.serwis-malolata.prv.pl), Brzozowskiego
Serwisu Internetowego (www.brzozow.com)
oraz niezale¿nych twórców po przesz³o dwóch
miesi¹cach przygotowañ, w sobotê 30
listopada, punktualnie o godzinie 20.00 ca³y
œwiat móg³ us³yszeæ pierwsz¹ audycjê, która
nadawana by³a na ¿ywo ze studia w Brzozowie
(Dj. Bejo, Dj. Looker) oraz ze studia w Nowym Jorku (Dj. Cysio).
Zapewne jesteœcie ciekawi, co mamy Wam do zaoferowania?
A wiec ju¿ od pocz¹tku nadawania nasza ramówka powinna
zachêciæ Was do czêstego s³uchania nas.  Oto na co postawiliœmy
ju¿ od pocz¹tku:

Pozdrowienia – w ka¿da sobotê od godziny 20.00 Dj.
Looker zaprasza do Œwiata Pozdrowieñ i Dedykacji
(Pozdrowienia i Dedykacje wysy³amy ze stron:

www.serwis-malolata.prv.pl; www.rbr-ny.prv.pl)
Radio z Chatem – w ka¿dy pi¹tek od godziny 21.00
nawi¹zujemy ³¹cznoœæ z Brzozowskim Chatem, na którym
mo¿ecie na ¿ywo zamawiaæ piosenki, pozdrawiaæ  oraz

dyskutowaæ na ciekawe tematy.
Pi¹tkowa noc z RBR – NY - w ka¿dy pi¹tek od 24.00
rozpoczynamy Pi¹tkow¹ noc w radiu RBR-NY. Audycja,
któr¹ prowadzi Dj. Cysio porwie Was w moc

dyskotekowych przebojów z ca³ego œwiata!
Gor¹czka Sobotniej nocy z RBR-NY – najgorêtsze
przeboje dyskotekowe, klubowe, techno oraz najlepsza

do³¹cz do nas!
W³¹cz Radio RBR-NY

www.rbr-ny.prv.pl

Problemy m³odzie¿y to temat bardzo obszerny, trudny do
jednoznacznego okreœlenia. W kilku s³owach chcia³abym  przedstawiæ
wp³yw mediów na psychikê m³odego cz³owieka, dlatego, ¿e ostatnio
agresja pojawia siê ju¿ wœród najm³odszych naszych kolegów
i kole¿anek.

Psychika m³odego cz³owieka jest bardzo podatna na zmiany,
czêsto ulegamy namowom kolegów. Nie zawsze mamy rozeznanie
miêdzy prawd¹ a fikcj¹. Wychodzimy z za³o¿enia: „Raz siê ¿yje”, wiêc
„Róbta, co chceta”.  Nie potrafimy rozgraniczyæ realnoœci od œwiata
marzeñ.
Bardzo du¿y wp³yw na postawê m³odego cz³owieka maj¹ gry
komputerowe, filmy, w mniejszym stopniu ju¿ komiksy(mo¿e, dlatego,
¿e coraz mniej osób czyta).
Ka¿de dziecko graj¹ce w gry komputerowe stwierdza oczywisty fakt,
¿e skoro bohater gry chodzi, zabija, sam zostaje zabity,
a potem wszystko siê powtarza, to dlaczego nie ma byæ tak
w rzeczywistoœci?? Bardzo szybko zapragnie byæ bohaterem, kimœ,
kogo by podziwiano na przerwach w szkole. Dziecko stopniowo staje
siê agresywne. Pocz¹tkowo objawia siê to naœladowaniem postaci
z gier, utwierdzaj¹c siê w przekonania, ¿e to, co robi to nic z³ego, bo
w grach równie¿ ka¿dy powstaje po walce.
W filmach jest trochê inaczej. Ka¿dy widz ogl¹daj¹c film, w którym s¹
przejawy agresji, wie, ¿e to jest z³e. Jednak chce byæ takim, jak bohater
i powoli zabija w sobie poczucie winy i zanika ten „procesor”
odró¿niaj¹cy dobro od z³a. Granica miêdzy dobrem a z³em zostaje
zatarta, a skoro jest zatarta, to ka¿dy z³y uczynek jest robiony w imiê
dobra.

W realizowaniu i spe³nianiu swoich pseudomarzeñ o s³awie,
czêsto pomagaj¹ nam sekty. Tymi grupami kieruj¹ zazwyczaj ludzie
chorzy, którzy manipuluj¹ nami, jak kukie³kami w teatrzyku. Oni

pomagaj¹ nam w s³awie, ale za jak¹ cenê??!!! Aby byæ w tej grupie
musimy siê wyrzec w³asnych wartoœci i zasad. Zyskujemy ow¹
upragnion¹ popularnoœæ, ale tylko dlatego, ¿e wszyscy siê nas boj¹.
Niektórzy wol¹ zdobyæ popularnoœæ sami, bez pomocy innych.
Pocz¹tkowo im siê to podoba i jak to jest w piosence:
„I by³o jak w filmie...”
Dopiero po skrzywdzeniu kogoœ zaczynamy mieæ wyrzuty sumienia.
I znowu pomo¿e nam w zinterpretowaniu tego piosenka:
„Bierze nó¿, ten koleœ bierze nó¿,
Wychodzi noc¹ szukaæ dnia...”
A dalej mo¿emy us³yszeæ:
„Mocno tak, tak bardzo mocno tak
Zagryza wargi a¿ leci krew
Pierwszy raz, to jego pierwszy raz
Zamyka mu oczy rzeka ³ez”.
Piosenka ta bardzo dobrze odzwierciedla duszê cz³owieka
„przesi¹kniêtego” œwiatem gier i filmów. Pocz¹tkowo siejemy strach,
dla podziwu, potem posuwamy siê o jeden krok za daleko i bardzo tego
¿a³ujmy, ale jest ju¿ za póŸno. Nie da siê odwróciæ tego co siê sta³o.
Czêsto póŸniej nie mo¿emy sobie z tym poradziæ i jeœli nie pójdziemy
po pomoc do osób doros³ych, to pope³niamy samobójstwo nie mog¹c
znieœæ wspomnieñ.
Wiêc dlaczego œwiat tworzy gry i filmy pe³ne przemocy, jeœli s¹ takie
z³e?
Myœlê, ¿e wyjaœnienie jest proste. Gry by³y i bêd¹ zawsze, ale
powinniœmy nauczyæ siê odró¿niaæ dobro od z³a. Musimy siê nauczyæ
mocniej kochaæ innych. A jak to zrobiæ? Mo¿e mniej ogl¹daæ filmów,
a wiêcej czytaæ ksi¹¿ek! Spróbujmy ufaæ bardziej osobom z bliskiego
otoczenia, wiêcej rozmawiaæ z nimi, mo¿e wtedy wszystko bêdzie
inaczej wygl¹daæ!

Opacowa³a:Daria Toczek

polska muzyka mixowana przez Dj’a Cysia – idealna propozycja
na domowa imprezê! – startujemy w ka¿d¹ sobotê od 22.30.

Tea with Queen – w ka¿d¹ niedziele Dj. Bejo zaprasza na
popo³udniow¹ (g. 18.00) „Herbatkê z Królow¹” czyli

jednym z najpopularniejszym zespo³em wszechczasów – grup¹
Queen. Masa informacji, przeboje zespo³u oraz zaproszeni goœcie
sprawi¹, ¿e ka¿de niedzielne póŸne popo³udnie bêdzie bardzo
udane.

Koncert w ka¿d¹ I niedzielê miesi¹ca – Przez ca³y miesi¹c
glosujemy na stronach Serwisu Ma³olata oraz Stronach
Radia RBR-NY na Waszych ulubionych wykonawców,

którzy w ka¿d¹ pierwsza niedzielê miesi¹ca od godziny 20.00
wystêpuj¹ na naszej radiowej scenie!
... a ju¿ wkrótce nowe propozycje, takie jak Lista
Przebojów, bloki tematyczne i wiele innych...

M³odzie¿  postmodernistyczna
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO
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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

Instrumenty Ekonomiczno - Finansowe
stosowane w powiatach (gminach) uznanych za zagro¿one szczególnie

wysokim bezrobociem strukturalnym
Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy, spowodowa³a,

¿e powiat brzozowski od 31.12.1999 r. znajduje siê na liœcie
powiatów - zagro¿onych  szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym. W powiatach tych mog¹ byæ stosowane
szczególne instrumenty ekonomiczno – finansowe i inne
preferencje, w celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków.
Nale¿¹ do nich instrumenty stymuluj¹ce rozwój gospodarczy
poprzez system zachêt dla kapita³u polskiego i zagranicznego
do inwestowania w tych rejonach, a tak¿e pomoc finansowa
w rozbudowie infrastruktury technicznej i tworzeniu nowych,
efektywnych miejsc pracy.

Do instrumentów tych nale¿¹:
1. Ulgi i obni¿enie podatku dochodowego

Uprawnienia do odliczania od dochodu do
opodatkowania wydatków inwestycyjnych oraz obni¿ki podatku
dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoœci prawnej oraz osób prowadz¹cych lub
podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹

Odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem,
a w przypadku rycza³tu – obni¿ki rycza³tu (pod warunkiem
zatrudnienia bezrobotnych) przys³uguj¹, gdy wydatki
poniesione zosta³y na zakup maszyn i urz¹dzeñ, œrodków
transportowych przedsiêbiorstwa, praw maj¹tkowych, budowê
i rozbudowê budynków i budowli, wytwarzanie we w³asnym
zakresie lub na zamówienie œrodków trwa³ych (maszyn
i budynków), jednak pod warunkiem zwiêkszenia zatrudnienia
o osoby bezrobotne, odliczeniu od dochodu/obni¿ce podatku
zrycza³towanego podlega 5 % poniesionych wydatków
inwestycyjnych, a w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci na
terenie gminy o liczbie nie przekraczaj¹cej 5 tys. mieszkañców
– 75 % tych wydatków. Podatnicy maj¹ równie¿ prawo do
dodatkowej obni¿ki w roku nastêpnym po roku, w którym
dokonali obliczeñ.
2. Rozszerzenie stosowania karty podatkowej

Ulgi podatkowe polegaj¹ na mo¿liwoœci stosowania
opodatkowania w formie karty podatkowej przy wiêkszej liczbie
zatrudnionych osób. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania
w formie podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia – nie
wiêcej jednak ni¿ o trzech pracowników, je¿eli dzia³alnoœæ
prowadzona jest na terenie gminy zagro¿onej szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym.
3. Uprawnienia do ulg w podatku dochodowym dla osób
fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
z tytu³u wyszkolenia pracowników

Osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w tym równie¿ spó³ki prawa cywilnego, spó³ki komandytowe
lub spó³ki jawne uprawnione na mocy odrêbnych przepisów do
szkolenia uczniów i zatrudniaj¹ce w ramach prowadzonej
dzia³alnoœci pracowników w celu nauki zawodu, zwalnia siê
w czêœci od podatku dochodowego przez obni¿enie tego podatku
o kwotê odpowiadaj¹c¹ szeœciokrotnemu najni¿szemu

wynagrodzeniu miesiêcznemu pracowników, okreœlonemu na
miesi¹c, w którym zakoñczono szkolenie pozytywnym wynikiem
egzaminu.
4. Uprawnienia do przyœpieszonej amortyzacji œrodków
trwa³ych

W rozporz¹dzeniu Ministra Finansów w sprawie
amortyzacji œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych
i prawnych zosta³o zawarte uprawnienie do podwy¿szenia stawek
amortyzacyjnych dla maszyn i urz¹dzeñ oraz œrodków transportu
(z wyj¹tkiem samochodów osobowych) przy zastosowaniu
wspó³czynników nie wy¿szych ni¿ 3.
5. Mo¿liwoœæ ubiegania siê o ulgi w podatku dochodowym
przez spó³ki z udzia³em kapita³u zagranicznego

Minister Finansów upowa¿niony jest do rozstrzygania
wniosków w sprawie zwolnieñ spó³ek z udzia³em kapita³u
zagranicznego od podatku dochodowego dzia³aj¹cych na terenie
powiatu uznanego za zagro¿ony szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym.
6. Prawo do ubiegania siê o dotacje z bud¿etu pañstwa

W bud¿ecie pañstwa na rok 2000 utworzona zosta³a
rezerwa celowa przeznaczona na dotacje na dofinansowanie
inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót
publicznych, jako zadania w³asne gmin zagro¿onych szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym w wysokoœci 50 mln 300
tys., z tego województwo podkarpackie, a dok³adnie 2 powiaty
uznane za zagro¿one: brzozowski i bieszczadzki otrzyma³y kwotê
700 tys. z³.

Kwota ta rozdzielona mo¿e byæ na realizacjê inwestycji
z zakresu: zaopatrzenia w wodê, energiê elektryczn¹ i energiê
ciepln¹, kanalizacji i oczyszczalni œcieków komunalnych, budowê
gminnych dróg i ulic, gazoci¹gów i urz¹dzeñ do przetwarzania
gazu oraz publicznych urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych.
Podzia³u rezerwy dokona Wojewoda Podkarpacki stosownie do
z³o¿onych przez zarz¹dy gmin wniosków.
7. Ulgi przy sprzeda¿y i nabywaniu nieruchomoœci rolnych
przez Agencjê W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa

Je¿eli z nieruchomoœci¹ bêd¹c¹ przedmiotem przetargu,
zwi¹zane s¹ miejsca pracy, w razie zg³oszenia równorzêdnych
ofert, nabywcê ustala siê, dokonuj¹c wyboru tego spoœród
oferentów, którzy gwarantuje zorganizowanie najwiêkszej liczby
miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres co najmniej 5 lat.
Przewidziana jest równie¿ ulga polegaj¹ca na niestosowaniu
oprocentowania przy rozk³adaniu na raty nale¿noœci z tytu³u
sprzeda¿y i dzier¿awy  mienia z Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa.
8. Œrodki przeznaczone na wsparcie restrukturyzacji i os³ony
likwidacji przedsiêbiorstw

S¹ to œrodki bud¿etowe na wsparcie restrukturyzacji
i os³ony likwidacji przedsiêbiorstw, które s¹ przeznaczone na
wspomaganie wa¿nych z punktu widzenia polityki gospodarczej
procesów restrukturyzacji lub likwidacji przedsiêbiorstw

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO
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w przypadku gdy pozyskanie œrodków na
realizacjê tych celów nie jest mo¿liwe z innych
Ÿróde³. Pomoc jest udzielana przedsiêbiorstwom
lub spó³kom w formie dotacji lub po¿yczek, przy
czym z pomocy mo¿na skorzystaæ tylko raz.

7. Uprawnienia do ubiegania siê o porêczenie
sp³aty inwestycyjnego kredytu bankowego

Istnieje mo¿liwoœæ korzystania przez ma³e
i œrednie podmioty gospodarcze z porêczeñ
Skarbu Pañstwa jako drogi do uzyskania kredytu
bankowego w szczególnoœci gdy realizacja zadañ
finansowanych kredytem umo¿liwi sprzeda¿
towarów i us³ug na eksport co najmniej w 20 %
ogólnej wartoœci sprzeda¿y lub zapewni
wdra¿anie nowych rozwi¹zañ technicznych
i technologicznych w gospodarce narodowej lub
bêdzie prowadzona w rejonach o  szczególnych
zagro¿eniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu
na 31.10.2002 r.

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP
w Brzozowie na dzieñ 13. 12. 2002 r.

1. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

Wyszczególnienie Liczba 

bezrobotnych 

kobiety mê¿czyŸni 

Wy¿sze 187 130 57 
Policealne i œrednie 

zawodowe 
1766 1124 642 

Œrednie ogólne 278 225 53 
Zasadnicze 
zawodowe 

3297 1572 1725 

podstawowe 2073 942 1131 
Ogó³em 7601 3993 3608 

2. Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia

Wyszczególnienie Liczba 
bezrobotnych 

kobiety mê¿czyŸni z prawem 
do zasi³ku 

bez prawa 
do zasi³ku 

Miasto Brzozów 724 363 361 137 587 

Gmina Brzozów 2270 1206 1064 356 1914 

Gmina Domaradz 757 381 376 121 636 

Gmina Dydnia 1174 641 533 147 1027 

Gmina Haczów 927 493 434 181 746 

Gmina Jasienica 748 402 346 136 612 

Gmina  Nozdrzec 1001 507 494 169 832 

Razem: 7601 3993 3608 1247 6354 

Opracowa³a: Ma³gorzata Matelowska
                     Z-ca Kierownika PUP w Brzozowie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Brzozowie
W ostatnim kwartale 2002 r.

prowadzone by³y prace, maj¹ce na celu
odwodnienie dróg powiatowych,
a w szczególnoœci wykonanie oczyszczeñ
zamulonych rowów i przepustów
drogowych.  Remonty by³y mo¿liwe, dziêki
zatrudnieniu przez Zarz¹d Dróg
Powiatowych w Brzozowie okreœlonej
liczby osób, które dysponowa³y
2 koparkami typu „Bia³oruœ”
i „Ostrówek”, ci¹gnikiem „Ursus”
z przyczep¹ wywrotk¹ i samochodem
ciê¿arowym „ZI£”. Na drodze
powiatowej Domaradz  – Przysietnica
udro¿niono znaczne odcinki rowów, dziêki
zaanga¿owaniu Gminy Domaradz, która
udostêpni³a do wywozu ziemi dwa
samochody.

BIE¯¥CE PRACE I REMONTY DRÓG
POWIATOWYCH
1. Odcinki dróg w Jab³onicy Polskiej

i  Warze – remont pozwoli³ poprawiæ
warunki przejezdnoœci na drogach

w terenie zabudowanym.
2. Odcinek drogi Niebocko – Grabówka –

wykonano remont przedwojennego,
kamiennego przepustu drogowego,
ustawiono bariery zabezpieczaj¹ce oraz
odkopano ok. 200 mb. rowu.

3. Uporz¹dkowano pas leœny na odcinku
drogi Brzozów – Zmiennica.

4. Wznowiono granice drogi powiatowej
Jab³onica Polska – Jasionów, a po ich
wytyczeniu porzerzono odcinek drogi na
d³ugoœci ok. 300 mb.

UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŒCI
DRÓG POWIATOWYCH W ZIMIE

Zarz¹d Dróg Powiatowych
w Brzozowie przewiduje 3 standardy

utrzymania dróg:
V standard to drogi o ³¹cznej d³ugoœci
154 km
VI standard to drogi o ³¹cznej d³ugoœci
72 km
VII standard to drogi o ³¹cznej d³ugoœci
19 km.

W ramach przeprowadzonego
przetargu na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych wy³oniono trzech
wykonawców, dysponuj¹cych nastê-
puj¹cym sprzêtem: samochodami
„TATRA”, „KAMAZ”, „IFA”, ci¹gnikiem
z p³ugiem.

Na placu ZDP w Brzozowie
zabezpieczono dla potrzeb uszorstniania
jezdni w okresie zimowym ok. 1500m3

¿u¿la oraz 600m3 piasku.

Opracowa³
Kazimierz Tympalski

Janusz Szuber

1. Kucharz z doœwiadczeniem
2. Szef kuchni
3. Fryzjer damsko-mêski

4. Przedstawiciel handlowy
5. Agent ubezpieczeniowy
6. Ksiêgowa z doœwiadczeniem
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

Polski prawodawca  dosto-
sowuj¹c nasze prawo do ustawodawstwa
Unii Europejskiej wyda³ miêdzy innymi
rozporz¹dzenie z dnia 28 lutego 2000 r.
w sprawie warunków sanitarnych oraz
zasad przestrzegania higieny przy
produkcji i obrocie œrodkami spo¿yczymi,
u¿ywkami i substancjami dodatkowymi
dozwolonymi. /Dz. U. Nr. 30, poz. 377
z póŸn. zm. / oraz ustawê z dnia 11 maja
2001r. o warunkach zdrowotnych
¿ywnoœci  i ¿ywienia /Dz.U.Nr 63, poz.
634 z póŸn. zmianami/.

W zwi¹zku z treœci¹  § 28 w/w
rozporz¹dzenia oraz cytowanej ustawy
wszystkie zak³ady ¿ywieniowo-
¿ywnoœciowe maj¹ obowi¹zek
opracowania instrukcji dobrej praktyki
higienicznej / GHP - Good Hygienic
Practice/, której treœæ musi byæ
dostosowana do rodzaju prowadzonej
dzia³alnoœci.

Instrukcja taka powinna
obejmowaæ nie tylko procesy mycia
i dezynfekcji / jak dotychczas / , lecz tak¿e
dotyczyæ znacznie szerszego obszaru

odnosz¹cego siê do wielu innych,
niezbêdnych wymogów sanitarno-
higienicznych bêd¹cych podstaw¹ do
zapewnienia w³aœciwego bezpieczeñstwa
i jakoœci zdrowotnej wyrobów
produkowanych lub wprowadzanych do
obrotu .
Wymogi G H P okreœlane s¹ tak¿e czêsto
jako Program Warunków Wstêpnych.
Obejmuj¹ one m.in.:
- lokalizacjê i otoczenie zak³adu
- uk³ad funkcjonalny pomieszczeñ
- magazynowanie produktów gotowych
- maszyny, sprzêt i urz¹dzenia
- procesy mycia i dezynfekcji
-zaopatrzenie w wodê
- kontrolê odpadów
- zabezpieczenie przed szkodnikami
- szkolenie personelu
- higienê personelu
- prowadzenie dokumentacji i zapisów
GHP.

Wymienione wy¿ej obszary
stanowi¹ minimum dzia³añ w aspekcie
podstaw higieny jakie powinny byæ
realizowane w ka¿dym zak³adzie i powinny

znaleŸæ swoje odzwierciedlenie
w  przedmiotowej instrukcji .

Ka¿dy z wymienionych wy¿ej
obszarów powinien byæ szczegó³owo
opisany z uwzglêdnieniem najbardziej
istotnych jego elementów .

Opracowanie, przestrzeganie
i prowadzenie odpowiedniej doku-
mentacji wymaga przeszkolenia  odpowie-
dzialnych osób . Dodatkowe  informacje
w tym zakresie mo¿na uzyskaæ m.in.
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Brzozowie.

Ponadto informuje siê, ¿e
pracownicy Inspekcji  Sanitarnej s¹
zobowi¹zani do sprawdzania w czasie
kontroli bie¿¹cych, czy w³aœciciel zak³adu
wprowadzi³ i stosuje dobr¹ praktykê
higieniczn¹.

W przypadku braku takich dzia³añ,
Inspekcja Sanitarna zobowi¹zana jest do
stosowania przymusu administracyjnego.

Dobra praktyka higieniczna

Nosówka  ³ac. febris catarrhalis infectiosa canum jest
jedn¹ z najgroŸniejszych zakaŸnych, zaraŸliwych chorób

psów. Wystêpuje powszechnie na ca³ym œwiecie. Chorobê
wywo³uje wirus nosówki psów CDV, który swymi w³aœciwoœciami
jest bardzo zbli¿ony do wirusów wywo³uj¹cych takie choroby,
jak ludzka odra, pomór byd³a i ma³ych prze¿uwaczy. Oprócz
rodziny psowatych choroba atakuje zwierzêta ³asicowate
i szopowate oraz niektóre gatunki z rodziny niedŸwiedziowatych.
Coraz czêœciej notuje siê zachorowania wœród dzikich, nie
udomowionych kotów – lwów, tygrysów i lampartów.

Na mocy ustawy „o zwalczaniu chorób zakaŸnych
zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzeŸnych i miêsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej „ z 24.04.1997 r. Nosówka psów jest chorob¹
zakaŸn¹ podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi rejestracji (za³¹cznik nr 2 do
ustawy). Ze wzglêdu na sta³e zagro¿enie epidemiologiczne
ustawa przewiduje mo¿liwoœæ wprowadzenia obowi¹zkowego
szczepienia psów przeciwko nosówce.

Mówi o tym Art. 8 ust.4 pkt.2 w/w ustawy: „Minister
w³aœciwy do spraw rolnictwa, maj¹c na wzglêdzie zmniejszenie
ryzyka wyst¹pienia niektórych chorób zakaŸnych zwierz¹t na
okreœlonych obszarach kraju, w drodze rozporz¹dzenia: (...) mo¿e
wprowadziæ obowi¹zek ochronnego szczepienia kotów

przeciwko wœciekliŸnie oraz psów
przeciwko nosówce”.

Upowszechnione w latach
szeœædziesi¹tych szczepienia

przeciwko nosówce okaza³y siê
bardzo skuteczne i stworzy³y

nadziejê na wyeliminowanie
choroby. Tak siê jednak nie
sta³o. Stanowi nadal du¿e
zagro¿enie nie tylko w du¿ych
miastach uchodz¹cych do tej

pory za g³ówny bastion zarazy,
ale tak¿e w innych rejonach,

gdzie infekcjê szerz¹ bezpañskie
lub wa³êsaj¹ce siê psy.

Zaniedbywanie szczepieñ psów
przeciwko nosówce oraz brak

naturalnych zachorowañ prowadzi do
spadku odpornoœci w ca³ej populacji wra¿liwych zwierz¹t
i stanowi swego rodzaju „ciszê przed burz¹”.

Zgodnie z zasadami rozwoju chorób zakaŸnych po
wygaœniêciu ka¿dej epidemii roœnie z roku na rok odsetek
zwierz¹t podatnych na chorobê, a¿ do wybuchu nastêpnej.
Aktualny brak zachorowañ na nosówkê na danym terenie nie
œwiadczy wiêc o braku zjawiska, lecz wrêcz przeciwnie, œwiadczy
o potencjalnym ryzyku epidemii. Nosówka uchodzi na ogó³ za
chorobê m³odych psów. Najbardziej podatne na zaka¿enie s¹

NOSÓWKA PSÓW
PROBLEM WCI¥¯ AKTUALNY

Opracowa³: Janusz Kindelski
  Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej
     w Brzozowie
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psy miêdzy 2 a 12 miesi¹cem ¿ycia. Czynnikami
predysponuj¹cymi do choroby s¹ b³êdy ¿ywieniowe, schorzenia
paso¿ytnicze, spadek odpornoœci. Obserwuje siê wyraŸn¹
sezonowoœæ nasilenia zachorowañ. Okresem sprzyjaj¹cym
nosówce s¹ ch³odne i wilgotne pory roku. Szczególny wzrost
zachorowañ notuje siê od listopada do marca.

Do zaka¿enia wirusem nosówki dochodzi najczêœciej
drog¹ oddechow¹, kropelkow¹ w czasie bezpoœredniego
kontaktu ze zwierzêciem chorym. Do infekcji dochodzi równie¿
za poœrednictwem ska¿onej karmy i przedmiotów. Poniewa¿ wirus
doœæ szybko ginie w œrodowisku zewnêtrznym, przeniesienie
zarazka przez cz³owieka np. na butach, rêkach ma mniejsze
znaczenie.

Pies jest g³ównym gatunkiem zapewniaj¹cym przetrwanie
zarazka mimo, ¿e na nosówkê zapadaj¹ równie¿ inne zwierzêta
jak lisy i kury. Najbardziej zaraŸliwa jest wydzielina z nosa i oczu
oraz œlina zaka¿onych psów. Okres inkubacji choroby wynosi
zazwyczaj od 3 do 7 dni. Objawy choroby oraz jej przebieg zale¿¹
od zjadliwoœæ zarazka, wieku zwierzêcia, stanu odpornoœci oraz
rodzaju wtórnych powik³añ bakteryjnych. Choroba rozpoczyna
siê krótkotrwa³ym wzrostem temperatury cia³a i lekkim
pogorszeniem apetytu. Objawy te czêsto pozostaj¹ nie
zauwa¿one. Potem nastêpuje bezgor¹czkowy okres poprawy
stanu ogólnego (oko³o tygodnia) a po nim kolejne podwy¿szenie
temperatury cia³a. Kolejny okres gor¹czki przebiega z powa¿nym
zaburzeniem stanu ogólnego. Pies traci apetyt, okazuje z³e
samopoczucie. Towarzyszy temu wyp³yw z worków

spojówkowych i z nosa. Pocz¹tkowo jest on surowiczy, potem
przechodzi w ropny. Najczêœciej wystêpuj¹c¹ postaæ oddechow¹
charakteryzuje obfity wysiêk ropny z nosa, zapalenie jamy
nosowej oraz zapalenie odoskrzelowe p³uc. Objawia siê to
kaszlem, dusznoœci¹ a w koñcowym efekcie ogólnym
wyczerpaniem prowadz¹cym do padniêcia.

W odró¿nieniu do innych chorób zakaŸnych
przechorowanie nosówki rzadko prowadzi do trwa³ego
wyzdrowienia. Wiêkszoœæ psów, które prze¿y³y pocz¹tkowe
etapy choroby wczeœniej czy póŸniej wykazuj¹ trwa³e zaburzenia
neurologiczne w postaci niedow³adów oraz pora¿eñ.
Nastêpstwem przejœcia nosówki mo¿e byæ padaczka, zaburzenia
w zachowaniu siê, œlepota, utrata powonienia. Wszystkie te
okolicznoœci na ogó³ uniemo¿liwiaj¹ dalsze utrzymanie zwierz¹t.

Ze wzglêdu na bardzo dramatyczny przebieg i wysok¹
œmiertelnoœæ choroby, najbardziej efektywn¹ form¹
zapobiegania nosówce psów jest szczepienie ochronne. Wa¿ne
jest przeprowadzenie szczepienia w odpowiednim wieku
zwierzêcia oraz przestrzeganie zaleconego doszczepienia.
Nosówka jest chorob¹ zbyt groŸn¹, aby rezygnowaæ ze
szczepienia przeciwko niej. Koszty leczenia nosówki s¹ du¿o
wiêksze ni¿ cena szczepieñ, a ponadto terapia czêsto okazuje
siê nieskuteczna.

Opracowa³: Lekarz Weterynarii
      Pawe³ Rosenbeiger

Miejski Inspektorat Weterynarii
ul. Waslebena 6, 38-400 Krosno,

tel. (0...13) 43-696-11

ROZBÓJ W PRZYSIETNICY
W niedzielê 21 listopada  2002 r. oko³o 23.00  z miejscowego

baru wyszed³ jeden z mieszkañców Przysietnicy. Nie uszed³ za
daleko bowiem zosta³ zaatakowany przez dwóch nn. sprawców,
którzy kopi¹c go i trzymaj¹c za rêce, obezw³adnili go i skradli
kwotê 350 z³. Poszkodowany nie rozpozna³ napastników.
Dopiero oko³o po³udnia nastêpnego dnia zdecydowa³ siê na
powiadomienie policji w Brzozowie. Po kilku godzinach
policyjnych dzia³añ, oko³o 17.45 zatrzymano jednego ze
sprawców - 19 letniego mieszkañca Przysietnicy, a nastêpnie
jeszcze dwóch (19-latka i 22-latka).

23 listopada na wniosek policji i prokuratury, S¹d
Rejonowy w Brzozowie zastosowa³ wobec sprawców œrodek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres
dwóch miesiêcy. Bêd¹ odpowiadaæ za kradzie¿ z u¿yciem
przemocy i doprowadzenia poszkodowanego do stanu
bezbronnoœci. Grozi im kara pozbawienia wolnoœci od lat 2 do
12.

UWAGA !  Z£Y  PIES
W  ostatnim okresie nasila siê iloœæ przypadków

pogryzienia przez psy, pozostawione bez dozoru.  Jest to
szczególnie bulwersuj¹ce gdy ofiarami psów staj¹ siê dzieci.
Przypominamy wszystkim, ¿e posiadaj¹c psa nale¿y zachowaæ
wzglêdy bezpieczeñstwa wobec innych osób i zwierz¹t. Pies
winien byæ trzymany na uwiêzi, tylko w przypadku, gdy posesja
jest ogrodzona na tyle, ¿e zwierzê nie pokona jej, mo¿e na
odpowiedzialnoœæ w³aœciciela biegaæ swobodnie. Pamiêtaæ
nale¿y, i¿ pies wyprowadzany poza posesjê, winien byæ
prowadzony na smyczy w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wyrwanie
siê w³aœcicielowi. Ka¿dy z agresywnych psów musi mieæ
kaganiec. Nale¿a³oby w tym miejscu przypomnieæ, i¿ artyku³ 77
kodeksu wykroczeñ stanowi: „Kto nie zachowuje zwyk³ych lub
nakazanych œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia
podlega karze grzywny do 250 z³ lub nagany”.
Odpowiedzialnoœæ wiêc na bazie powy¿szego przepisu
spoczywa nie tylko na w³aœcicielu psa, ale na ka¿dym, kto
z psem przebywa poza jego sta³ym miejscem pobytu.
Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przez psa bêd¹cego
w dyspozycji nieletniego dziecka ponosi w³aœciciel psa. Je¿eli
stwierdzimy obecnoœæ psa bez uwiêzi na drodze wiejskiej, ulicy
miasta – nale¿y powiadomiæ w³adze gminne czy miejskie, które
w³adne s¹ podj¹æ stosowne dzia³ania zapobiegawcze. Warto
wiedzieæ, ¿e wolno biegaj¹ce psy w odleg³oœci powy¿ej 200 m
od zabudowy zwartej mog¹ byæ przez dzier¿awców obwodów
³owieckich zastrzelone. Warto wiedzieæ tak¿e, ¿e :”Kto przez
dra¿nienie lub p³oszenie doprowadza zwierzê do tego, ¿e staje
siê niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 z³ albo karze
nagany”, mówi o tym artyku³ 78 kodeksu wykroczeñ.

Jak siê zachowaæ w przypadku ataku psa?
 Pamiêtajmy, ¿e agresywny pies wysy³a znaki

ostrzegawcze, ma zje¿on¹ sierœæ, po³o¿one uszy, sztywne nogi,
uniesiony ogon. Warczy, szczeka, pokazuje zêby, skacze
dooko³a osoby, któr¹ osacza. Co wtedy zrobiæ?
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1. Stañ, nie uciekaj
2. Nie patrz psu w oczy
3.Nie okazuj strachu mimo, ¿e jest to trudne
4.Nie odwracaj siê ty³em do psa, zw³aszcza

je¿eli jest du¿y. Jeœli skoczy na plecy mo¿e
przewróciæ nawet doros³ego a dziecko
– bez trudu
5.Ustaw siê bokiem do psa na lekko

rozstawionych nogach. To pozwala na
lepsze utrzymanie równowagi
6.Przyjmij pozycjê ¿ó³wia, ochronisz
wystaj¹ce czêœci cia³a, za które zwykle
chwyta pies.

komisarz Jan Wolak

Nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
nios¹ ze sob¹ wiele radoœci oraz refleksji dotycz¹cych
minionego okresu i planów na nadchodz¹cy Nowy Rok.
W tych wyj¹tkowych dniach chcemy
Redakcji oraz Czytelnikom
¿yczyæ wiele zadowolenia i sukcesów z podjêtych wyzwañ.

Komendant Powiatowy Policji
 nadkomisarz  Edward Z¹bek

oficer prasowy
komisarz Jan Wolak

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

Co zrobiæ w razie ataku psa?

1. Spleæ d³onie do
wewn¹trz

2. Schowaj kciuki
do œrodka

3. Za³ó¿ rêce na
kark

4. Os³oñ nimi tak¿e
uszy

5. Kucnij 5. Przyci¹gnij
g³owê do kolan

PIES ZNIECHÊCONY TAK¥ POSTAW¥ I BRAKIEM REAKCJI
ZE STRONY OFIARY NA OGÓ£ ODCHODZI
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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

W gospodarstwach domowych ma³ych miasteczek i wsi
coraz powszechniej stosuje siê gaz p³ynny s³u¿¹cy do zasilania
kuchenek gazowych, piekarników i gazowych ogrzewaczy wody.

Nieszczelnoœci w instalacji gazowej lub zaworze butli s¹
bardzo trudne do wykrycia, szczególnie w przypadku gazów
bezwonnych, a do takich nale¿y propan-butan. Wyp³ywaj¹cego
z instalacji lub urz¹dzeñ gazu nie sposób dostrzec go³ym okiem,
tymczasem mo¿e on zgromadziæ siê w takiej iloœci, ¿e powstanie
mieszanina wybuchowa z powietrzem. Eksplozjê takiej mieszanki
mo¿e spowodowaæ praktycznie ka¿de Ÿród³o energii, np. p³omieñ
zapa³ki, iskra w kontakcie elektrycznym, telefonie lub agregacie
lodówki, iskra krzesana, a nawet wy³adowanie elektrycznoœci
statycznej.

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y poznaæ sposoby
ograniczenia zagro¿eñ i zasady bezpiecznego pos³ugiwania siê
urz¹dzeniami gazowymi. Bêdzie mo¿na wówczas spokojnie
korzystaæ z jego dobrodziejstw. Gaz p³ynny jest mieszanin¹
propanu z butanem w proporcjach zale¿nych od pory roku.
W okresie letnim sprzedawane s¹ mieszaniny bogatsze w butan,
a w okresie zimowym bogatsze w propan. Mieszanina
o przeciêtnym sk³adzie jest zawsze ciê¿sza od powietrza i opada
w dó³. Jest to gaz, który pe³za przy pod³odze i wkrada siê we
wszystkie zakamarki, wg³êbienia oraz otwory kanalizacyjne,
stanowi¹c w ten sposób bardzo du¿e zagro¿enie. Przebywaj¹c
w pomieszczeniu, w którym ulotni³ siê gaz p³ynny, mo¿emy
nieœwiadomie spowodowaæ jego wybuch. Gaz propan – butan
do gospodarstw domowych dostarczany jest w butlach
stalowych z zaworem odcinaj¹cym. Zasilanie urz¹dzeñ
gazowych odbywa siê tylko poprzez zastosowanie reduktorów
ciœnienia.

Nape³nianie butli mo¿e byæ dokonywane w specja-
listycznych rozlewniach gazu p³ynnego. Zabronione jest
samodzielne ³adowanie, dope³nianie lub uzupe³nianie gazu. Na
stacjach paliw p³ynnych i gazowych przeznaczonych do
tankowania pojazdów samochodowych, dozwolona jest jedynie
wymiana butli z pustych na pe³ne.
UWAGA !!!

Przepe³nienie butli, czyli przekroczenie 2/3 objêtoœci
po³¹czone ze wzrostem temperatury otoczenia (np. wniesienie

do ciep³ego pomieszczenia) spowoduje przyrost ciœnienia, który
doprowadzi do rozerwania butli i wybuchu gazu. Butle na gaz
p³ynny propan – butan, jako urz¹dzenia ciœnieniowe, podlegaj¹
okresowej kontroli Urzêdu Dozoru Technicznego. Konserwacji
i ewentualnych napraw butli, a tak¿e czynnoœci atestacyjnych
dokonuje siê podczas ich nape³niania w rozlewniach gazu.
PAMIÊTAJ !

Data legalizacji butli wybita jest bezpoœrednio na jej
korpusie. Eksploatuj¹c butle nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu
warunków bezpieczeñstwa polegaj¹cych:
•  w jednym mieszkaniu mog¹ znajdowaæ siê maksimum dwie
butle o ³adunku nie przekraczaj¹cym 11 kg pod³¹czone do
instalacji lub urz¹dzeñ – odbiorników,
•  w mieszkaniach nie wolno przechowywaæ butli zapasowych
nie pod³¹czonych do instalacji,
•  zabrania siê przechowywania butli z gazem propan – butan
w pomieszczeniach usytuowanych poni¿ej poziomu terenu,
•  temperatura wewn¹trz pomieszczenia, w którym pozostaj¹ butle
nape³nione gazem nie mo¿e przekraczaæ 35oC,
•  urz¹dzenia gazowe mog¹ byæ instalowane w pomieszczeniach
o wysokoœci co najmniej 2,20 m,
•  urz¹dzenia gazowe mog¹ byæ instalowane w pomieszczeniach,
w których zapewnione s¹ prawid³owe warunki wentylacji,
pamiêtaj¹c o zgodnoœci ruchu powietrza wentylowanego
z ewentualnymi mo¿liwoœciami wydostania siê gazu
z nieszczelnoœci i urz¹dzeñ,
•  monta¿u butli gazowej powinna dokonaæ osoba posiadaj¹ca
przeszkolenie w tym zakresie,
• butle gazowe mog¹ byæ umieszczone w odleg³oœci co najmniej
1,5 m od urz¹dzeñ promieniuj¹cych ciep³o, z wy³¹czeniem
zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych
i konwekcyjnych z szafk¹ na butle,
•  butli nie wolno umieszczaæ w pobli¿u urz¹dzeñ powoduj¹cych
iskrzenie,
• butle instalowaæ w pozycji pionowej oraz zabezpieczaæ je przed
uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym
przemieszczaniem,
•  do zasilania urz¹dzeñ gazowych dopuszcza siê stosowanie
przewodów elastycznych, posiadaj¹cych certyfikat na znak
bezpieczeñstwa, wytrzyma³oœci co najmniej 300kPa, odpornoœæ
na dzia³anie gazów, olejów itp., a d³ugoœæ tego przewodu nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 3 m.

URZ¥DZEÑ GAZOWYCH NIE WOLNO NAPRAWIAÆ
SAMODZIELNIE

W przypadku uszkodzenia urz¹dzenia gazowego na
propan – butan, gdzie gaz ulatnia siê do atmosfery
pomieszczenia, nale¿y zamkn¹æ zawór przy butli, przewietrzyæ
pomieszczenie i oddaæ wadliwe urz¹dzenie do naprawy.

Uszkodzon¹ butlê nale¿y wynieœæ na otwart¹ przestrzeñ,
poza budynek. Pomieszczenie nale¿y starannie przewietrzyæ
i zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, nie w³¹czaj¹c urz¹dzeñ
elektrycznych, nie u¿ywaæ otwartego ognia, nie paliæ tytoniu.

GAZ P£YNNY - WYGODA
I ZAGRO¯ENIE

INFORMACJA O DZIA£ANIACH PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W BRZOZOWIE W OKRESIE OD 11.09.2002 r. DO 10.11.2002 r.

Stra¿ Po¿arna interweniowa³a w okresie ubieg³ych dwóch
miesiêcy 70 razy, w tym:
Odnotowano – 18 Po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych z po¿arami
bra³o udzia³ 53 zastêpy stra¿y po¿arnej w sk³adzie: 242 ratowników
PSP i OSP oraz – 49 Miejscowych zagro¿eñ; w dzia³aniach
zwi¹zanych z miejscowymi zagro¿eniami bra³o udzia³ 70 zastêpów

w sk³adzie 284 ratowników. Alarmów fa³szywych 3.
Iloœæ akcji interwencyjnych od pocz¹tku roku 2002 do 10.11.br.
to 508 w tym:
-   Po¿arów - 99
-   Miejscowych zagro¿eñ - 401
-   Alarmów fa³szywych - 8
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JEST CZ¥STK¥

HISTORII NARODU

Ziemia brzozowska ponios³a bolesn¹ stratê. W dniu 20
listopada 2002r. na cmentarzu w Starej Wsi
po¿egnaliœmy druha Stanis³awa Dydka. ̄ egna³a Go

rodzina, przyjaciele
i znajomi, ale szczególnie
bardzo licznie zgroma-
dzeni stra¿acy ocho-
tnicy, stra¿acy Pañstw-
owej  Stra¿y Po¿arnej,
liczne stra¿ackie poczty
sztandarowe, delegacje
i przedstawiciele szkó³,
w których pracowa³ lub
wspó³pracowa³ oraz
cz³onkowie Akcji Kato-
lickiej.

Po¿egna l i œmy
Wielkiego Spo³ecznika,
Zapaleñca i Mi³oœnika
dokumentowania historii
stra¿actwa.

Odszed³ Cz³owiek
szeroko znany braci stra-
¿ackiej w powiecie, woje-
wództwie i kraju.

Urodzi³ siê  8 kwietnia 1926 r. w Starej Wsi. W latach 1932–
1939 uczêszcza³ do szko³y podstawowej w Starej Wsi.
W czasie okupacji niemieckiej kszta³ci³ siê w jezuickim oœrodku
tajnego nauczania w Starej Wsi. W roku 1946 zda³ egzamin
dojrza³oœci w liceum ogólnokszta³c¹cym w Brzozowie. W latach
1946–1951 studiowa³ na wydziale komunikacji Politechniki
Krakowskiej, koñcz¹c je z wynikiem bardzo dobrym. Po dyplomie
krótko pracowa³ w Wojskowej Akademii Technicznej jako laborant.

W roku 1952 wróci³ w rodzinne strony pracuj¹c w Technikum
Przemys³u Samochodowego w Sanoku w charakterze nauczyciela
przedmiotów zawodowych od 1952–1959, w tym przez cztery lata
jako dyrektor. Organizowa³ tam pierwsze pracownie i gabinety
naukowe. Szczególny nacisk k³ad³ na kompleksowe wychowanie
m³odego cz³owieka, na rozbudzenie w nim uczuæ patriotycznych,
krzewienie kultury, podniesienie poziomu nauczania i wychowania.
Nastêpnie pracowa³ nieprzerwanie przez 23 lata do 1982 w Sanockiej
Fabryce Autobusów. Przeszed³ w niej wszystkie szczeble kariery
zawodowej, poczynaj¹c od kierownika dzia³u, poprzez g³ównego
technologa, a na zastêpcy dyrektora fabryki koñcz¹c. Tam
zorganizowa³ punkt konsultacyjny Politechniki Krakowskiej,
uczestniczy³ w rozbudowie fabryki i modernizacji wyrobów,
wspó³organizowa³ jubileuszu 150-lecia fabryki w 1982, by³
wspó³autorem  monografii Autosan i inicjatorem jej wydania z okazji
jubileuszu, równolegle publikuj¹c liczne artyku³y techniczne
w czasopismach bran¿owych krajowych, zagranicznych i w „Gazecie
Sanockiej”.

Po przejœciu na emeryturê w 1982 wróci³ do swojej Ma³ej
Ojczyzny – do rodzinnej Starej Wsi, gdzie spêdzi³ resztê ¿ycia
poœwiêcaj¹c siê pracy spo³ecznej na rzecz swojego œrodowiska.

W roku 1982 wst¹pi³ w szeregi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Starej Wsi i prawie równoczeœnie obj¹³ stanowisko prezesa pe³ni¹c
te obowi¹zki do 1997. Zabiega³ wówczas o wyposa¿enie jednostki
w sprzêt gaœniczy napotykaj¹c na trudnoœci ze znalezieniem
w³aœciwego lokalu. Nastêpnie aktywnie dzia³a³ w komitecie
spo³ecznym rozbudowy domu stra¿aka w latach 1982–1989. By³
g³ównym inicjatorem obchodów 75-lecia istnienia stra¿y
starowiejskiej – uroczystoœci, której towarzyszy³o: ufundowanie
i  poœwiêcenie nowego sztandaru wraz z dekoracj¹– z³otym medalem

„Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” i odznak¹ honorow¹ „Za Zas³ugi dla
Województwa Kroœnieñskiego”, wystawa sprzêtu  gaœniczego,
sesja popularnonaukowa pt.: Z dziejów ochrony przeciwpo¿arowej
w regionie brzozowskim, spotkanie trzech pokoleñ i wystawienie
sztuki ludowej Starowiejskie wesele. Z okazji jubileuszu jego
staraniem ukaza³y siê: publikacja 75 lat w s³u¿bie po¿arniczej
w Starej Wsi, okolicznoœciowy datownik Poczty Polskiej z napisem:
„Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Stara Wieœ k/Brzozowa, 27.05.1984”
i odznaka metalowa do klapy.

 Nastêpne lata swojej pracy poœwiêci³ d¹¿eniom do za³o¿enia,
rozwijaniu i bardzo aktywnej promocji Podkarpackiego Muzeum
Po¿arnictwa w Starej Wsi, urz¹dzonego jeszcze w nie wykoñczonym
domu stra¿aka. Inicjator, a zarazem Spo³eczny Opiekun tego muzeum,
które by³o wówczas 26. placówk¹ tego typu w kraju, obejmuj¹c¹
zasiêgiem nie tylko brzozowski rejon po¿arniczy, ale ca³y obszar
województwa podkarpackiego, wspó³pracowa³ z Muzeum
Po¿arnictwa w Mys³owicach i w Alwerni, a w szczególnoœci
z  Muzeum Regionalnym w Brzozowie. W roku 1994 poszerzy³ zestaw
zbiorów o eksponaty ludowe, a w 1995 r. w wyniku usilnych starañ
powiêkszy³ bazê lokalow¹ do szeœciu sal wystawowych. By³
za³o¿ycielem i redaktorem periodyku stra¿ackiego pt. „Zeszyty
Stra¿ackie”, obejmuj¹cego  dzieje 48 jednostek ochotniczych stra¿y
po¿arnych brzozowskiego rejonu po¿arniczego, 6 zarz¹dów
gminnych i  3 o Starej Wsi.

W roku 1994 opublikowa³ jednolite, obszerne opracowanie
w³asnego autorstwa pt. Brzozowskie tradycje po¿arnicze. W roku
1999, dziêki staraniom za³o¿yciela Podkarpackiego Muzeum
Po¿arnictwa w Starej Wsi i burmistrza gminy Brzozów, ukaza³a siê
Ÿród³owa publikacja pt. Szko³a obywatelskiej s³u¿by. Z dziejów
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Brzozowie 1874 –1999.

  W latach 1983–1991 by³ cz³onkiem prezydium Zarz¹du
Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Brzozowie, cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Kroœnie (1983–1996), cz³onkiem
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych (1983–
1987), w latach 1991–1996 pe³ni³ zaœ funkcjê  wiceprezesa Zarz¹du
Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Brzozowie.

W roku 1996 w ramach grupy inicjatywnej organizuje
parafialny oddzia³ Akcji Katolickiej w Starej Wsi. Dekretami abp.
Józef Michalik  mianowa³ Go prezesem tego oddzia³u. Funkcjê tê
sprawowa³ przez dwie kadencje. By³ za³o¿ycielem i cz³onkiem redakcji
czasopisma parafialnego „Pod Parnasem” (1996), inicjatorem
i wspó³organizatorem programu s³owno-muzycznego,
poœwiêconego Janowi Paw³owi II, pt. Nie lêkajcie siê  Chrystusa
(1997).

Wielk¹ pasj¹ jego ¿ycia by³a bezinteresowna i szeroka
dzia³alnoœæ publicystyczno-badawcza. Oprócz ponad 300
opublikowanych artyku³ów Jego autorstwa s¹ „Zeszyty
Brzozowskie” – a wœród nich: Przegl¹d dokonañ mistrza
gospodarnoœci miasta Brzozowa (1982), Katalog pamiêci walk
i straceñ w regionie brzozowskim (1985), 100 lat Banku
Spó³dzielczego w Brzozowie (1988) – oraz takie wydawnictwa,
jak: Jezuicki oœrodek tajnego nauczania w Starej Wsi

œp. dh Stanis³aw Dydek
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1939–1944 (1989), Jubileusz 50-lecia chóru i orkiestry parafialnej
przy bazylice Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Starej Wsi (1991), Stulecie
kopalnictwa naftowego w Starej Wsi 1892–1992 (1992), Zespó³
Szkó³ Mechanicznych w Sanoku 1946–1996 (1997). Uwieñczeniem
Jego wielokierunkowych badañ regionalnych zosta³a unikalna
w skali kraju monografia Stara Wieœ. Z dziejów wsi i sanktuarium
(1996).

Ta szeroka dzia³alnoœæ zosta³a dostrze¿ona przez
spo³eczeñstwo i w roku 1996 Stanis³aw Dydek otrzyma³ tytu³
honorowy „Indywidualnoœæ roku 1996 w regionie brzozowskim”.
W roku nastêpnym, 6 wrzeœnia, zosta³ zaszczycony spotkaniem
indywidualnym z Janem Paw³em II podczas audiencji w Castel
Gandolfo. Powszechnie  okreœlany by³ mianem „niespokojny duch”.

Za ca³okszta³t dzia³alnoœci otrzyma³ szereg odznaczeñ
pañstwowych, resortowych i korporacyjnych, które dowodz¹ Jego
bardzo aktywnej dzia³alnoœci. Najwa¿niejsze odznaczenia to: Srebrna
Odznaka Zwi¹zku Zawodowego Metalowców (1968), Srebrny Krzy¿
Zas³ugi (1971), Meda l 30-lecia Polski Ludowej (1974), z³ota odznaka
„Za Zas³ugi dla Rozwoju Przemys³u Maszynowego” (1977), Z³ota
Odznaka Honorowa Stowarzyszenia In¿ynierów i Mechaników
Polskich (1978), odznaka honorowa „Zas³u¿ony dla Sanoka” (1981),
srebrny medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” (1981), z³ota odznaka
„Za Zas³ugi dla Rozwoju Przemys³u Maszynowego” (1982), odznaka
honorowa „Za Zas³ugi dla Województwa Kroœnieñskiego” (1982),
Krzy¿ Kawalerski Orderu Polonia Restituta” (1982), odznaka „Za
Zas³ugi we Wspó³zawodnictwie Przeciwpo¿arowym” (1983), Medal
40-lecia Polski Ludowej (1984), z³oty medal „Za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa” (1984), odznakê „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury” (1985),
wpis do Z³otej Ksiêgi  Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿arowej
Województwa Kroœnieñskiego (1990).

25 wrzeœnia 1994 r. otrzyma³ z r¹k komendanta g³ównego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, nadbrygadiera in¿. Feliksa Deli, Z³oty
Znak Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych  RP, a w 1999 r.
prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP, Waldemar Pawlak, osobiœcie odznaczy³ Go Medalem
Honorowym im. Boles³awa Chomicza. W 2001r. marsza³ek
województwa podkarpackiego uhonorowa³ Go – jako regionalistê
szczególnie zaanga¿owanego w sprawy ocalania od zapomnienia
spuœcizny kulturowej z okolic Brzozowa – Nagrod¹ Zarz¹du
Województwa Podkarpackiego. W tym samym roku Minister Spraw
Wewnêtrznych i Administracji przyzna³ Mu z³ot¹ odznakê
„Zas³u¿ony dla ochrony przeciwpo¿arowej” za pracê i dzia³alnoœæ,
która w sposób szczególny przyczyni³a siê do rozwoju ochrony
przeciwpo¿arowej.

Ostatni rozdzia³ Jego bardzo aktywnego ¿ycia przysporzy³
wiele ciekawych, wartoœciowych i unikalnych publikacji zwi¹zanych
z tematyk¹ ochrony przeciwpo¿arowej oraz znacz¹cych imprez
i uroczystoœci stra¿ackich.

W 1994 roku opracowa³ broszurê Brzozowskie tradycje
po¿arnicze, opisuj¹c¹ dzieje zawodowej brzozowskiej stra¿y po¿arnej
zaœ w 1999 ksi¹¿kê Szko³a obywatelskiej s³u¿by. Z dziejów
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Brzozowie 1874-1999.

Od 2001 roku rozpocz¹³ z ogromnym zapa³em i uporem
organizowanie corocznych powiatowych konkursów po¿arniczych
o zasiêgu lokalnym oraz miêdzynarodowego konkursu graficznego
pt. Motywy stra¿ackie w ekslibrisie. By³ te¿ g³ównym inicjatorem
organizacji uroczystych obchodów 15-lecia Podkarpackiego
Muzeum Po¿arnictwa w Starej Wsi po³¹czonej z obchodami
upamiêtniaj¹cymi historyczne rocznice stra¿ackie zapisane na
okolicznoœciowej tablicy pami¹tkowej po³¹czone z sesj¹
popularnonaukow¹ i wystaw¹ grafiki po konkursowej
w paŸdzierniku 2001r. Dziêki Jego staraniom opublikowane zosta³y
w formie broszury nades³ane prace konkursowe.

Na te uroczystoœci przypad³a te¿ prezentacja ksi¹¿ki
Stanis³awa  Dydka Ludzie spod znaku œw. Floriana. Zarys dziejów
ochrony przeciwpo¿arowej ziemi brzozowskiej na tle Podkarpacia
i kraju (1865-2001). Jest to obszerna monografia stra¿acka, bêd¹ca
owocem kilkuletnich prac badawczych i poszukiwawczych
obejmuj¹ca ca³okszta³t dziejów ochrony przeciwpo¿arowej Ziemi
Brzozowskiej na tle Podkarpacia i kraju.

W bie¿¹cym roku dziêki Jego staraniom opublikowano
w formie broszury materia³y z sesji popularnonaukowej
zorganizowanej w Starej Wsi w 2001 roku pt. Gasz¹ po¿ary materii
wzniecaj¹ po¿ary ducha a tak¿e Katalog wystawy ekslibrisów
2002 bêd¹cy pok³osiem II Miêdzynarodowego Konkursu
Graficznego „Motywy stra¿ackie w ekslibrisie”.

By³o to ostanie opracowanie, które uda³o Mu siê jeszcze
wydaæ a plany na przysz³oœæ mia³ liczne. Krótko przed odejœciem
dowiedzia³ siê, ¿e Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyzna³
w uznaniu Jego zas³ug „Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski”(2002). Niestety nie móg³ ju¿ odebraæ tego jednego
z najwy¿szych w Swoim dorobku odznaczenia pañstwowego. Zmar³
w domu rodzinnym 17 listopada 2002r.

W ten pochmurny, listopadowy dzieñ po zakoñczeniu
uroczystej koncelebrowanej Mszy œw. ¿a³obnej w Koœciele
Parafialnym w Starej Wsi po¿egnaliœmy dh. Stanis³awa Dydka. Na
Jego ostatni¹ drogê przybyli miêdzy innymi oprócz rodziny i bardzo
licznie zgromadzonych znajomych i przyjació³: cz³onek Prezydium
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w Warszawie a zarazem sekretarz Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP
RP w Rzeszowie dh Mieczys³aw Kot, wiceprezes Zarz¹du
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh dr W³adys³aw Tabasz,
który podziêkowa³ za te wszystkie piêkne i znacz¹ce dokonania
w województwie i te postrzegane na szczeblu centralnym. Przyby³
te¿ Zastêpca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Rzeszowie m³. bryg. Kazimierz G³adysz wraz z delegacj¹,
a tak¿e byli komendanci wojewódzcy Stra¿y Po¿arnych woj.
kroœnieñskiego w osobach: p³k. Tadeusza Kubita i st. bryg. mgr
W³adys³awa Pelczara. Przybyli te¿ komendanci miejscy i powiatowi
PSP z terenu województwa podkarpackiego wraz z delegacjami,
prezesi Zarz¹dów Powiatowych ZOSP RP z woj. podkarpackiego,
prezesi Zarz¹dów Gminnych ZOSP wraz z Komendantami Gminnymi
OSP oraz prezesi Zarz¹dów OSP i Naczelnicy OSP wraz z delegacjami
z terenu powiatu i jednostek zaprzyjaŸnionych ze Spo³ecznym
Opiekunem Muzeum. Przyby³y te¿ delegacje przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych powiatowych i gminnych. Równie¿ przedstawiciel
Akcji Katolickiej po¿egna³ zmar³ego aktywnego jej dzia³acza.
W imieniu stra¿aków ochotników i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
po¿egnanie wyg³osi³ Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP
w Brzozowie dh Stanis³aw £obodziñski.

Zapamiêtamy s³owa jakimi ¿egnano œp. zmar³ego, który
pozostawi³ po sobie wiele udanych dokonañ, ogromny zbiór
publikacji, artyku³ów, ksi¹¿ek i trwa³y pomnik Swej badawczej
i dokumentalistycznej dzia³alnoœci po¿arniczej tak piêknie rozwijanej
w oparciu o utworzone Muzeum Po¿arnictwa w Starej Wsi.
Pozostanie w naszej pamiêci jako wielki spo³ecznik, zami³owany
badacz dziejów ochrony przeciwpo¿arowej. Niech pamiêæ o nim
i jego czynach pozostanie wœród nas i na nastêpne pokolenia.

W jednej z ostatnich ksi¹¿ek napisa³: „... Te niezwyk³e losy
ludzkie, ubogacone humanitarnymi i bezinteresownymi
dokonaniami niestrudzonych pasjonatów po¿arnictwa, stanowi¹
dzisiaj jak¿e piêkn¹ cz¹stkê historii naszego Narodu, jak¿e niezwyk³y
ornament malowniczego Podkarpacia...”. Jak¿e dok³adnie pasuj¹ te
s³owa do Jego osoby, która odesz³a, lecz jest ju¿ cz¹stk¹ Swojej
Ma³ej Ojczyzny – Podkarpacia i historii Narodu.

Przyjaciele Stra¿acy
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Witaminy maj¹ fundamentalne
znaczenie dla zdrowia – to powszechnie
znane stwierdzenie, którego praw-
dziwoœci nikt nie podwa¿a. Z drugiej
jednak strony mamy do czynienia
z sytuacj¹, w której dieta wiêkszoœci ludzi
nie dostarcza ich organizmom
wystarczaj¹cej i potrzebnej iloœci witamin.
Wed³ug raportu opublikowanego w roku
2002  w uznanym czasopiœmie medycznym
„The Journal of the American Medical
Association”  istnieje œcis³y zwi¹zek
pomiêdzy niedoborem witamin
a rozwojem chorób przewlek³ych.
Naukowcy na podstawie analizy
wszystkich publikacji na temat roli witamin
z lat 1966 – 2001 stwierdzaj¹ miêdzy
innymi, ¿e witaminy zapobiegaj¹
rozwojowi chorób przewlek³ych.

Prowadzi to do prostego
i cennego spostrze¿enia – wszyscy

doroœli powinni codziennie przyjmowaæ
optymaln¹ dawkê witamin, aby uchroniæ
siê przed schorzeniami przewlek³ymi,
takimi jak choroby sercowo-naczyniowe,
nowotwory czy osteoporoza. Szczególn¹
uwagê powinny przywi¹zywaæ do tego
kobiety, przysz³e matki, ludzie
w podesz³ym wieku, a tak¿e osoby
spo¿ywaj¹ce nadmierne iloœci alkoholu,
osoby w trakcie diet odchudzaj¹cych ,
wegetarianie oraz hospitalizowani. W tej
grupie z³a dieta oraz niedobory witamin i
minera³ów,  wynikaj¹ce ze zwiêkszonego
zapotrzebowania, mog¹ podnosiæ ryzyko
wyst¹pienia chorób przewlek³ych.
Wiêkszoœæ doros³ych osób by³aby
bezpieczna, gdyby  z po¿ywieniem
dostarcza³a wiêksz¹ iloœæ wszystkich
witamin. Ró¿nica pomiêdzy niewy-
starczaj¹cym a optymalnym przyjmo-
waniem witamin jest niewielka. Dlatego

Witaminy chroni¹
przed chorobami przewlek³ymi

codzienne przyjmowanie 100 %
rekomendowanej dziennej  dawki witamin
i minera³ów jest bezpiecznym sposobem
poprawy stanu zdrowia oraz ochrony
organizmu.

Uzupe³nienie sk³adników
witaminowo-mineralnych jest tanie
i proste. Jedna tabletka dziennie
wystarcza nie tylko do tego, aby
uzupe³niæ niedobory, ale równie¿ by
chroniæ przed chorobami przewlek³ymi.
Wa¿ne jest aby wybraæ taki preparat,
który zawiera wszystkie witaminy oraz
minera³y w odpowiednich dawkach. Zbyt
ma³a dawka nie przynosi po¿¹danych
efektów , a zbyt du¿a mo¿e mieæ dzia³ania
uboczne. Równowaga i umiarkowanie s¹
najwa¿niejszym kluczem do wyboru
w³aœciwego sposobu uzupe³niania
niezbêdnych sk³adników  witaminowo-
mineralnych.

(instruktor terapeutyczny)
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Dzieci s¹ bardzo ró¿ne. Poznaj¹ œwiat
w sposób spokojny i systematyczny lub
¿ywio³owy. Ich aktywnoœæ i bezpoœredni
stosunek do przedmiotów i ludzi jest czymœ
normalnym i zmienia siê wraz z wiekiem.
Dzieci, których aktywnoœæ jest nadmierna
w stosunku do wieku, okreœlane s¹ jako
nadpobudliwe psychoruchowo. Je¿eli dzieci
s¹ nadaktywne, nieuwa¿ne oraz impulsywne
– nazywa siê je hiperaktywnymi. Nadmierna
ruchliwoœæ przeradza siê w nieuwagê
i niewytrwa³oœæ, - a u dorastaj¹cych
w uczucie wewnêtrznego niepokoju.
Konsekwencj¹ takich stanów psychicznych
s¹ trudnoœci w nauce, trudnoœci we
wspó³¿yciu oraz poczucie ma³ej wartoœci.

Hiperaktywnoœæ jest nastêpstwem
g³êbokiego niepokoju. Pobudzona przez
wewnêtrzny niepokój energia ¿yciowa
zostaje przetworzona i ujawnia siê
w gor¹czkowym, nadaktywnym zachowaniu.
Gor¹czkowoœæ z kolei oddzia³uje na niepokój
wewnêtrzny i powiêksza go. Dziecko pod
wp³ywem niepokoju nie potrafi siê
skoncentrowaæ.
Typowe objawy hiperaktywnoœci:
- niepohamowana chêæ ruchu (dziecko jest

ci¹gle w bezcelowym ruchu, niezaplanowanym i niekontrolowanym, bez namys³u
i zamiaru siêga po przedmioty, które s¹ w zasiêgu jego wzroku),

- nadmierna ekspresja si³y (biega  zamiast chodziæ, skacze zamiast staæ, krzyczy za-
miast mówiæ, zachowuje siê jak nakrêcone),

- uleganie stereotypom (kiwa siê, krêci, drepcze),
- obni¿ona zdolnoœæ koncentracji i wytrwa³oœci,
- nag³e rozproszenie uwagi, otwarcie na bodŸce, niedostatek prze¿yæ,
-poœpiech w myœleniu i odczuwaniu, wadliwe pojmowanie zwi¹zków logicznych

(pospieszne i zmienne oceny, brak sta³oœci, nie doprowadza do koñca
rozpoczêtych prac i czynnoœci, niedbale odrabia zadania szkolne, opuszcza litery
i wyrazy, ma chwiejne pismo),

- brak lêku przed niebezpieczeñstwem,
- nieumiejêtnoœæ postrzegania regu³ wspólnego ¿ycia (nie potrafi czekaæ, zachowaæ

siê cicho, s³uchaæ, przerywa rozmowê innym),
- czêsta zmiana zdania i nietolerancja na frustracjê,
- s³aba wola,
- os³abiona si³a w³asnego „ja”.

Przyczyny zwiêkszonej aktywnoœci mog¹ byæ wielorakie. Mog¹ one tkwiæ
w alergii i uczuleniach na okreœlon¹ ¿ywnoœæ, schorzeniach lub obci¹¿eniach
psychicznych. Jeœli w fazie najwiêkszego wzrostu mózgu wystêpuj¹ jakieœ
przeszkody, mog¹ one doprowadziæ do zmniejszenia siê liczby po³¹czeñ nerwowych
oraz mog¹ te¿ spowolniæ niezbêdne biochemiczne procesy dojrzewania.
Najwa¿niejsza jest faza rozwoju sensomotoryczna – pierwsze 18 miesiêcy w ¿yciu

NIESPOKOJNE DZIECI
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dziecka.  Je¿eli na samym pocz¹tku zwi¹zki pomiêdzy doznaniami
zmys³owymi a odczuciami nie bêd¹ prawid³owe, póŸniej bêdzie
trudniej je zmieniæ.
Z³e przyzwyczajenia i nastawienia wp³ywaj¹ na dojrzewanie
mózgu, deformuj¹ rozwój cz³owieka, jego osobowoœci. Je¿eli
zatem dziecko wykazuje sk³onnoœci do hiperaktywnoœci, w tej
wra¿liwej fazie mo¿na j¹ os³abiæ poprzez prawid³ow¹ naukê, czyli
ukierunkowane sterowanie aktywnoœci¹. Podobnie jak
w przypadku zaburzeñ w obrêbie motoryki powsta³ych w skutek
uszkodzeñ mózgu, które mo¿na z³agodziæ lub ca³kiem
wyeliminowaæ w wyniku wczesnego rozpoczêcia zabiegów
gimnastyki leczniczej. W najgorszym wypadku nauczy siê ¿yæ
ze swoj¹ niesprawnoœci¹.
Chroniczna hiperaktywnoœæ utrudniaj¹ca samorealizacjê ¿yciow¹
jest tak¿e niesprawnoœci¹.

Ka¿dy powinien hamowaæ swoje impulsy ruchowe. Gdy
jesteœmy skoncentrowani np. przys³uchujemy siê czemuœ,
obserwujemy, smakujemy, w¹chamy – zachowujemy siê
spokojnie: to znaczy, powstrzymujemy niepotrzebne odruchy
i skupiamy siê na tym, co nas w³aœnie interesuje. Podobnie
hamujemy okreœlone impulsy po to, by wzmocniæ te, które
doprowadzaj¹ nas do realizowania wyznaczonego celu.

Je¿eli ma³e dziecko æwiczy te procesy tak, ¿e w koñcu
automatyzuj¹ siê, staj¹ siê przyzwyczajeniem, wtedy zwiêksza
siê jego zdolnoœæ do osi¹gniêcia i korzystania z zamierzonych
celów. Cz³owiek, który rutynowo ju¿ panuje nad sob¹, jest
bardziej elastyczny i niezale¿ny w dzia³aniu.

Dopóki dziecko nie potrafi œwiadomie panowaæ nad
procesami hamowania i ukierunkowywania swojej aktywnoœci
ruchowej, dopóty jest tego nieœwiadome – potrzebuje wiêc
pomocy doros³ych, którzy je wyrêczaj¹.

Pod³o¿e nabytej hiperaktywnoœci le¿y w naszym krêgu
kulturowym. Dopóki dziecko jest bezradne, korzysta z ramion
rodziców, dziêki czemu otrzymuje ochronê i ukierunkowanie
impulsów ruchowych. Wraz z pierwszymi próbami poruszania
siê, które zazwyczaj wystêpuj¹ w drugiej po³owie pierwszego
roku ¿ycia, pojawia siê niebezpieczeñstwo, ¿e pomoce te znikn¹.
Impulsy ruchowe, które s¹ silniejsze ni¿ potrzeba spokoju,
przestaj¹ byæ hamowane za pomoc¹ ramion czy przedmiotów
np. noside³ka, chodzika czy kojca. Dziecko pozostawione jest
samo ze swoim wewnêtrznym niepokojem, wyra¿aj¹c to swoim
zachowaniem. Traci poczucie pewnoœci i zaufania do innych.
Bez opieki bliskiej osoby, znanego ma³ego terytorium, dziecko
traci orientacjê i nie potrafi filtrowaæ atakuj¹cych zewsz¹d
bodŸców. Zak³óca to rozwój dziecka na wszystkich
p³aszczyznach:
- spostrzegania – umiejêtnoœci skupienia uwagi, zdolnoœci

odró¿niania bodŸców wa¿nych od niewa¿nych, koncentracji
na wspólnej zabawie ruchowej,

- myœlenia wraz z umiejêtnoœci¹ tworzenia ró¿norodnych
zwi¹zków logicznych,

- celowego dzia³ania, planowania jego przebiegu i zwi¹zanego
z tym samozaparcia i woli, by doprowadziæ go do koñca.

Dziecko, które jest niespokojne, nie czuje siê bezpieczne. Granice,
regu³y i utarte zasady daj¹ poczucie bezpieczeñstwa i mo¿liwoœæ
w³aœciwego rozwoju osobowoœci.

 Niepokój dziecka mo¿e byæ spowodowany postaw¹
rodziców, ich metodami wychowawczymi i pewnoœci¹ siebie.
Powodem jest zamkniête ko³o zale¿noœci. Im wiêkszy niepokój
rodziców, przed pope³nieniem b³êdu, tym wiêkszy staje siê stres

dziecka i jego aktywnoœæ.
Dla niektórych dzieci niepokój staje siê problemem

dopiero wtedy, gdy idzie do szko³y. Dzieci te nie reaguj¹ na
polecenia nauczyciela, nie mog¹ usiedzieæ na miejscu. Brakuje
im rozwiniêtej zdolnoœci do spo³ecznych odczuæ i zachowañ, co
stanowi istotny element dojrza³oœci szkolnej.

 Najlepszym sposobem leczenia jest zapobieganie,
polegaj¹ce na edukacji przysz³ych rodziców na temat
prawid³owych stosunków rodzicielskich.

Terapiê hiperaktywnych przedszkolaków i uczniów
dzielimy na:
1. Terapie, które wspomagaj¹ osobowoœæ dziecka, porz¹dkuj¹

jego stosunek do siebie i do innych oraz nakierowane s¹ na
tzw. spo³eczn¹ aktywnoœæ  dziecka.

Do pierwszej grupy nale¿¹ wszystkie formy psychoterapii:
a) Terapia nazywana „holdingiem”, polegaj¹ca na mocnym

trzymaniu dziecka. D³ugie trzymanie dziecka w œcis³ym
kontakcie cielesnym nie jest tu stosowane w celu æwiczenia
doznañ psychicznych, lecz po to, by umo¿liwiæ dziecku otwarte
wyra¿enie czêsto agresywnych uczuæ i rozwi¹zania w ten
sposób konfliktu. Niezbêdne s¹ wskazówki i kontrola terapeuty.

b) Terapia rodzinna. Nie zwraca siê tu tak bardzo uwagi na
objawy wystêpuj¹ce u dziecka, nie koncentruje siê na
symptomach choroby, lecz przede wszystkim na przeszkodach
w komunikowaniu siê wewn¹trz rodziny. Przeszkody te mog¹
byæ spowodowane niepokojem dziecka, ale mog¹ te¿ byæ  jego
przyczyn¹. Problem le¿y w systemie funkcjonowania rodziny.

c) Terapia zachowania. Dziecko dziêki systematycznemu
treningowi uczy siê, ¿e op³aca siê mieæi)  kontrolê nad swoj¹
uwag¹ i wytrwa³oœci¹. Program ten opiera siê przede wszystkim
na psychologii uczenia siê. Celem modyfikacji zachowania jest
przejœcie dziecka od bycia sterowanym do samosterowania.

d)Inne sposoby psychoterapii, jak np. klasyczna psychoterapia
dzieciêca (psychagogika), psychodrama, terapia Gestalt, itp.

2. Terapie, które kieruj¹ aktywnoœci¹ ruchow¹ dziecka
i poprawiaj¹ jego zdolnoœæ skupienia uwagi i koncentracji.

Do drugiej grupy nale¿¹:
a) Gimnastyka korekcyjna oparta o zasady neurofizjologii. Jest

to tworzenie podstaw integracji sensomotorycznej (Ayres,
Bobath, Feldenkrais, Vojta in.).

b) Mototerapia, wzglêdnie terapia psychomotoryczna.
Æwiczenia, które wspomagaj¹ nie tylko sprawnoœæ
 motoryczn¹ i œwiadomoœæ swojego cia³a, ale oddzia³uj¹ te¿ na
zachowania spo³eczne i rozwój osobowoœci (uœwiadomienie
w³asnej wartoœci i odczuæ spo³ecznych).

c) Kinezjologia: próbuje polepszyæ wspó³pracê miêdzy praw¹
a lew¹ pó³kul¹ mózgu i likwiduje blokady energii.

d) Eurytmia: forma terapii opartej o za³o¿enia antropozofii.
e) JeŸdziectwo terapeutyczne.
f) Terapia zajêciowa.
g)Pedagogika lecznicza.
h)Terapia zabawowa.
i) Naprzemienna relaksacja.
j) Muzykoterapia.
3. Biochemiczne leczenie hiperaktywnoœci.
a) Dieta.
b) Leczenie farmakologiczne.

 Opracowa³y: El¿bieta Szajna
                       Ma³gorzata Franus
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ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE

Do przedmiotów ogólnokszta³-
c¹cych zaliczona zosta³a równie¿
edukacja zdrowotna, która obejmuje

programy profilaktyczne, aktywny proces
tworzenia warunków wspieraj¹cych
dobre samopoczucie, tzn. dobrostan,
obejmowanie celowym dzia³aniem
pe³nego zdrowia fizycznego, intele-
ktualnego, emocjonalnego, spo³ecznego
i duchowego, co wyposa¿a m³odego
cz³owieka w harmonijnie funkcjonuj¹c¹

osobowoœæ, naucza wyzwalaæ energiê
¿yciow¹, przekszta³caj¹c j¹ w kon-
struktywne dzia³ania. Dziêki nim bêdzie
dokonywa³ wartoœciowych wyborów,
odrzuca³ patologie i destrukcje.

Do tego rodzaju wyborów
m³odzie¿ ma d¹¿yæ przez wiedzê,
umiejêtnoœci zdobyte w szkole i w domu.
Wiedza ta powinna byæ niezbêdna, by
uchroniæ m³ode pokolenie przed
zagro¿eniami dnia codziennego.

Problem AIDS i HIV nie nale¿y do
przesz³oœci i nie jest tematem tabu.
Epidemia obecna jest na ca³ym œwiecie
i pomimo dzia³añ zapobiegawczych,
programów edukacyjnych dla spo-
³eczeñstwa, liczba nowych zaka¿eñ stale
roœnie, a prognozy wskazuj¹, ¿e taka
tendencja bêdzie siê nadal utrzymywaæ.
Wiele osób nie dostrzega potencjalnego
niebezpieczeñstwa zwi¹zanego
z ryzykownym zachowaniem i mo¿li-
woœci¹ zaka¿enia siê w przysz³oœci.

W dziele ratowania m³odego
pokolenia przed postêpuj¹cymi
zagro¿eniami „Grupa Wsparcia
Pedagogów” z rejonu brzozowskiego we
wspó³pracy z Miejskim Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej, Powiatow¹ Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹, Poradni¹
Pedagogiczno-Psychologiczn¹ i Œwie-
tlic¹ Socjoterapeutyczn¹ zorganizowa³a
konkurs pod has³em „¯yj i pozwól ¿yæ
innym”. Z pobliskich szkó³ wp³ynê³o
wiele prac konkursowych, plastycznych
i literackich (folderów, pamiêtników,
wierszy i opowiadañ) g³êboko
odzwierciedlaj¹cych  ten problem. Mo¿na
rzec, ¿e m³odzie¿ zorientowana jest
w problemie, posiada pewn¹ wiedzê, która
w przysz³oœci mo¿e uchroniæ j¹ przed t¹
straszn¹ chorob¹ okreœlan¹ „d¿um¹ XX
i XXI wieku”.

Dowodem tego by³y prace
plastyczne i  literackie wykonane ró¿nymi
technikami, a prezentuj¹ce wysoki poziom
artystyczny.

W kategorii prac plastycznych
nagrodzono prace:
I miejsce: Barbara Kundzierewicz –
Gimnazjum w Brzozowie, Marcin Gêbacz
– ZSB w Brzozowie
II miejsce: Aldona Sza³ajko – Gimnazjum
w Starej Wsi, Hubert Tymczak –
Gimnazjum w Górkach
III miejsce: Magdalena Stañko, El¿bieta
Rachwa³
Natomiast w kategorii prac literackich
nagrody otrzymali:
I miejsce – Ewelina D³ugosz – Zespó³
Szkó³ w Orzechówce
II miejsce – Magdalena i Mateusz Bober
– Gimnazjum w Humniskach
III miejsce – Izabela Kwiatkowska –
Gimnazjum w Humniskach.

Nagrody i upominki ufundowane

„¯YJ I POZWÓL ¯YÆ INNYM”
zosta³y przez Powiatow¹ Stacjê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Brzoz-
owie.

Istotnym elementem na tym
spotkaniu by³a projekcja filmu video

„Poradnictwo przed i po teœcie na HIV”,
który jeszcze bardziej przybli¿y³ problem
zagro¿enia, powa¿nego podejœcia do
niego i zachêci³ m³odzie¿ do korzystania
z dostêpnej literatury, pomocy i rady
specjalistów.

Intencj¹ wszystkich, którzy
przyczynili siê do zorganizowania tego

spotkania by³a dzia³alnoœæ profi-
laktyczno-wychowawcza. Zale¿y przecie¿
nam wszystkim, by m³odzie¿ umia³a
rozmawiaæ o trudnych dla siebie
sprawach z doros³ymi, by w przysz³oœci
potrafi³a dokonywaæ wyboru i radzi³a
sobie w sytuacjach trudnych.

G³ówny cel i kierunek organi-
zowanych tego rodzaju spotkañ jest
jasny i zgodny co do faktu, ¿e nasze
zdrowie zale¿y od nas samych. Tego typu
spotkania s³u¿¹ uœwiadamianiu, ¿e nasze
zdrowie zale¿y od nas samych.

Przewodnicz¹ca Grupy
Wsparcia  Pedagogów

Krystyna Przyczynek

Wystawa prac konkursowych

Wrêczenie nagród

Lauraci I miejsca

Autorzy wyró¿nionych prac
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W okresie przedœwi¹tecznym odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju imprezy
wynikaj¹ce z tradycji roku kalendarzowego. W Œwietlicy Socjoterapeutycznej
w tym czasie jest szczególnie swarno i weso³o. Sprzyja temu pogoda i œwiadomoœæ,
¿e w dniu 6 grudnia wszystkie, podkreœlam, wszystkie dzieci, które przychodz¹ do
nas, s¹ obdarowywane przez Œwiêtego Miko³aja. W tym roku Œw. Miko³aj rozda³
prezenty  70 dzieciom. O to, aby ¿adne dziecko nie zosta³o pominiête, zadba³ Zarz¹d

Miejski, który ufundowa³
paczki ze s³odyczami dla 25
osób i Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Brzo-
zowie. Kolejnych 20 zosta³o
przygotowanych dziêki
ofiarnoœci m³odzie¿y Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Brzo-
zowie. W zbiórkê pieniêdzy
zaanga¿owa³o siê Szkolne
Ko³o „Caritas”. Ich dzia³al-
noœæ zaowocowa³a kwot¹
dwieœcie osiemdziesi¹t dzie-
wiêæ z³otych, z czego czêœæ

zostanie  przekazana na ró¿nego rodzaju s³odycze i symboliczne upominki dla
innych, którzy w tym dniu siê pojawi¹.

Do akcji charytatywnej w³¹czyli siê te¿ studenci Uniwersytetu
Rzeszowskiego Instytutu Pedagogiki w Brzozowie, którzy zebrali 110 z³  i za te
pieni¹dze zakupili s³odycze oraz owoce dla dzieci ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej.

M³odzie¿  z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie zainspirowana przez
Annê Dydek, postanowi³a urz¹dziæ zbiórkê s³odyczy. Obdarowywali oni innych
wafelkami, cukierkami, batonikami.
Tradycja obdarowywania siê w dniu 6 grudnia jest zwyczajem piêknym i ka¿dy
z nas, czy to m³odszy, czy starszy jest rad z przejawów pamiêci ze strony innych.

Pomimo ogólnie trudnej sytuacji ekonomicznej, cieszy fakt, ¿e m³odzi ludzie
odpowiedzieli pozytywnie na propozycjê dzielenia siê z innymi. Ich postawa,
zaanga¿owanie s¹ dowodem na istnienie teorii, ¿e „nikt nie jest tak biedny, ¿eby nie
móg³ daæ, ani tak bogaty, aby nie móg³ wzi¹æ”.

Id¹ Œwiêta ...

Opracowa³a: Krystyna Przyczynek

Uczennica I klasy LO Brzozów Maria
Marczyk  zdoby³a w 2001 i 2002r.
pierwsz¹ nagrodê w konkursie
zorganizowanym w ramach I przegl¹du
Piosenki Turystycznej Bieszczadzkie
Anio³y,  który odby³ siê  w Wetlinie.

* * *
By mnie porwa³ wasz wiatr
-modlê siê
by w s³oñcu waszym nie zgubiæ siê
-modlê siê

Nie o ¿aden wiatr w ¿agle
lecz o przejrzystoœæ myœli
szczeroœæ podmuchu
w którym nie kryje siê
ani burza
ani wicher
ani zamkniête oczy.

Kto pojmie s³ów tych
niezgrabn¹ treœæ?

Widzê duchy
co zgubi³y blask spojrzenia
oczy ko³ataj¹ce w chaosie.

Ale tez jasnoœæ
¿al w trawie
i litoœæ za zamkniêtymi drzwiami.

W gmachu pustki martwe s³owa
i boskie œwiêto
ponad zboczami gór
uwiêziona têsknota
i kropla nie wytarta
i œwiat³o co niweczy ból.

Nie chcê by porwa³ mnie wasz wiatr
by w s³oñcu waszym zgubiæ siê.

* * *
U mnie
 wszystko jest na pozór
Na pozór mi w³osy rosn¹
Zamiast kolców
I tylko widzisz
Lub nie widzisz wcale
¯e nie mam wiose³
Lecz z³amany ¿agiel

Tu obok kolos wiecznoœci
Z nieskoñczonym wnêtrzem
Gdzie mózg w klaustrofobii
T³ucze siê o przestrzeñ

I gdy patrz¹ na mnie
Cienie pod pow³ok¹
To widzê mój cieñ
Z wiatru na jeziorze
Bo ja tam pod tafl¹
Ko³yszê swój sen
Z p³yn¹cym ksiê¿ycem
W mokrej gêstej mgle.

Obdarowane przez Œw. Miko³a dzieci nie kryj¹ radoœci

„By mnie porwa³ wasz wiatr ...”

Bezpiecznie jest w ramionach Œw. Mika³aja ...

... mimo ¿e diabe³ nie œpi



21

INFORMACJE Z POWIATU
Cz³owiek jest istot¹, która bardzo

szybko uzale¿nia siê od wielu rzeczy i idei,
nie zdaj¹c sobie z tego sprawy.  Taki stan
taki, nazywamy powszechnie niegroŸn¹
zale¿noœci¹, a jest to w rzeczywistoœci
uzale¿nienie ograniczaj¹ce wolnoœæ
jednostki. Najczêœciej jesteœmy
uzale¿nieni od osób najbli¿szych:
rodziców, swoich partnerów, dzieci, ludzi,
których darzymy mi³oœci¹. Zale¿y nam na
ich zdaniu, staramy siê byæ blisko nich,
chcemy bezpieczeñstwa zadowolenia
i szczêœcia. Jeœli nie spe³niaj¹ naszych
oczekiwañ i nie daj¹ nam tego, czego
oczekujemy, reagujemy niepokojem,
lekiem, depresjami, czasami awanturujemy
siê o swoje prawa.  S¹ jednak uzale¿nienia
od alkoholu, seksu, nikotyny, hazardu,
pracy, czy narkotyków. Podlegaj¹ im
zwykle osoby, które maj¹ problemy
z przystosowaniem siê do otaczaj¹cego
œwiata, którym trudno nawi¹zaæ kontakt
z otoczeniem.  Uciekaj¹ od w³asnych
emocji, z którymi nie mog¹ sobie poradziæ.
„Przygoda” z narkotykami zaczyna siê
bardzo niewinnie. Na prywatkach,
koncertach rockowych albo imprezach
techno. Czasami w klubach m³odzie-
¿owych. Starszy kolega albo „najlepsza
przyjació³ka” wyci¹gaj¹ szklan¹ fifkê
 z „traw¹” i zachêcaj¹ do zapalenia. „Daj
spokój, wszyscy pal¹, zobaczysz jak
fajnie...” – mówi¹. Byæ mo¿e ten tekst
ju¿ s³yszeliœcie. Jeœli tak – nie dajcie
siê nabraæ!!!
Wiem, ¿e starszy kolega imponuje na tyle,
¿e nie odmówi mu siê niczego, najlepszej
(-szemu) przyjació³ce(przyjacielowi)po
prostu g³upio jest powiedzieæ „nie”. I tak
zaczyna siê koszmar! Po raz pierwszy
w ¿yciu zaci¹gasz siê dymem, bo mówi¹
ci, ¿e tak trzeba, aby by³y efekty. Powiedz¹
ci, ¿e trzeba go wypuœciæ dopiero po
d³u¿szym czasie. Ty nie umiesz tak d³ugo
trzymaæ dymy, a¿ zaczynasz kaszleæ, ³zy
nap³ywaj¹ ci do oczu, zabiera ci siê na
wymioty. Nie masz ochoty robiæ tego ani
pó³ raza wiêcej, ale „znajomi” œmiej¹ siê
i kusz¹ dalej: „no fajt³apo, zmarnowa³eœ
towar! Popraw sobie, bo siê nigdy nie
nauczysz”.  G³upio ci odmówiæ, wiêc
próbujesz znowu, tak jak inni. Na si³ê
wci¹gasz dym po raz drugi. I kaszlesz
znowu. Wszyscy siê œmiej¹ z ciebie
kolejny raz. I nagle zaczyna siê dziaæ coœ
dziwnego. Wydajê ci siê,, ¿e s³yszysz za
plecami dziwne g³osy, tak jakby siê ktoœ
skrada³. Odwracasz siê natychmiast
i ... nikogo nie widzisz. A to coœ znowu
jest za twoimi plecami. Znowu siê

odwracasz i znowu to samo. Nie ma
nikogo. Patrzysz ze zdziwieniem w oczach
na „kolegów” – a oni... œmiej¹ siê z ciebie.
Zaczyna siê coœ niedobrego. To tak, jakby
wszyscy chcieli ci coœ zrobiæ, jakby nawet
œciany i doniczki z kwiatami same chcia³y
ciê œcisn¹æ! Zaczynasz siê baæ,
a w dodatku drêtwiej¹ ci rêce i nogi. Po
prostu nie mo¿esz siê ruszyæ, a chcesz
uciekaæ! Je¿eli uda ci siê zasn¹æ, rano
twoja g³owa jest jak przek³uty balon.
Wszystko siê myli, nie ma mowy
o myœleniu.

Trawa bardzo szybko siê znudzi,
a „dobrzy koledzy” bêd¹ namawiali do
wziêcia czegoœ mocniejszego.
Prawdopodobnie zacznie siê od „spida”,
czyli amfetaminy. Na pocz¹tku bêdzie siê
podoba³o, ale tylko przez kilka godzin. Nie
ustoisz w miejscu ani sekundy. Rêce same
bêd¹ ci lata³y. A potem zacznie siê
„zejœcie”. Wrócisz do domu i bêdziesz
chcia³ spaæ, ale nie bêdziesz móg³ zamkn¹æ
oczu. Twoje odruchy stan¹ siê nerwowe,
bêdziesz bêbniæ palcami po stole. I tak ca³e
godziny. Ka¿da próba jedzenia skoñczy
siê wymiotami. Dopiero po dwóch dniach
objawy ustan¹. Kiedy o tym powiesz
znajomym, tym którzy ciê poczêstowali
odpowiedz¹, ¿e trzeba „poprawiæ”.
I historia znowu siê powtarza. Amfetamina
uzale¿nia prawie natychmiast. Ju¿ po
trzecim razie, je¿eli nie weŸmiesz znowu,
wszystko bêdzie ciê boleæ. ¯o³¹dek
odmówi pos³uszeñstwa. Od  za¿ywania
amfetaminy przestaniesz logicznie myœleæ,
bo amfetamina redukuje szare komórki. Po
jakimœ czasie (wcale nie d³ugim) bêdziesz
mieæ rozum na poziomie kilkuletniego
dziecka. Po amfie przyjdzie kolej na kwasy,
czyli LSD. Byæ mo¿e grzybki
halucynogenne. Jeœli je weŸmiesz, zaczn¹
siê halucynacje i zwidy, w które bêdziesz
wierzyæ, choæ bêd¹ absurdalne.
Dostaniesz paranoi, drzewa bêd¹ do ciebie
mówi³y, a nawet poczujesz, jak ciê bij¹.
Bardzo czêsto ludzie pozostaj¹ w takim
stanie ju¿ na zawsze! Bo narkotyk to nie
piwko, które zaszumi w g³owie i przejdzie,
choæ i ono nie jest zdrowe.
Narkotyki dostaje siê do uk³adu

nerwowego i zostaje tam. Objawy mog¹
min¹æ, ale on zostaje w organizmie.
Czasami, nawet d³ugo po za¿yciu, mo¿esz
mieæ nawroty halucynacji, w zupe³nie
niechcianym momencie – w szkole, na
dyskotece, czy na randce. Fachowo
nazywa siê to „flashback - powrotny
b³ysk”. Ludzie w takim stanie wêdruj¹ po
szpitalach psychiatrycznych, bo lekarze
nie wiedz¹, jak dzia³a narkotyk na
poszczególne osoby. Ka¿dy, kto raz wzi¹³,
nigdy ju¿ nie bêdzie normalny, chocia¿
bêdzie mu siê wydawa³o, jak ka¿demu
choremu psychicznie cz³owiekowi, ¿e jest
zdrowy na umyœle. W takim stanie ludzie
s¹ zdolni tylko do jednego – æpania na
okr¹g³o, ¿eby byæ bez przerwy w „transie”.
To wymaga pieniêdzy, bo narkotyki s¹
bardzo drogie. Pierwsze dzia³ki s¹ zawsze
za darmo, ¿eby wci¹gn¹æ w na³óg. Potem
trzeba je kupowaæ u dealerów czyli
nielegalnych sprzedawców, którzy chodz¹
po ulicach, dworcach kolejowych lub
w ich pobli¿u. To w³aœnie dealerzy zachêc¹
do wziêcia pierwszego zastrzyku z heroiny.
Zrobisz to wbrew sobie, bo przecie¿ nie
lubisz zastrzyków. Ale gdy „odlot”
przejdzie, bêdziesz czuæ tak nieodpart¹
pokusê powtórzenia go, ¿e zdobêdziesz
narkotyk za ka¿d¹ cenê, kradn¹c
pieni¹dze, napadaj¹c na ludzi na ulicy,
a nawet uprawiaj¹c prostytucjê (i nie
dotyczy to tylko kobiet, ale równie¿
mê¿czyzn). Zrobisz wszystko byle daæ
w ¿y³ê. Nic siê ju¿ nie bêdzie liczy³o: tylko
æpanie. Niewa¿na bêdzie szko³a, rodzice,
dom , ch³opak czy dziewczyna, muzyka,
film, nic. Zaczniesz nocowaæ poza domem,
na dworcu albo w parku, bez przerwy
naæpany. Jeœli nie bêdziesz mia³ pieniêdzy
na æpanie, zaczniesz zadawaæ sobie rany,
ci¹æ ¿y³y, bo tak bêdzie „uwiera³o”
wewn¹trz organizmu. Z tego punktu s¹
ju¿ tylko dwa wyjœcia: œmieræ albo
d³ugotrwa³e i trudne leczenie. O ile nie
z³apiesz wczeœniej AIDS, bo wtedy jesteœ
ju¿ martwy. A œmieræ od narkotyków nie
przychodzi od razu. To powolne, mêcz¹ce
gnicie.

Opracowa³a: Daria Toczek

ŒLEPA ULICA
M£ODY CZ£OWIEKU  - przeczytaj koniecznie !
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Powoli, powolutku gaœnie za horyzontem
przyt³umione œwiat³o zachodz¹cego s³oñca. Tak

go niewiele o tej grudniowej porze, tak ma³o daje ciep³a, a jednak
coœ powoduje, ¿e dla wiêkszoœci ludzi grudzieñ to jeden z tych
przyjemniejszych miesiêcy w roku. Tego nieodpartego uroku
nie jest w stanie zak³óciæ plucha, œnieg, szczypi¹cy w oczy
mróz, czy niekoñcz¹ce siê, d³ugie wieczory. Dlaczego tak siê
dzieje? Po prostu – to niesamowita moc Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia owiewa grudzieñ aur¹ ciep³a, tajemniczoœci,
a przede wszystkim zapachów. Jak pachnie grudzieñ? To
pachn¹ce ciasto dro¿d¿owe, to zapach sma¿onego
karpia, gotowanej w garnku kapusty, zapach
œnie¿nobia³ego obrusu, œwie¿ego sianka, to wreszcie
powiew lasu za spraw¹ zielonych, œwierkowych
ga³¹zek. Du¿o tych zapachów, bo te¿ bardzo wiele
zawdziêcza grudzieñ tradycji œwi¹tecznej,
która ka¿e rokrocznie ubieraæ choinkê,
przygotowywaæ wigilijn¹ wieczerzê, jeœæ
do syta i weseliæ siê.

Przyjrzyjmy siê bli¿ej tradycjom
wieczerzy wigilijnej.

Najwa¿niejszym momen -
tem wigilii by³a i jest do dnia
dzisiejszego wieczerza. Pora jej
rozpoczêcia jest okreœlona
i niezwyk³a: pojawienie siê
pierwszej gwiazdki na niebie. To
na pami¹tkê betlejemskiej
gwiazdy, która wskazywa³a
pastuszkom drogê do stajenki,
miejsca narodzenia Dzieci¹tka.
Zgromadzeni domownicy odmawiaj¹ pacierz, modlitwê za
zmar³ych. Po modlitwie powinna nast¹piæ chwila milczenia.
Wed³ug wierzeñ dusze zmar³ych krewnych przychodz¹ wtedy,
by zacz¹æ wiliê ze wszystkimi. Zanim usi¹dziemy przy
wigilijnym stole dzielimy siê op³atkiem. Kiedyœ ³amanie
op³atkiem zapocz¹tkowywa³ ojciec, matka lub osoba
najstarsza w rodzinie. Przy ³amaniu siê op³atkiem nale¿a³o
swoich rodziców i dziadków poca³owaæ w rêkê. Zwyczajowo
pozostawiano puste miejsce przy stole dla kogoœ bliskiego
lub wêdrowca. Po podzieleniu siê op³atkiem, z³o¿eniu ¿yczeñ,
pojednaniu siê i modlitwie zasiadamy do wigilijnego sto³u, na
którym powinno znajdowaæ siê co najmniej dwanaœcie potraw,
bo tylu¿ by³o aposto³ów i tyle jest miesiêcy w roku. Nale¿a³o
spróbowaæ wszystkich przygotowanych potraw bez
odk³adania ³y¿ki.

Od niepamiêtnych czasów wieczerza wigilijna sk³ada³a
siê z postnych dañ. Na stó³ podawano ryby, potrawy z m¹ki,
kaszy, œwie¿ych i suszonych grzybów, warzyw, miodu
i orzechów. Zgodnie z prastarymi wierzeniami, ¿e cz³owiek
i zwierzê stanowi¹ jedn¹ rodzinê w wieczór wigilijny
przemawiano do zwierz¹t domowych i czêstowano je
potrawami wigilijnymi. Wierzono, ¿e zwierzêta w tê noc mówi¹
ludzkim g³osem. Panowa³o przekonanie, ¿e spo¿ycie w wigiliê
symbolicznych potraw zapewni domownikom zdrowie oraz
obfite zbiory. Na przyk³ad, aby unikn¹æ w przysz³oœci klêsk
g³odu, na stó³ wigilijny podawano potrawy przygotowane
z p³odów pól, lasów, sadów, rzek i stawów. Du¿a liczba dañ
wró¿y³a dobrobyt w nadchodz¹cym roku. Pozostawione po
kolacji okruchy oraz resztki potraw zbierano bardzo starannie
i zanoszono zwierzêtom. Wszystkim daniom wigilijnym od
wieków przypisywano symboliczne znaczenie:

- Op³atek – symbolizowa³ zgodê i jednoœæ, a chleb
– dobrobyt i pocz¹tek nowego ¿ycia.
- Ziarno zbó¿ oraz wypieki z m¹ki mia³y zapewniæ

pomyœlnoœæ w nadchodz¹cym roku. Samo zbo¿e
uznawane by³o za Ÿród³o ¿yciodajnej mocy i p³odnoœci.

- Rybie  przypisywano znaczenie religijne:
przypomina³a o chrzcie, zmartwychwstaniu

i nieœmiertelnoœci, by³a te¿ symbolem p³odnoœci
i odradzania siê ¿ycia.
- Kapustê w wieczerzy wigilijnej
wi¹zano z ¿yciodajn¹ si³¹ sprawiaj¹c¹,
¿e po zimowym uœpieniu ca³a przyroda
ponownie odrodzi siê na wiosnê.
- Groch chroni³ przed chorobami,
a zw³aszcza œwierzbem, w po³¹czeniu
z kapust¹ gwarantowa³ urodzaj.
- Grzyby wed³ug wierzeñ ludowych
u³atwia³y nawi¹zanie kontaktu ze
œwiatem zmar³ych.
- Mak by³ symbolem p³odnoœci.

- Potrawy z miodu mia³y zapewniæ biesiadnikom przychylnoœæ
si³ nadprzyrodzonych.

- Jab³ko spo¿yte podczas wieczerzy wigilijnej chroni³o przed
bólem gard³a, a orzechy eliminowa³y ból zêbów.

Przyrz¹dzaj¹c potrawy z produktów o takiej symbolice
cz³owiek próbowa³ zapewniæ sobie nie tylko dostatek
¿ywnoœci, ale równie¿ dobrobyt i szczêœcie osobiste na ca³y
nadchodz¹cy rok. Mo¿e wiêc warto przy tegorocznych
przygotowaniach œwi¹tecznych wzi¹æ pod uwagê dawne
tradycje? Mo¿e warto uwierzyæ, ¿e i nam potrawy wigilijne
pomog¹ osi¹gn¹æ pe³niê szczêœcia i powodzenie
w nadchodz¹cym 2003 roku, czego z ca³ego serca ¿yczê
wszystkim Czytelnikom.

Pachn¹cy grudzieñ
OBYCZAJE

„Czas Œwi¹t – i znów ca³y œwiat
leg³ w ciche, œnie¿ne pos³anie ...
Grudzieñ ju¿ wkrótce przeminie,

lecz jego piêkno zostanie”

Opracowa³a: Magdalena Pilawska
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Ciekawe propozycje na œwi¹teczny stó³

Przygotowanie: 30 minut
Pieczenie: 50 minut
Temperatura: 175 o C
Przepis na to lekkie ciasto jest bardzo prosty do
zapamiêtywania, poniewa¿ proporcje dwóch
podstawowych sk³adników s¹ identyczne.
W przypadku dodania mielonych orzechów,
nale¿y zmniejszyæ iloœæ m¹ki.
Porcja na 20 kawa³ków:
170 g mas³a, 170 g cukru, szczypta soli, 4 jajka
125 g orzeszków laskowych, 85 g m¹ki krupczatki,
1 ³y¿eczki proszku dopieczenia
Do przybrania:
100 g gorzkiej czekolady, 20 orzechów
laskowych
Rada: Babkê mo¿na prze³o¿yæ d¿emem lub kremem.
Sposób przygotowania:
1. Mas³o utrzeæ z cukrem i sol¹. Kolejno dodawaæ jajka, ca³oœæ dok³adnie wymieszaæ.

Rozkoszny czekoladowy je¿yk
Przygotowanie: 45 minut
Pieczenie: 45 minut
Temperatura: 175 °C
Czekoladowy je¿yk mo¿e sprawiæ wielk¹ radoœæ
nie tylko dzieciom ale równie¿ doros³ym i mo¿e
zostaæ ciastem dnia uroczystego przyjêcia.
Sk³adniki:
3 jaja, 175 g cukru, 3 ³y¿ki rumu
1 torebka cukru waniliowego, 1 szczypta soli,
200 g m¹ki, 150 g miêkkiego mas³a, 3 ¿ó³tka,
3 ³y¿ki kakao, 3 ³y¿ki cukru pudru, 50 g obranych
migda³ów, 100 g polewy czekoladowej, 1 orzech
laskowy, 2 bia³e p³askie cukierki, 2 niebieskie
p³askie cukierki
Przygotowanie:
1. Ubiæ  pianê z 3 bia³ek i 100 g cukru. Utrzeæ 3 ¿ó³tka, 75 g cukru, rum, cukier waniliowy
i sól na g³adk¹ masê. Stopniowo dodawaæ pianê z bia³ek i przesian¹ m¹kê ca³y czas
mieszaj¹c.

2. Ciasto piec w formie wysmarowanej
t³uszczem i oprószonej m¹k¹. Upieczone
ciasto odstawiæ do wystygniêcia. Przeci¹æ
na poziome plastry.
3. Mas³o utrzeæ z cukrem pudrem
i ¿ó³tkami, dodaæ szczyptê soli i kakao.
Biszkoptowe warstwy posmarowaæ
kremem i z³o¿yæ razem formuj¹c kszta³t
je¿yka.
4. Gotow¹ czekoladow¹ polewê roztopiæ
w naczyniu w³o¿onym do garnka z gor¹c¹
wod¹. W je¿yka powtykaæ po³ówki
migda³ów i oblaæ czekoladow¹ polew¹.
Nosek je¿yka wykonujemy z orzecha
laskowego, a na oczy u¿ywamy 2 bia³e
i 2 niebieskie p³askie cukierki, które
wciskamy do jeszcze wilgotnej polewy.

2. Orzechy, m¹kê i proszek do pieczenia
wymieszaæ i dodawaæ po ³y¿eczce do
ciasta. Ciasto dok³adnie wymieszaæ. Formê
do ciasta o d³ugoœci 23 cm wysmarowaæ
t³uszczem.
3. Ciasto u³o¿yæ w formie i wyg³adziæ
powierzchniê. Babkê piec w rozgrzanym
piekarniku, przed wyjêciem drewnianym
patyczkiem sprawdziæ, czy jest do
pieczenia.
4. Ciasto na 30 minut odstawiæ do sch³o-
dzenia po czym wyj¹æ z formy. Czekoladê
po³amaæ na ma³e kawa³ki i rozpuœciæ
w k¹pieli wodnej. Babkê polaæ polewê
czekoladow¹. Orzechy upra¿yæ, usun¹æ
skórki przez pocieranie orzeszków
w œciereczce i przybraæ nimi ciasto.

Karp panierowany

Sk³adniki:
1,5 kg karpia, 2 ³y¿ki m¹ki, 2 ³y¿ki
soku z cytryny, pó³ szklanki oleju,
³y¿ka mielonej gorczycy, ³y¿eczka
mielonej papryki ostrej, pieprz, sól

Wykonanie:
Rybê oczyœciæ, podzieliæ na
dzwonka, op³ukaæ skropiæ sokiem
z cytryny, oprószyæ sol¹ i pieprzem;
odstawiæ na 30 min w ch³odne
miejsce. Panierowaæ w m¹ce
zmieszanej z gorczyc¹ i papryk¹.
Sma¿yæ na oleju. Podawaæ z ziemniakami i sa³atk¹ z porów lub cebuli.

Karp z pieczarkami
i ziemniakami

Sk³adniki:
1kg karpia, cebula, 15 dag
pieczarek, 8 ma³ych ziemnia-
ków, 2 ³y¿ki mas³a, ³y¿ka soku
z cytryny, 2 ³y¿ki posiekanej
natki pietruszki, pieprz, sól
Wykonanie:
Oczyszczon¹ i umyt¹ rybê
osuszyæ œciereczk¹, oprószyæ
sol¹ i pieprzem, skropiæ
sokiem z cytryny i u³o¿yæ
w naczyniu wysmarowanym
mas³em. Obsypaæ drobno
posiekan¹ cebul¹
i pokrojonymi w plasterki pieczarkami. Wokó³ u³o¿yæ obrane,
ma³e ziemniaki. Ca³oœæ posoliæ. Piec w gor¹cym piekarniku
40 min, podlewaj¹c 2-3 razy sosem.

Babka z orzechami laskowymi
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Problem odpadów,  ich  usuwanie
   i utylizacja od zarania dziejów

towarzyszy³ ludzkoœci. Rzadko kiedy
uœwiadamiamy sobie, ¿e wp³ywa³ on istotny
sposób na historiê wielu plemion, a niekiedy
i ca³ych narodów. Dzisiaj, bez wiêkszej przesady
mo¿na powiedzieæ, ¿e problem odpadów mo¿e
wp³ywaæ na losy ca³ej cywilizacji i tylko od nas
samych zale¿y, czy wp³yw ten bêdzie pozytywny
czy negatywny.

Niestety analizuj¹c historiê gospodarki
odpadami poprzez wieki, nale¿y stwierdziæ, ¿e
drastyczniejsze zmiany w rozwi¹zywaniu
problemów w tym zakresie nastêpowa³y b¹dŸ
po tragicznych wypadkach w rodzinach klanów
rz¹dz¹cych, b¹dŸ po seriach epidemii
obejmuj¹cych swym zasiêgiem znaczne tereny
Europy.

W  CZASACH  STARO¯YTNYCH
Gospodarka odpadami zmienia³a siê

poprzez wieki.  Swymi pocz¹tkami siêga jeszcze
czasów staro¿ytnych.

Pierwszym namacalnym dowodem tej
gospodarki, odkrytym w XX w. w Anglii, by³o
wysypisko œmieci. Mia³o 320 m d³ugoœci, 65 m
szerokoœci oraz ponad 8 m wysokoœci.
Pochodzi³o ono z epoki kamienia ³upanego.
Funkcjonowa³o w latach 5 000 do 2 000 r.  p.n.e.
Takie wysypisko jest fantastycznym miejscem
dla poszukiwañ archeologicznych. Stanowi
namacalny przegl¹d rozwoju ludzi, którzy
mieszkali w okolicach tego wysypiska. Takie
typu obiekty by³y jednak rzadkoœci¹.

NA  BLISKIM  WSCHODZIE
Pierwsze wielkie osiedla ludzkie

powsta³y na Bliskim Wschodzie ok. 7 000 lat
p.n.e. By³a to g³ównie Mezopotamia, Asyria
i Babilon. W tych oœrodkach cywilizacyjnych
istnia³a ju¿ mocno zaawansowana gospodarka
komunalna. By³y kana³y œciekowe, do których
odprowadzano z tych miast œcieki.
Funkcjonowa³ równie¿ system gospodarki
odpadami w tych miastach. Miasta by³y
w miarê schludne. To co mieszkañcy wyrzucali
przed swe domostwa, praktycznie by³o
natychmiast wywo¿one poza miasto. Istnia³y
specjalne s³u¿by, które ryzykuj¹c w³asnym
¿yciem za niedope³nienie obowi¹zków, by³y
zobowi¹zane wywieŸæ œmieci poza miasto.
I to na doœæ du¿e odleg³oœci, tak, ¿eby nie
dociera³y ¿adne zapach i odory z tych miejsc,
w których te odpady by³y sk³adowane.
Najczêœciej kopano do³y, wyrzucano odpady
do do³ów, a nastêpnie je zasypywano. Nie
stwarza³o to wielkiego zagro¿enia
ekologicznego, w zwi¹zku z tym, ¿e nie
dysponowano takimi technologiami

przetwórczymi i chemicznymi, jakie
mamy dzisiaj.

W  STARO¯YTNEJ  GRECJI
W czasach staro¿ytnej Grecji

do najwiêkszych miast nale¿a³y Ateny
i Aleksandria. Ateny liczy³y 250 tys.
mieszkañców, Aleksandria 550 tys. By³y to
wielkie metropolie, w których problemy
z odpadami  i ogóle z gospodark¹ komunaln¹
musia³y wystêpowaæ. Niemniej jednak w tych
miastach te¿ by³a sieæ kanalizacyjna, wodoci¹gi,
sieæ toalet publicznych i wywóz odpadów.
Wprawdzie z tych sieci kanalizacyjnych œcieki
odprowadzano do cieków wodnych, ale
w samych miastach nie dochodzi³o do
wiêkszych problemów sanitarnych, nie
wybucha³y epidemie. I to by³ podstawowy plus
tych systemów. Dochodzi³o natomiast do
zatruæ cieków wodnych, szczególnie , gdy
kana³y œciekowe trafia³y do mniejszych
potoków. Zatruwano wtedy powa¿nie te
strumienie.

W Atenach funkcjonowa³o
przedsiêbiorstwo, które zajmowa³o siê
wywozem œmieci. Na czele tego
przedsiêbiorstwa sta³ przedsiêbiorca,
koprologen i by³ on g³ównym odpowie-
dzialnym za wywóz œmieci. By³y oczywiœcie
bardzo szczegó³owe przepisy, dotycz¹ce
sposobu wywo¿enia œmieci, okreœlaj¹ce w jaki
sposób nale¿y je wywoziæ, którêdy i gdzie
sk³adowaæ. Minimalna odleg³oœæ od miasta
gdzie mo¿na by³o sk³adowaæ œmieci, wynosi³a
2 km. Nie wolno by³o bli¿ej miasta z³o¿yæ œmieci,
gdy¿ grozi³o to docieraniem odorów z miejsc
ich sk³adowania.

Jak to siê ma do czasów nam
wspó³czesnych? Otó¿ obecnie niektóre
domostwa znajduj¹ siê 100- 150m od du¿ych
wysypisk odpadów komunalnych,
a odleg³oœæ niektórych wysypisk od zwartej
zabudowy miejskiej wynosi jedynie 800 m,
podczas gdy nawet ju¿ w staro¿ytnoœci
odleg³oœæ ta musia³a byæ znacznie wiêksza.

380 lat p.n.e. najwiêkszym miastem
ówczesnego œwiata by³y Teby. By³o to miasto
absolutnie wyj¹tkowe w ówczesnym œwiecie.
Tam funkcjonowa³ perfekcyjnie doprowa-
dzony do funkcjonowania system gospodarki
odpadami. Nad funkcjonowaniem tego
systemu sprawowa³ nadzór póŸniejszy znany
w historii wódz Epaminodas. Swoj¹ karierê
polityczn¹ i spo³eczn¹ zacz¹³ od jakbyœmy to
dzisiaj powiedzieli, zak³adu gospodarki
komunalnej. Tam zdoby³ najwiêksze swoje
doœwiadczenie spo³eczne. W okresie
póŸniejszym zosta³ wielkim wodzem. To miasto

mia³o œwietnie rozwi¹zany system
kanalizacyjny, .system zaopatrzenia w wodê
oraz ³aŸnie i toalety miejskie . Nie by³o
najmniejszych problemów w okresie rz¹dów
tego cz³owieka ze sprawami sanitarnymi.

W  STARO¯YTNYM  RZYMIE
W okresie cesarstwa rzymskiego

w zakresie gospodarki odpadami zaznaczy³o
siê pogorszenie. Oddaje to w sposób
drastyczny rzymskie przys³owie:

„Nie za³atwiaj swoich potrzeb na
ulicy, w przeciwnym razie spadnie na ciebie
gniew Jowisza”.

Sam Rzym w ró¿nych okresach liczy³
od 260 tys. mieszkañców do miliona. Przy czym
w dzielnicach najbogatszych, dzielnicach
willowych mieszka³o oko³o 50 tys. osób, ludzi
najbardziej znamienitych. Domy patrycjuszy
by³y wyposa¿one we wszelkie ówczesne
luksusy- ³aŸnie, indywidualne toalety, bie¿¹c¹
wodê, system  kanalizacji zamkniêtej,
podziemnej -tak, ¿e nie by³o ¿adnych zapachów,
¿adnych odorów. Gorzej by³o w dzielnicach
biedoty. Tam budynki by³y wielopiêtrowe. Skala
problemu polega³a na tym, ¿e na jeden km2

w Rzymie przypada³o 8 tys. osób. (dzisiaj
w Warszawie mamy do 6 tys. osób na km2).
Budynki te nie by³y skanalizowane
i pozbawione by³y bie¿¹cej wody. Praktycznie
wszystkie odpady komunalne, ³¹cznie
z odchodami ludzkimi by³y wyrzucane przez
okna na ulice. Oczywiœcie by³y s³u¿by, które
zajmowa³y siê sprz¹taniem, niemniej jednak
w tych dzielnicach panowa³ nieopisany smród.
Jako ciekawostkê warto wiedzieæ, ¿e z tzw.
naczyñ nocnych mocz by³ wylewany do
wielkich kadzi. Takie  kadzie  sta³y na ka¿dej
ulicy. Tam by³ zbierany, a nastêpnie u¿ywany
do prania rzeczy we³nianych (poniewa¿
doskonale czyœci on we³nê).

Z czasem zaczêto rozbudowywaæ
system kanalizacji w Rzymie na bardzo du¿¹
skalê . Nosi³ on nazwê cloaca maxima. Oko³o
300 r. n.e. ten system obejmowa³ praktycznie
ju¿ ca³e miasto. Wybudowano 144 latrinae
publicae. W ten sposób w znacznym zakresie
ograniczono wylewanie zanieczyszczeñ na
ulice.

Rzym by³ otoczony wielk¹ iloœci¹ do³ów
na odpady po³o¿onych poza granicami miasta.

GOSPODARKA ODPADAMI
W MIASTACH

OCHRONA ŒRODOWISKA
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Nie tylko wywo¿ono tam odpady domowe, ale
olbrzymi¹ iloœæ martwych zwierz¹t i ludzkich
szcz¹tków. Pochodzi³y one z walk gladiatorów
oraz przeœladowania chrzeœcijan.

Obraz ówczesnego Rzymu, panuj¹ce
w nim zwyczaje przedstawia „Qvo vadis”, dzie³o:

„O w³adzy,któr¹ pokona³a wiara
O wierze, która przynios³a mi³oœæ
O  mi³oœci, która pokona³a Rzym „

Podczas walk  gladiatorów z  bykami do
grzbietów zwierz¹t przytraczano nagie
chrzeœcijañskie dziewice Je¿eli gladiatorowi
uda³o siê powaliæ byka, wówczas móg³ j¹
posi¹œæ. Podczas otwarcia nowego koloseum
w Rzymie w roku  80  n. e. zabito  9  tys. zwierz¹t.
Niemniej jednak po 300 r. n. e. system
gospodarki komunalnej zacz¹³ zamieraæ. Dosz³o
do tego, ¿e w œredniowieczu, wielkoœæ, jeœli
chodzi o liczbê mieszkañców Rzymu, wynosi³a
tylko 35 tys. i na dodatek by³a ona stale nêkana
epidemiami w wyniku fatalnego stanu
sanitarnego miasta.

W ŒREDNIOWIECZU
W œredniowieczu, na ruinach starych

miast, Trewiru, Strassburga, Wiednia, powsta³y
nowe miasta. Bardzo ³adne miasta, z dobrze
rozmieszczonymi domami, otoczonymi
ogrodami, sadami. W tego typu miastach nie
by³o wiêkszych problemów z odpadami
komunalnymi. Odpady by³y zagospo-
darowywane w ogrodach. Czêœæ odpadów
stawa³a siê po¿ywieniem zwierz¹t domowych.
By³y to w miarê schludne miasta. Problem zacz¹³
siê w momencie, kiedy miasta zaczê³y siê
rozbudowywaæ. Gdy powsta³y mury na
obrze¿ach miast, nikt nie chcia³ mieszkaæ poza
ich obrêbem. Tak zagêszczono zabudowê, ¿e
zlikwidowano otoczenie miast ogrodami.
Praktycznie ca³oœæ odpadów wyrzucano na
ulice. To samo by³o z latrynami. Wszystkie
latryny mia³y bezpoœrednie odprowadzenie na
ulice. W rezultacie ulice tonê³y w odpadach
i odchodach. Panowa³ na nich brud, smród,
którym towarzyszy³a olbrzymia iloœæ
zanieczyszczeñ atmosferycznych, pocho-
dz¹cych ze spalania drewna. Wystêpowa³a
bardzo szczelna zabudowa, w¹skie ulice,
chroniczne bagno na ulicach .

To bagno by³o powodem powstania
nastêpuj¹cych rzeczy: chodaków (to przy
mniejszych jego iloœciach-¿eby nie moczyæ nóg)
i szczude³ (to ju¿ przy du¿ych iloœciach ). By³y
to g³ówne powody powstania tych
wynalazków. Dziêki nim by³o mo¿liwe
poruszanie siê po niektórych odcinkach ulic.
Jedyn¹ ulgê przynosi³y obfite deszcze, które
sp³ukiwa³y ulice, bêd¹ce jednym wielkim
œmietniskiem. Czêœæ problemów rozwi¹zywano
przez to, ¿e hodowano olbrzymi¹ iloœæ œwiñ.
Œwinie te ¿ywi³y siê odpadami, szczególnie
kuchennymi. Niestety, ok. roku 1000,
a szczególnie w latach 1100 - 1200, problem ze
œwiniami by³ tak olbrzymi, ¿e w³adcy zaczêli
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ustanawiaæ prawo dotycz¹ce ograniczenia
populacji trzody chlewnej w miastach.
W niektórych miastach w ogóle zakazano ich
hodowli, co ju¿ i tak nie rozwi¹zywa³o sprawy
odpadów. W niemieckich miastach
ograniczono czasokres przebywania œwiñ na
ulicach. W Ulm mo¿na by³o je wypuszczaæ
miêdzy godz. 1100 a 1200. W Pary¿u po
œmiertelnym wypadku syna króla Ludwika
Grubego  w 1131 r. , kiedy to koñ przestraszy³
siê przebiegaj¹cej œwini, a w rezultacie czego
rycerz spad³ i skrêci³ sobie kark, nakazano
nak³adaæ œwiniom dzwonki na szyjê. Mia³y one
ostrzegaæ rycerzy.

Wiêksze problemy mieli w³adcy
w du¿ych zamkach.  Konieczna by³a budowa
du¿ych latryn i du¿ych szamb. Czasem
dochodzi³o do bardzo nieprzyjemnych zdarzeñ,
jak np. za panowania cesarza Fryderyka I.
Podczas ho³du sk³adanego przez ksi¹¿êta,
rycerzy, dworzan i dworki, z powodu
przegni³ych belek zawali³ siê strop, a wszyscy
zgromadzeni wraz z ca³¹ kondygnacj¹, runêli
do znajduj¹cego siê ni¿ej szamba. Cesarz
ratowa³ siê desperackim skokiem przez okno.
S¹ to ciekawostki, które obrazuj¹ jednak, jakie
problemy wystêpowa³y na zamkach.

Najgorszy okres przypada na XIV
i XV w., kiedy to by³o najwiêcej epidemii, które

wynika³y ze z³ego stanu sanitarnego.
Rozporz¹dzenie z Monachium z 1370 r. mówi³o:

„£ajna i paskudztwa sprzed drzwi
nale¿y usun¹æ w ci¹gu trzech dni”

Od XV w. sytuacja zaczê³a siê powoli
zmieniaæ. Ale jeszcze w 1349 r. w Strasburgu z
powodu d¿umy zmar³o 16 tyœ. osób. Nie umierali
tylko ¿ydzi, którzy mieszkali w wydzielonej
czêœci miasta .Nie umierali, poniewa¿ ich lekarz
nakaza³, im a¿eby nie pobierali wody ze studni,
które by³y zanieczyszczone fekaliami oraz aby
gotowali wodê. I choæ nie zmarli oni jednak
z powodu d¿umy, to zostali wyciêci w pieñ
z powodu pos¹dzenia o zatruwanie studni.

Od pocz¹tku XIV w. datuje siê
zorganizowany wywóz œmieci z niektórych
miast europejskich. Pod koniec XIV w.
w wiêkszoœci miast ustanowiono publiczne
skrzynie na odpady. Obywatele mieli obowi¹zek
wrzucania odpadów do tych skrzyñ, a ch³opi

przybywaj¹cy do miasta na targ musieli w drogê
powrotn¹ ³adowaæ na puste wozy zawartoœæ
skrzyñ i wywoziæ poza miasto zgodnie z prawem
„drogi powrotnej”. Oczywiœcie, ich zawartoœæ
porzucali zaraz po wyjeŸdzie z miasta.
W rezultacie wszystkie miasta by³y otoczone
stertami odpadów komunalnych.

W  CZASACH  NO WO¯YTNYCH
I  WSPÓ£CZESNYCH

Do koñca XVIII w. w du¿ych
europejskich miastach , w tym tak¿e w Pary¿u ,
zachowa³ siê zwyczaj opró¿niania naczyñ
nocnych przez okno. W Pary¿u, jeszcze
w 1850 r. mo¿na by³o to zrobiæ, wystarczy³o
tylko trzykrotnie krzykn¹æ „uwaga woda”.
A¿eby unikn¹æ b³ota i nieczystoœci na ulicach,
wprowadzono ich brukowanie, tak a¿eby such¹
nog¹ mo¿na by³o jednak przejœæ przez miasto.
Brukowano ulice, pozostawiano wy¿³obienia,
którymi mia³y sp³ywaæ fekalia do kana³ów
naziemnych lub podziemnych.

W Pary¿u powsta³ wielki system
kana³ów podziemnych. Jeszcze na pocz. XIX
w. jedn¹ z atrakcji Pary¿a, by³y przeja¿d¿ki
turystów ³odziami po wielkich, potê¿nych
podziemnych kana³ach, które odprowadza³y
œcieki do Sekwany.

Niemniej jednak w XVIII i XIX w. du¿e
miasta mia³y olbrzymie k³opoty

z wywo¿eniem odpadów. Pod koniec XIX
w. w wiêkszoœci miast europejskich istnia³
bardziej lub mniej regulowany przepisami
wywóz œmieci. Ju¿ wtedy ciê¿ko by³o
znaleŸæ odpowiednie miejsce na
sk³adowisko œmieci. Otaczaj¹ce
przedmurza miast ma³e osiedla
i wsie zaczyna³y protestowaæ przeciwko
sk³adowaniu na ich terenie odpadów.
W efekcie tego w 1873 r. w Manchesterze
zbudowano pierwsz¹ na œwiecie spalarnie
odpadów komunalnych. Od tego czasu
zaczêto przemys³owo spalaæ odpady.
Dwadzieœcia lat póŸniej powsta³a druga

spalarnia odpadów komunalnych
w Hamburgu.

Niemniej jednak do dnia dzisiejszego
mamy na œwiecie, a szczególnie w Polsce
problemy z usuwaniem odpadów
komunalnych. Brak jest wypracowanego
przyjaznego dla œrodowiska sposobu ich
usuwania. W chwili obecnej najbardziej
godnym polecenia sposobem jest ich
kompostowanie, tym bardziej, ¿e jest ono a¿
piêciokrotnie tañsze od ich utylizacji
w spalarniach. Aczkolwiek jest ono ma³o
rozpowszechnione.

Bibliografia: B. Veit, Ch. Wolfrum
”Ksi¹¿ka o odpadach” 1995,Polski Klub
Ekologiczny.

Opracowa³: Jerzy £ach
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Kopenhaga

DANIA

UNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKA
PAÑSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

DANIA

W kolejnych numerach BGP prezentujemy informacje
o poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, wchodz¹cych w sk³ad Unii
Europejskiej. Dane te pozwol¹ Pañstwu miêdzy innymi na poznanie specy-
fiki danego kraju, jego gospodarki i sektorów przemys³u. Jest to bardzo
wa¿ne w dobie, gdy nasz kraj aspiruje do wejœcia do Unii Europejskiej.

Powierzchnia: 43,1 tys. km2

Ludnoœæ: 5,4 mln
Gêstoœæ zaludnienia: 126 os./km2

Stolica i najwiêksze miasto: Kopenhaga
Jêzyk urzêdowy: duñski
Ustrój: monarchia parlamentarna
Graniczy z: Niemcami i Szwecj¹
Œwiêto narodowe: 5 czerwca (rocznica uchwalenia konstytucji 1849 r.)
WARUNKI NATURALNE
Dania jest krajem nizinnym. Najwy¿sze wzniesienie – Yding Skovhoj siêga
jedynie 172 m n.p.m. Zasadnicza czêœæ powierzchni Dani to d³ugi, w¹ski
Pó³wysep Jutlandzki, reszta rozsiana jest na wielu wyspach. Trzy najwiêksze
to Zelandia, Fionia oraz Lolland. Spoœród 406 wysp nale¿¹cych do Danii
tylko 97 jest zamieszka³ych.

ROLNICTWO
Gleby w Danii s¹ bardzo ¿yzne 62 %powierzchni kraju wykorzystuje siê pod
uprawy, a 5 % jako pastwiska.

 GOSPODARKA
Dziêki bardzo d³ugiej i urozmaiconej linii brzegowej rozwinê³o siê w Danii
rybo³ówstwo, które ma tam bogata tradycjê i zawsze by³o wa¿nym Ÿród³em
utrzymania dla mieszkañców. Flota rybacka, sk³adaj¹ca siê g³ównie
z niewielkich ³odzi, znajduje siê przewa¿nie w rêkach prywatnych w³aœcicieli.
Dania jest uboga w surowce mineralne, nie wydobywa siê tam wêgla, ¿elaza;
nie ma te¿ rzek, z których mo¿na by uzyskiwaæ energiê. Podstawowym
surowcem do produkcji energii jest ropa naftowa i gaz ziemny wydobywany
z dna Morza Pó³nocnego. Na Bornholmie zasobnym w granit odzyskuje siê
kaolin wykorzystywany do produkcji porcelany. Na bazie importowanych
surowców naturalnych rozwin¹³ siê równie¿ przemys³ elektroniczny,
elektromaszynowy i tekstylny. Wa¿n¹ ga³êzi¹ przemys³u jest te¿ produkcja
wyrobów farmaceutycznych, nabia³u, wyrobów z miêsa wieprzowego oraz
przetwórstwo ¿ywnoœci.

MIASTA
Najwiêkszym miastem Danii jest Kopenhaga – stolica od 1417 roku. Jest
g³ównym porterem i oœrodkiem przemys³owym. W tym miêdzynarodowym
porcie odbywa siê po³owa transakcji handlowych Danii. Drugim miastem
pod wzglêdem wielkoœci jest Arhus, trzecim – Odense. 84 % Duñczyków
mieszka w miastach.

WYSPY OWCZE
Wyspy Owcze to 18 zamieszka³ych wysp, które stanowi¹ autonomiczn¹ czêœæ
Danii. Jedynie 2 % powierzchni Wysp Owczych wykorzystywana jest
w rolnictwie, g³ównie pod uprawê warzyw. Dominuje hodowla owiec. Ponad
90 % wp³ywów z eksportu pochodzi z handlu rybami i produktami rybnymi.

Rolê najwy¿szego arbitra Wspólnot pe³ni Europejski
Trybuna³ Sprawiedliwoœci z siedzib¹
w Luksemburgu. Jest jedynym cia³em, które ma
prawo orzekania w sprawie zgodnoœci z traktatami
aktów prawnych wydawanych przez instytucje
Wspólnot. Co wiêcej, Trybuna³ nie tylko
interpretuje przepisy, ale te¿ tworzy prawo.
Instytucja ta jest czêsto mylona ze strasburskim
Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka, który
rozpatruje przypadki ³amania Konwencji Praw
Cz³owieka Rady Europy.
Kompetencje Trybuna³u Sprawiedliwoœci s¹
okreœlone w traktatach za³o¿ycielskich Wspólnot
i mo¿na je okreœliæ jako funkcje:
- s¹du (trybuna³u) konstytucyjnego
- s¹du najwy¿szego
- s¹du miêdzynarodowego
- s¹du administracyjnego.
Funkcja Trybuna³u jako s¹du konstytucyjnego
zbli¿ona jest do zadañ, jakie w pañstwach
cz³onkowskich pe³ni¹ Trybuna³y Konstytucyjne.
Oznacza to wydawanie orzeczeñ o zgodnoœci aktów
Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej,
a maj¹cych skutki prawne w stosunku do stron
trzecich, z traktatami ustanawiaj¹cymi Wspólnoty,
a tak¿e o ich s³usznoœci ocenianej w kategoriach
pozaprawnych. Funkcja Trybuna³u Sprawiedliwoœci
jako s¹du najwy¿szego wyra¿a siê uprawnieniami
apelacyjnymi w stosunku do wybranych kategorii
decyzji Komisji Europejskiej, a tak¿e w mo¿liwoœci
odwo³añ od orzeczeñ s¹du pierwszej instancji.
Uprawnienia Trybuna³u jako s¹du miêdzy-
narodowego wyra¿aj¹ siê g³ównie rozpoznawaniem
i rozstrzyganiem sporów miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi. Dzia³aj¹c jako s¹d miêdzynarodowy
Trybuna³ mo¿e rozstrzygaæ spory wynikaj¹ce
z realizacji postanowieñ traktatów, jak
i kontrolowaæ wype³nianie zobowi¹zañ, jakie te
traktaty na³o¿y³y na pañstwa cz³onkowskie
i ustanowione instytucje wspólnotowe.
Kompetencje Trybuna³u do orzekania w sprawach
miêdzy wspólnotami a ich funkcjonowaniem
wynikaj¹cym z regulaminów pracowniczych lub
warunków zatrudnienia, opisuje funkcja trybuna³u
jako s¹du administracyjnego.
Trybuna³ tworzy 16 sêdziów pochodz¹cych z krajów
cz³onkowskich powo³any (w drodze wyboru)
zgodn¹ wol¹ rz¹dów tych pañstw.

Opracowa³:Piotr Tasz

Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoœci

UNIA EUROPEJSKA
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Brzozów ma bogate tradycje w kultywowaniu muzyki
jazzowej. Zaowocowa³o to organizowaniem przez szereg lat
Warsztatów Jazzowych, na które przyje¿d¿ali wykonawcy
œwiatowej s³awy. Wojciech Szuba, muzyk ze znanego
brzozowskiego zespo³u „Zygi Jazz Band”, przybli¿y³ naszym
Czytelnikom ten szczególny rodzaj muzyki i przypomnia³ jej
pocz¹tki w Brzozowie.

JAZZ ma wielu zwolenników i zagorza³ych wyznawców.
Przenosi s³uchaczy w œwiat ¿ywio³owej i gor¹cej muzyki. Nie
bez powodu, gdy¿ powsta³ w koñcu XIX w. w po³udniowych
stanach USA, w œrodowisku Murzynów amerykañskich. Termin,
którego pochodzenie nie jest jednoznacznie ustalone, pojawi³
siê ok. roku 1915 i ma znaczenie ¿ywio³owej rytmicznie
interpretacji muzyki. Tym wszystkim, którzy nie s³uchaj¹ i nie
znaj¹ jazzu proponujê ma³¹ powtórkê z historii tej szczególnie mi
bliskiej muzyki.

Jazz stanowi syntezê i przetworzenie elementów
popularnej muzyki euroamerykañskiej (tañce, marsze, pieœni),
murzyñskich pieœni religijnych i obrzêdowych (negrospirituals,
gospels, hymny, psalmy), murzyñskich pieœni œwieckich,
zw³aszcza pieœni pracy i ballad w formie bluesa.

Wyró¿nia siê dwa rodzaje jazzu: tradycyjny i nowoczesny.
Jazz tradycyjny obejmuje wstêpne formy jazzu (blues,
fortepianowy ragtime), style orkiestrowe sprzed 1930 roku, ze
stylem nowoorleañskim w jego rozlicznych odmianach na czele
oraz styl swing.

Na jazz nowoczesny sk³adaj¹ siê kierunki powsta³e po II
wojnie œwiatowej, od be bob, poprzez cool jazz, hard bob i free
jazz po jazz rocka, zwanego tak¿e muzyk¹ fusion i hip hop.

Styl nowoorleañski charakteryzuje siê zbiorow¹
improwizacj¹, mocnym akcentowaniem pierwszej i trzeciej
æwierænuty taktu. Typowy zespó³ sk³ada siê z sekcji rytmicznej
(tuba basowa lub kontrabas, gitara klub banjo, perkusja: werbel,
talerze, wielki bêben) oraz sekcji melodycznej (kornet lub tr¹bka,
klarnet, puzon). W epoce swingu powstawa³y wiêksze zespo³y
instrumentalne, zwane big-bandami (m.in. orkiestry
B. Goodmena, D. Ellingtona, G. Millera, C. Basiego, W. Hermana).
Przewagê uzyskuj¹ tutaj partie aran¿owane oraz solowe popisy
na tle orkiestry. W aran¿acji zarysowuje siê podzia³ na grupy
instrumentalne saksofonów, klarnetów, tr¹bek, puzonów i sekcji
rytmicznej.

Free jazz popularny w latach szeœdziesi¹tych,
charakteryzuje siê zastosowaniem harmonijki atonlnej,
rozk³adem miarowego rytmu, w³¹czeniem elementów kultur
wschodnich (J. Colttraine, O. Coleman, C. Taylor, E. Dolphy).

Z po³¹czenia jazzu i rocka oraz zastosowania
instrumentarium elektronicznego powsta³ jazz rock, muzyka
fusion. Pionierskich nagrañ mo¿emy s³uchaæ w wykonaniu M.
Davisa „Bithes Brew” z 1970 r. Hip hop, subkultura, której
pocz¹tki siêgaj¹ lat 70, wywodzi siê z Bronksu. Jej nie od³¹cznymi
elementami s¹ rap, break danse i graffiti. Muzyka przyby³a do

USA dziêki prezenterom z Jamajki, u¿ywaj¹cym turntables, aby
tworzyæ ró¿nego rodzaju kola¿e muzyczne. Z tym stylem wi¹¿e
siê okreœlenie MC i DJ. Hip hop propagowa³ dumê
czarnoskórych mieszkañców getta, ale te¿ zachêca³ do odejœcia
od agresji (popularne w tych stronach wojny gangów)
i pokojowego nastawienie siê do œwiata. Z czasem hip hop
rozprzestrzeni³ siê na ca³ym œwiecie, równie¿ wœród bia³ych,
dziel¹c siê na wiele od³amów.

 DIXILAND to odmiana jazzu tradycyjnego naœladuj¹ca
styl nowoorleañskich Murzynów, oparta jednak na europejskiej,
czystej tonalnie harmonice. Wed³ug J. E. Berndta nazwa dixiland
wywodzi siê od napisu na luizjañskich banknotach
dziesiêciodolarowych, na których obok angielskiego „ten”
widnia³o francuskie „dix” (dziesiêæ). Jankesom z Pó³nocy
imponowa³o to tak bardzo, ¿e od pieniêdzy nazwali kraj

„Dixilandem”, a z kolei od kraju nazwali muzykê „dixiland jazz”.
Dixland dotar³ równie¿ do odleg³ego Brzozowa i na dobre

zapuœci³ w nim korzenie. Pocz¹tki muzyki dixilandowej w naszym
mieœcie przypadaj¹ na rok 1977. W³aœnie w tym czasie do pracy
w miejscowym Przedsiêbiorstwie Budownictwa Rolniczego
zg³osi³ siê po odbyciu zasadniczej s³u¿by wojskowej - Antoni
Rychlec. Podejmuj¹c pracê w PBRol zdecydowa³ siê tak¿e na
prowadzenie zespo³ów muzycznych, najpierw w zak³adzie
macierzystym, a póŸniej równie¿ w POM. Zespo³y te
w pocz¹tkowej fazie rozwoju mia³y charakter instrumentalno
- wokalny, ale z czasem zmierza³y ku wymarzonemu przez Antka
dixilandowi. Zespó³ przyj¹³ nazwê Jazz Pom Band. Pierwszy

  TROCHÊ
          O JAZZIE

Zespó³ „Zygi Jazz Band”

Prekursorskie zespo³y jazzowe w Brzozowie stworzy³ Antoni Rychlec
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jego sk³ad to: Antoni Rychlec-cl, Adam D³ugosz-tp, Jan Kozubek,
Edward Byczyñski-tb, Tadeusz Noster-org, Mieczys³aw KuŸnar-
gb, Henryk Nogaj-dr i El¿bieta Makarska - vocal. Pod koniec
1977 r. sekcjê rytmiczn¹ zespo³u tworzyli pracownicy
Brzozowskiego Domu Kultury. Sk³ad zespo³u przedstawia³ siê
nastêpuj¹co: Antoni Rychlec-cl, Adam D³ugosz-tp, Edward
Byczyñski-tb, Zygmunt Nowak-p, Mieczys³aw KuŸnar-gb,
Julian Zych-bjo, Wojtek Szuba-dr. W tym sk³adzie zespó³
odnosi³ wiele sukcesów, zdobywaj¹c nagrody na Ogólnopolskim
Przegl¹dzie ZTOR w 1977 i 1978 roku, Krajowym Festiwalu
Muzycznych Zespo³ów Amatorskich w Jeleniej Górze w 1977
i 1978 r. Pod koniec 1980 r. zespó³ zawiesi³ swoj¹ dzia³alnoœæ jako
„Jazz Pom Band”.

Czêœæ muzyków podjê³a pracê w zespole muzycznym
w restauracji „Zdrój” w Brzozowie - jedynej prowadz¹cej
dzia³alnoœæ rozrywkow¹. Pracownicy Domu Kultury rozwijali
swoj¹ pasjê muzyczn¹ w zespo³ach istniej¹cych przy
Brzozowskim Domu Kultury, bior¹c udzia³ w festiwalach
jazzowych. Dzia³aj¹cy przy BDK „Jazz Sextet” uczestniczy³ miêdzy
innymi w krakowskim Festiwalu „Jazz Juniors”, gdzie zdoby³
wyró¿nienie. Podczas tego festiwalu nawi¹za³em kontakty ze
znakomitymi muzykami jazzowymi z Krakowa: Wojtkiem
Groborzem, Jarkiem Œmietan¹ oraz dzia³aczem krakowskiego
oddzia³u PSJ, organizatorem festiwali i koncertów jazzowych
- Andrzejem Kub¹ Florkiem. Znajomoœci te zaowocowa³y
powstaniem w Brzozowie Warsztatów Jazzowych, które istniej¹
do dzisiaj. Domowi Kultury olbrzymiej pomocy przy organizacji
warsztatów udzieli³ ówczesny dyrektor Wydzia³u Kultury Urzêdu
Wojewódzkiego w Kroœnie Andrzej Prugar oraz ówczesny
burmistrz Brzozowa, a obecnie zastêpca burmistrza - Józef
Rzepka.

Tradycj¹ tych warsztatów sta³y siê Koncerty Galowe,
w których udzia³ bior¹ znakomitoœci polskiego jazzu, miêdzy
innymi jazzu tradycyjnego: Jazz Band Ball, Old Metropolitan
Band, Beale Streed Band. Wystêpy tych zespo³ów ciesz¹ siê
olbrzymi¹ popularnoœci¹ wœród przyby³ej na Koncerty Galowe
publicznoœci. St¹d podczas warsztatów w 1993 roku Zygmunt
Podulka zaproponowa³ m³odym muzykom uczestnicz¹cym
w warsztatach utworzenie zespo³u jazzu tradycyjnego.

Muzycy wchodz¹cy w sk³ad tej grupy, chc¹c podkreœliæ
szacunek dla osoby kieruj¹cej zespo³em, przyjêli nazwê
pochodz¹c¹ od imienia Zygmunta Podulki -  „Zygi Jazz Band”.

W pierwszym sk³adzie zespo³u wystêpowali: Zygmunt
„Zygi” Podulka-cl; pianiœci: Piotr Niecko, Piotr Rychlec (syn
Antka), Dominik Wanta; puzoniœci: Marek Noster, Damian
Podgórski, Sebastian  Michalski-tp, Roman W³adyka-g, Darek

Sadowski-gb, Wojtek Szuba-dr.
Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³a prawie

dwuletnia przerwa.  „Zygu Jazz Band” ponownie wznowi³
dzia³alnoœæ z pocz¹tkiem 2001 roku w sk³adzie: Zygmunt „Zygi”
Podulka-cl, as; Sebastian Michalski-tp, Stanis³aw Sitarz- tb,

Eugeniusz Wojtoñ-p, Roman W³adyka-g, Darek Sadowski-gb,
Wojtek Szuba-dr. Od czerwca 2002 roku w zespole œpiewa Joanna
Nogaj - Florek.

W pierwszych latach dzia³alnoœci zespó³ wystêpowa³
g³ównie na imprezach œrodowiskowych i regionalnych, jak:
Soliñskie Lato, Dni Brzozowa, Dni Krosna, Dni Jas³a. Bra³
tak¿e udzia³ w Koncertach Galowych Brzozowskich
Warsztatów Jazzowych. Koncertowa³ w klubach jazzowych
„NiedŸwiadek” w Przemyœlu, „Bohema” w Rzeszowie oraz
studiu koncertowym Polskiego Radia w Rzeszowie.
Dwukrotnie uczestniczy³ w „Zaduszkach Jazzowych”
w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie ze
specjaln¹ opraw¹ muzyczn¹ Mszy Œwiêtej.

Debiutem zespo³u na arenie ogólnopolskiej by³ udzia³
w konkursie „Z³ota Tarka” na festiwalu Old Jazz Meeting
I³awa 2001. By³ to debiut bardzo udany, bo zespó³ zdoby³
wyró¿nienie. W maju 2002 roku grupa otrzyma³a zaproszenie
na „Ist Hot Jazz Spring” w Czêstochowie, gdzie na jednej scenie
wyst¹pi³a razem z „Old Metropolitan Band” i „Five O’clock”.
W drodze powrotnej z festiwalu zespó³ koncertowa³ podczas
Gliwickiej Wiosny Muzycznej z obchodz¹cym 25-lecie gliwickim
zespo³em „Daily Jazz Combo” oraz znakomit¹ krakowska
formacj¹ „Boba Jazz Band”. W dniu 7.07.2002 r. zespó³ bra³
udzia³ w festiwalu Jazz Baszta w Czêstochowie i zagra³ obok
„Prowizorka Jazz Band”, „Old Metropolitan Jazz Band” i „Jazz
Band Ball”.

W dniach 15-17.08.2002r.  „Zygi Jazz Band” ponownie
zosta³ zaproszony do udzia³u w konkursie „Z³ota Tarka” na
festiwalu Old Jazz Meeting I³awa 2002. Festiwalowa widownia
przyjê³a nasz koncert bardzo ciep³o. 18.08.2002r. graliœmy
w Olsztynie, inauguruj¹c swoim koncertem festiwal jazzu
tradycyjnego „Jazz nad £yn¹”.

Ciesz¹cy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ w Polsce
brzozowski zespó³ „Zygi Jazz Band” przygotowuje siê
w przysz³ym roku do jubileuszu 10-lecia dzia³alnoœci. Przysz³y
rok jest  rokiem szczególnym dla jazzu tradycyjnego
w Brzozowie. Mija bowiem 25 lat od momentu, kiedy
w Brzozowie zabrzmia³y pierwsze frazy tej wspania³ej muzyki.

Opracowa³: Wojciech Szuba

Brzozowski zespó³ dixilandowy gra³ na wielu renomowanych imprezach

Pocz¹tki muzyki dixilandowej w Brzozowie to barwne lata siedemdziesi¹te
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INFORMACJE Z POWIATU

1. Od Stowarzyszenia Folklorystycznego „Majdaniarze”
„Graboszczanie” otrzymali medal „Ab imo pectore” – „z g³êbi
serca” , za pielêgnowanie tradycji i wieloletni¹ wspó³pracê

2. Kierowniczka „Graboszczan” Zofia Olejko otrzyma³a Madal
im. Franciszka Katuli, za wieloletni¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹
w dziedzinie folkloru.

4. Na VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Artystycznych
Wsi Polskiej w Kielcach, „Graboszczanie” zdobyli I miejsce
w kategorii Zespo³ów Pieœni i Tañca.

5. Czêste prezentacje kapeli na antenie Radia Rzeszów w audycji
„Plebiscyt Kapel Ludowych” i „Na ludow¹ nutê”.

6. Kilkakrotne prezentacje w TV Rzeszów zespo³u obrzêdowego

i kapeli w cyklu „Spotkania z folklorem” i migawki z wystêpów.
 OPRACOWANIA
1. Praca magisterska Piotra Florka „Monografia zespo³u

folklorystycznego „Graboszczanie” – WSP w Czêstochowie.
2. Praca magisterska Jerzego Florka „Historia i rola kapeli ludowej

„Graboszczanie” – Akademia Œwiêtokrzyska w Kielcach.
3. Praca habilitacyjna dr Dariusza Kubinowskiego z UMCS

w Lublinie – „Etnopedagogia taneczna w okresie
transformacji”. Wœród opracowanych 13 zespo³ów tañca
tradycyjnego znajduj¹ siê równie¿ „Graboszczanie”.

Opracowa³a: Zofia Olejko
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Promocji walorów przyrodniczych
powiatu brzozowskiego s³u¿y³o
zorganizowanie 8 paŸdziernika 2002r.
w Bliznem konferencji  dla nauczycieli
geografii i biologii z rejonu Krosna oraz
Sanoka, poœwiêconej kompleksowemu
poznaniu œrodowiska przyrodniczego
w oparciu o œcie¿kê przyrodnicz¹.

Uczestnicy konferencji poko-
nuj¹c trasê œcie¿ki mieli mo¿noœæ poznaæ
walory krajobrazowe, kulturowe oraz
przyrodnicze jednego z najpiêkniejszych
rejonów brzozowskiej ziemi.

Zwiedzanie rozpoczêli od
obejrzenia zabytkowego zespo³u
koœcielno-plebañkiego w Bliznem.
Nastêpnie trasa wiod³a w kierunku Góry
Œw. Micha³a. Wystêpuj¹ tu zaroœla oraz
³¹ki klasy Molinia Arrhenaterrea
z typowymi gatunkami: krwawnik
pospolity, chaber ³¹kowy, z³ocieñ
w³aœciwy, mniszek lekarski itd.
Z ciekawych gatunków warto
wspomnieæ o skró¿eczce polnej
(Consolida regulis)- bardzo rzadkim
chwastem ciep³olubnym. Z gatunków
chronionych wystêpuje tu skrzyp
olbrzymi (Equisehim maximum).

Dalszym etapem by³o Wzgórze
œw. Micha³a (417 m n.p.m.) Jego

wierzcho³ek porasta las sosnowo -
jod³owy, w którym wystêpuje m.in.
modrzew europejski, a w podszyciu
mo¿na spotkaæ bez czarny i koralowy.

W lesie i na œródleœnych polanach
stwierdzono ponad sto gatunków roœlin
naczyniowych. Z ciekawych gatunków
na uwagê zas³uguje pokrzyk wilcza
jagoda (Atropa belladonna), rosn¹ca
blisko kapliczki od strony pó³nocnej.
Wyci¹g z tej roœliny u¿ywany jest
w okulistyce (do rozszerzania Ÿrenic).

 Nastêpnie szlak œcie¿ki prowadzi³
podnó¿em Suchej Góry. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ tu: gruszyczka
okr¹g³olistna (Pirola rotundifolia)
rosn¹ca masowo (tysi¹ce sztuk na ok.
20 arach), storczyk szerokolistny
i purpurowy. Do innych gatunków
chronionych nale¿¹: skrzyp olbrzymi
oraz bêd¹cy pod czêœciow¹ ochron¹,
kopytniki, marzanka wonna.

Wêdruj¹c tras¹ mo¿na spotkaæ
liczne odkrywki geologiczne, które  maj¹
cenne walory dydaktyczne,  pozwalaj¹
poznaæ budowê geologiczn¹ lokalnego
terenu.

Konferencja zosta³a zorgani-
zowana przez Podkarpackie
Towarzystwo Edukacji Alternatywnej

NA SZLAKU „ŒCIE¯KI
PRZYRODNICZO – DYDAKTYCZNEJ

POD WZGÓRZEM ŒW. MICHA£A”
„Wszechnica” w Kroœnie w porozu-
mieniu z  J. £ach  z  Zespo³u Szkó³

w Bliznem, autorem merytorycznego
opracowania projektu „ Œcie¿ki
Przyrodniczo - Dydaktycznej pod
Wzgórzem œw. Micha³a w Bliznem”.
Wielu uczestników konferencji
zapowiedzia³o przyjazd na trasê œcie¿ki
z uczniami .

  Opracowa³: Jerzy £ach

Wa¿niejsze wydarzenia w 2002 r.
z ¿ycia kapeli „Graboszczanie” z Grabownicy
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W dniu 16 paŸdziernika 2002 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Brzozowie odby³o siê seminarium
poœwiêcone programowi Unii Europejskiej „M³odzie¿”.
Seminarium zosta³o zorganizowane przez Starostwo Powiatowe
w Brzozowie i Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej
w Brzozowie. Seminarium poprowadzili pracownicy Oœrodka
Regionalnego Programu M³odzie¿ z Mielca. W spotkaniu
uczestniczy³a m³odzie¿  z  brzozowskich szkó³ œrednich oraz
reprezentanci innych instytucji.

Program „M³odzie¿” adresowany jest do m³odych ludzi
w wieku 15-25 lat. Umo¿liwia nawi¹zywanie kontaktów
miêdzynarodowych oraz wymianê doœwiadczeñ. Zachêca do
podejmowania ró¿norakich dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej. Sk³ada siê z piêciu  akcji. Ka¿da z nich ma  inny charakter
i odmienne cele:
 a) M³odzie¿ dla Europy - Wymiana m³odzie¿y,
 b) Wolontariat Europejski,

c) Inicjatywy M³odzie¿owe,
d) Wspólne Dzia³ania,
e)Dzia³ania Wspieraj¹ce.
Bli¿sze informacje nt. programu mo¿na uzyskaæ
w   Oœrodku Regionalnym Programu M³odzie¿
ul. Wyspiañskiego 6 39-300 Mielec
tel. 0-prefiks-17-586-26-55.

27 listopada 2002 w Brzozowskim Domu Kultury odby³y
siê eliminacje rejonowe Podkarpa-
ckiego Konkursu Poezji Religijnej.
Konkurs ten ju¿ po raz dwunasty
zorganizowali: Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie, Miejsko –
Gminny Oœrodek Kultury i Parafia
p. w. Narodzenia Najœwiêtszej Marii
Panny w Sêdziszowie Ma³opolskim.

Do Brzozowa przyjecha³a
m³odzie¿ szkó³ œrednich z powiatów:
brzozowskiego, leskiego, ustrzy-
ckiego i sanockiego. Przegl¹d
obejmowa³ trzy kategorie: recytacjê,
poezjê œpiewan¹ i monodram.
Prezentowane teksty poetyckie
z ró¿nych epok mia³y charakter religijny, dotyczy³y dylematów
ludzkiego istnienia. M³odzi wykonawcy najczêœciej wybierali
wiersze Jana Twardowskiego i Romana Brandstaettera

         W kategorii „recytacja” zaprezentowa³o siê dwudziestu
szeœciu uczniów, natomiast troje
wykonywa³o poezjê œpiewan¹. Jury
w sk³adzie: Lucyna Majka, Bogus³aw
Kmieæ z MGOK z Sêdziszowa
Ma³opolskiego i Krzysztof £obodziñski
z BDK wysoko oceni³o umiejêtnoœci
uczestników, kwalifikuj¹c do fina³u:
Lukrecjê Rychlick¹ z LO w Brzozowie,
Magdalenê Lesak  z LO w Ustrzykach
Dln., Mariê G¹siorowsk¹   i Kingê Bosek
z LO w Lesku oraz Daniela Adamczyka
z ZS nr 4 w Sanoku.
Wyró¿nienia otrzymali: Ewelina Florian
i Micha³ Bok z LO przy ZSB w Brzozowie,
Magdalena Adamska z LO w Sanoku

i Marcin £ysyganicz z TL w Lesku.
        Fina³ konkursu odbêdzie siê 13 grudnia w Sêdziszowie
Ma³opolskim.

KKKKKonkonkonkonkonkurururururs Ps Ps Ps Ps Poezji Roezji Roezji Roezji Roezji Religieligieligieligieligijnej w Brjnej w Brjnej w Brjnej w Brjnej w Brzozozozozozozozozozowiewiewiewiewie

   Program
           „M³odzie¿”

Opracowa³: Piotr Tasz

Opracowa³a: Halina Baran

REKLAMA Z DRUKARNI

M³odzie¿ podczas seminarium

INFORMACJE Z POWIATU

Uczestnicy konkursu z ZSB w Brzozowie
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MOJE  HOBBY

Ojczyzn¹ szynszyli jest Ameryka Po³udniowa, obecnie
górzyste tereny Chile, Boliwii i Argentyny.
Niezliczona liczba tych zwierz¹t zamieszkiwa³a stoki Andów.
W XVIII wieku zaczêto masowo polowaæ, wyniszczaj¹c ca³e rodziny
szynszyli. Hodowla na wysok¹ skalê rozpowszechni³a siê dopiero
XX w. Pierwsze zapiski dotycz¹ce tych zwierz¹t pochodz¹
z 1581 roku. Wykona³ je jezuita Joseph de Acosta. Opisa³ on
szynszyle jako bardzo cenione zwierzêta ze wzglêdu na ich delikatn¹,
dekoracyjn¹ okrywê w³osow¹ s³u¿¹c¹ do wyrobu efektownych
okryæ, futer i koców.

W Polsce hodowla szynszyli rozwinê³a siê w ostatnim
trzydziestoleciu, zapocz¹tkowana w 1956 roku. Obecnie na terenie
naszego kraju powstaje coraz wiêcej ferm – szynszylarni oraz
hodowców - amatorów którzy hoduj¹ te sympatyczne gryzonie
w mieszkaniu.

 Osoby, które pierwszy raz widz¹ szynszyle najczêœciej
mówi¹, i¿ przypomina ona wiewiórkê z du¿ymi uszami lub zaj¹ca
z wiewiórczym ogonkiem. Dziko ¿yj¹ce szynszyle mo¿na spotkaæ
w ma³ych iloœciach w wysokich partiach gór w pó³nocnym Chile.
Prowadz¹ one nocny tryb ¿ycia. Mieszkaj¹ w niewielkich stadach
pomiêdzy ska³ami oraz w wygrzebanych w ziemi norkach. S¹
zwierzêtami roœlino¿ernymi. Ich po¿ywienie stanowi¹ przede
wszystkim szorstkie ŸdŸb³a traw, nasiona oraz zio³a. Samice rodz¹
raz lub dwa razy w roku od 1 do 4 m³odych. Ma³e szynszyle, po
ci¹¿y trwaj¹cej 111 dni, widz¹ i chodz¹. S¹ zwierzêtami stosunkowo
d³ugowiecznymi, mog¹ ¿yæ 15 lat. Podstawowym i najczêœciej
spotykanym ubarwieniem szynszyli jest barwa szaroniebieska.
Szynszyle s¹ z natury zwierzêtami towarzyskimi, chocia¿ trochê
p³ochliwymi. Pojedynczo mo¿na je trzymaæ wtedy, kiedy mamy du¿o
wolnego czasu i mo¿emy im poœwiêciæ przynajmniej godzinê
dziennie. Najlepiej, jeœli jest to póŸne popo³udnie, gdy¿ zwierze
prowadzi nocny tryb ¿ycia. Towarzystwem dla szynszyla nie musi
byæ koniecznie cz³owiek lub osobnik tego samego gatunku. Mo¿e
to byæ œwinka morska, czy te¿ królik oczywiœcie miniaturowy. S¹
równie¿ psy i koty, które w pe³ni zaakceptuj¹ obecnoœæ szynszyli.

 Kupno szynszyli nie powinno nastrêczaæ wielu k³opotów.
Jest to bowiem coraz bardziej popularne zwierz¹tko. Coraz czêœciej
oferuj¹ je sklepy zoologiczne. Jeœli definitywnie zapada decyzja
o kupnie szynszyla najpierw powinniœmy przygotowaæ
odpowiednie mieszkanie. Pomieszczenie, w którym bêd¹ mieszka³y
szynszyle musi spe³niaæ kilka warunków. Powinno mieæ dobre
naturalne oœwietlenie, tak wiêc klatka nie mo¿e staæ w ciemnym
przedpokoju. Konieczny jest równie¿ dop³yw œwie¿ego powietrza,
z tym, ¿e nie powinno byæ przeci¹gów. Odpada ustawienie klatki
bezpoœrednio przy otwartym oknie lub drzwiach balkonowych. Nie
mo¿na umieœciæ klatki w bezpoœredniej bliskoœci kaloryfera, czy
pieca. Kiedy szynszyla bêdzie siê przyzwyczaja³a do nowego
otoczenia, przez pewien czas nie trzeba jej wyjmowaæ, a¿ oswoi  siê
z otoczeniem. Pocz¹tkowo mo¿e nawet nie chcieæ przyjmowaæ
pokarmu, gdy opiekun bêdzie blisko klatki. Ale z biegiem dni coraz
bardziej siê zaklimatyzuje i oswoi.

Dobrze traktowany pupil odwdziêczy siê nam piêknym
i zdrowym wygl¹dem oraz radosnym zachowaniem. Serdecznie
zachêcamy do hodowli tych piêknych zwierz¹tek.

         SZYNSZYLA  W  DOMU

  Opracowa³a: Katarzyna Milczanowska

fot.1

fot.3

fot.2
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SPORT

W paŸdzierniku i listopadzie br. odby³y siê rozgrywki w ramach
powiatowej licealiady w pi³ce rêcznej, siatkówce oraz tenisie sto³owym
dziewcz¹t i ch³opców.

We wszystkich zawodach udzia³ wziê³y dru¿yny miejscowych
szkó³:
-Liceum Ogólnokszta³c¹cego
-Zespo³u Szkó³ Budowlanych
-Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych.

PI£KA RÊCZNA:
uzyskane wyniki:
dziewczêta:           tabela:
LO-ZSB     13:4 1. LO     4p (25:14)
ZSE-ZSB   12:6 2. ZSE   2p (22:18)
ZSE-LO     10:12 3. ZSB   0p (10:15)
ch³opcy: tabela:
ZSB-LO     7:15 1. LO     4p (30:19)
ZSE-LO     12:15 2. ZSE   2p (30:30)
ZSB-ZSE   15:18 3. ZSB   0p (22:33)
Do zawodów rejonowych awansowa³y dru¿yny: LO (dziewczêta)
i  LO (ch³opcy).

Rejonowa licealiada odby³a siê w brzozowskim LO w dniach 22
i 25 listopada 2002.
uzyskane wyniki:
dziewczêta:           tabela:
II LO Sanok- LO Brzozów  19:8  1. II LO Sanok   1p (19:8)

 2. LO Brzozów   0p (8:19)
ch³opcy:           tabela:
BCKU Ustrzyki D.-I LO Sanok  10:11  1. I LO Sanok   2p (25:21)
LO Brzozów-I LO Sanok  11:14 2. LO Brzozów   1p (30:21)
LO Brzozów- BCKU Ustrzyki D. 16:7 3. BCKU Ust. D. 0p 17:27)

Do pó³fina³u wojewódzkiego awansowa³y dru¿yny:
dziewczêta:  - II LO Sanok
                       - LO Brzozów
ch³opcy:        - I LO Sanok

           - LO Brzozów.

Pó³fina³ wojewódzki w pi³ce rêcznej odbêdzie siê w brzozowskim LO
w dniach 11 i 13 grudnia 2002.

SIATKÓWKA:
uzyskane wyniki:
dziewczêta:       tabela:
ZSB-LO    0:2 1. LO    2p (4:1)
LO-ZSE    2:1 2. ZSE  1p (3:3)
ZSE-ZSB  2:0 3. ZSB  0p (0:4)
ch³opcy:      tabela:
LO-ZSB     2:1 1. ZSE  2p (6:1)
ZSB-ZSE   0:2 2. LO    1p (4:3)
ZSE-LO     2:0 3. ZSB  0p (1:4)

Do zawodów rejonowych awansowa³y dru¿yny: LO (dziewczêta)
i ZSE (ch³opcy).

LICEALIADA   w  powiecie  brzozowskim

TENIS STO£OWY :
dziewczêta:        tabela:
LO-ZSB    3:0 1. ZSE  2p (6:1)
ZSB-ZSE  0:3 2. LO    1p (4:3)
ZSE-LO    3:1 3. ZSB  0p (0:6)

ch³opcy:       tabela:
ZSE-LO    0:3 1. ZSB  2p (6:2)
LO-ZSB    2:3 2. LO    1p (5:3)
ZSB-ZSE   3:0 3. ZSE  0p (0:6)
Do zawodów rejonowych awansowa³y dru¿yny:
dziewczêta:      - ZSE
                          - LO
ch³opcy:           - ZSB

 - LO
W rejonowej licealiadzie w tenisie sto³owym osi¹gniêto
nastêpuj¹ce wyniki:
dziewczêta ch³opcy:
1. LO Sanok 1. LO Brzozów
2. ZSE Brzozów 2. ZSB Brzozów
3. LO Brzozów 3. BCKU Ustrzyki  D.
4. BCKU Ustrzyki D. 4. ZS Nr 3 Sanok
5. ZS Nr 2 Sanok
Do pó³fina³u wojewódzkiego ( Tarnobrzeg 16 grudnia)
awansowa³y dru¿yny:
dziewczêta: ch³opcy:
   - I LO Sanok  -LO Brzozów
   - ZSE Brzozów -ZSB Brzozów.

SZACHY DRU¯YNOWE:
ZSE-LO     1:3    tabela:
ZSB-ZSE   2:2 1. LO    5p
LO-ZSB     2:2 2. ZSB  4p

3. ZSE  3p
Do zawodów rejonowych awansowa³y dru¿yny: LO i ZSB.
Wyniki zawodów rejonowych:
1. LO  Brzozów
2. II LO Sanok
3. ZSB Brzozów.
Wojewódzki fina³ licealiady w szachach dru¿ynowych
(28 listopada) przyniós³ nastêpuj¹ce wyniki koñcowe:
1. LO Jas³o 31,5p
2. IV LO Rzeszów 30,5p
3. ZS Soko³ów M³p. 27,5p
4. LO KEN Stalowa W. 22p
5. LO Brzozów 20p
6. LO Jaros³aw 20p
7. I LO Krosno 19,5p
8. LO Kolbuszowa 17,5p
9. LO Rudnik 15,5p
10. II LO Sanok  9,5p
11.  ZSOiZ Radymno  6,5p

                               Opracowa³a:Magdalena Kaczkowska
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworz¹ rozwi¹zanie -
- myœl Ludwika Pasteura.

BARAN (21 II – 20 IV)
Grudzieñ to miesi¹c bardzo pomyœlny dla Twojej kariery

i kieszeni. Szefowie widz¹ w tobie rzutkiego, energicznego pracownika,
pe³nego pomys³ów. Wykorzystaj m¹drze wszystkie mo¿liwoœci. W rodzinie
zapanuje teraz cudowny spokój i nastrój prawdziwie œwi¹teczny.

BYK (21 IV – 21 V)
To bêd¹ mi³e, rodzinne œwiêta, pozwól wiêc sobie na chwilê
rozmarzenia, zw³aszcza ¿e ogarnie Ciê teraz sentymentalny

nastrój. Bêdziesz mia³ wiele szans, by zaprezentowaæ swoje uzdolnienia
– niewykluczone nawet, ¿e œwiêta stan¹ siê okazj¹ do podzielenia siê
z rodzin¹ dobr¹ wiadomoœci¹ o awansie.

BLI•NIÊTA ((22 V – 21 VI)
Wygl¹da na to, ¿e jesteœ w tej chwili spragniony wypoczynku,

widoku bliskich osób i cudownej atmosfery, która pojawia siê wraz
z pierwsz¹ gwiazdk¹ w wigilijny wieczór. Zbli¿aj¹ce siê œwiêta obudz¹
w Tobie têsknotê za czu³oœci¹ ze strony drogiej sercu osoby, nic dziwnego
wiêc, ¿e prze¿yjesz teraz wiele romantycznych uniesieñ.

RAK (22 VI – 23 VII)
Bêdziesz teraz w doœæ wojowniczym nastroju, ale staraj siê nie

dopuœciæ do powa¿niejszych k³ótni. Œwiêta i Nowy Rok bêd¹ tylko
przerywnikiem dla licznych obowi¹zków. Nie pozwól jednak zepsuæ sobie
nastroju  bezustannym rozmyœlaniem o pracy.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Nie bêdzie to czas wielkiej aktywnoœci, ale te¿ nie stracony.
Za³atwisz pilne sprawy urzêdowe, pojawi¹ siê okazje do ciekawych

spotkañ zawodowych. Pieniêdzy, o ile nie ulegniesz przedœwi¹tecznej
gor¹czce zakupów, wystarczy i na niezbêdne wydatki. Koñcem grudnia
mo¿esz nawi¹zaæ interesuj¹c¹ znajomoœæ.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Przedœwi¹teczne wydatki mog¹ zacz¹æ siê dziwnie mno¿yæ
– pomyœl wiêc dwa razy, zanim siêgniesz do portfela. Okres

œwi¹teczno-noworoczny to doskona³y czas, by podtrzymaæ wiêzi rodzinne
i sympatyczne znajomoœci. Wykorzystaj to i wyœlij choæby kartki mi³ym
sercu osobom, jeœli chcesz, by mia³y Ciê w swej ¿yczliwej pamiêci.

WAGA (24 IX – 23 X)
Przed œwiêtami dokuczy Ci trochê stres i nadmierny poœpiech.
W pracy czeka Ciê sporo zamieszania, a nawet ba³aganu.

Zrób sobie harmonogram zajêæ, który pozwoli Ci wszystko ogarn¹æ.
Spodziewaj siê raczej odp³ywu ni¿ przyp³ywu gotówki. Za to w styczniu
mo¿esz otrzymaæ szansê zmiany pracy.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W okresie przedœwi¹tecznym staraj siê nie braæ na swoj¹
g³owê zbyt wiele, poniewa¿ nie bêdziesz teraz w najlepszej

kondycji. Uczucia w sta³ych zwi¹zkach nie os³abn¹, a œwi¹teczna aura
doda im ciep³ego blasku. Upominki, które Twoi bliscy wyjm¹ w tym
roku z pod choinki, bêd¹ trafione w dziesi¹tkê.

STRZELEC (23 XI – 22 XI)
Jesteœ pe³en optymizmu i pewny siebie. Ten optymizm jest
uzasadniony: masz wokó³ siebie ludzi ¿yczliwych, œwietn¹

intuicjê i wyczucie sytuacji. Je¿eli masz  problemy, postaraj siê rozwi¹zaæ
je jak najszybciej i zostawiæ w starym roku. Cokolwiek by siê dzia³o, nie
stresuj siê i nie przejmuj trudnoœciami, bo ju¿ wkrótce one min¹.
KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)

W grudniu trzeba bêdzie wywi¹zaæ siê z wczeœniejszych
obietnic i zobowi¹zañ. Mo¿esz  oczekiwaæ pomyœlnego koñca
roku, a wraz z nim nagrody i podwy¿ki ! W styczniu otworz¹

siê zupe³nie nowe mo¿liwoœci. Sylwestrowa noc nale¿eæ bêdzie do bardzo
udanych, zw³aszcza jeœli spêdzisz j¹ w mi³ym sercu towarzystwie.

WODNIK (21 I – 19 II)
Œwiêta to czas bardzo szczególny – œwiat, pêdz¹cy z zawrotn¹
prêdkoœci¹ naprzód, zatrzymuje siê wtedy na chwilê. Ty tak¿e

przestañ siê œpieszyæ i pozwól sobie na moment refleksji. Dziêki temu
spojrzysz na ¿ycie nieco inaczej ni¿ dot¹d, z szerszej perspektywy.

RYBY (20 II – 20 III)
Nie odk³adaj pilnej rozmowy z szefem, startu z nowym
pomys³em czy decyzji o zmianie pracy. W finansach mo¿e

byæ krucho unikaj zbêdnych wydatków. Nowy rok zacznij od wykonania
jakiegoœ ciep³ego, ¿yczliwego gestu.
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WYKONAWSTWO - INSTALACJE
HANDEL - TECHNIKA GRZEWCZA

PRODUKCJA - KO£NIERZE STALOWE
OSPRZÊT TELEKOMUNIKACYJNY

PROJEKTOWANIE, SERWIS
AGENCJA REKLAMY

ZARZ¥D FIRMY:
36-200 BRZOZÓW, ul. Bielawskiego 1
tel. (013) 43 09 200, fax. (013) 43 09 225
wafro@pro.onet.pl. wafro@wafro.pl
skrytka pocztowa 60,  www.wafro.pl

BIURA TECHNICZNO-HANDLOWE:
31-223 Kraków      ul. Pachoñskiego 9  tel.fax (012) 415 96 30   krakow@wafro.pl
36-200 Brzozów ul. Mickiewicza 21    tel./fax (013) 43 09 227  brzozow@wafro.pl
35-232 Rzeszów ul. Mi³ociñska 1a      tel./fax (017) 86 35 587   rzeszow@wagro.pl
38-400 Krosno ul. Sk³adowa 9          tel./fax (013) 43 61 538   krosno@wafro.pl

AGENCJA REKLAMY:
35-232 Rzeszów
ul. Mi³ociñska 1a
tel./fax (017) 86 37 518
grafik@wafro.pl

RESTAURACJA
Brzozów

ul. 3 Maja 70

Organizacja wesel, bankietów,
konferencji, chrzcin

i innych imprez okolicznoœciowych

Mo¿liwoœæ organizacji imprezy
w Restauracji Alatss

(sala klimatyzowana do 120 osób).
Dysponujemy miejscami noclegowymi dla 50 osób

Kompleksowa organizacja
imprez wyjazdowych

w miejscu wskazanym przez klienta

Restauracja alta
36-200 Brzozów

ul. 3 Maja 70
Gwarancja jakoœci i niskich cen

(0-13) 434 01 69
(0-13) 434 01 66

 tel. kom. 0-601 061 293

tel.


