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25 stycznia br. w koœciele parafialnym w Grabownicy odby³ siê
X jubileuszowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek, zorganizowany przez Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y o/Grabownica,  przy pomocy proboszcza tutejszej parafii
- ksiêdza Felicjana Nakonecznego.

 Koncert odby³ siê  pod honorowym patronatem Starosty Brzozowskiego
– Zygmunta B³a¿a.  Podzielony by³ na dwie grupy wiekowe: m³odsz¹ - do lat 13
(VI kl. SP) i  starsz¹ - powy¿ej 13 roku ¿ycia. Wziê³o w nim udzia³ 30 zespo³ów,
z czego a¿ 20 w grupie m³odszej. Na koncert fina³owy przybyli liczni goœcie,
przedstawiciele w³adz powiatowych: Starosta Brzozowski - Zygmunt B³a¿,
Wicestarosta - Janusz Dragu³a i gminnych: Burmistrz Miasta i Gminy Brzozów
- Zdzis³aw Wojdanowski oraz  Jego zastêpca - Józef  Rzepka. Organizatorzy festiwalu
pokusili siê o podsumowanie 10 lat jego realizacji. Chc¹c podziêkowaæ osobom
i instytucjom, które wspiera³y to przedsiêwziêcie od samego pocz¹tku, a bez których
nie by³oby ono mo¿liwe, uhonorowali je dyplomami uznania, które wrêczy³ prezes
Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y w Grabownicy - Jakub Oleniacz.
Te szczególne wyró¿nienia otrzymali: Józef Rzepka, Andrzej Wójtowicz, Dariusz
Irzyk, Marian Trzeœniowski, Marian Wal, Jacek Niemiec oraz Brzozowski Dom

Kultury, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Grabownicy,  Piekarnia „Ma³gosia”
w Grabownicy i Klub Sportowy „Górnik Grabownica”.

Najwa¿niejszym momentem uroczystoœci by³o wy³onienie zwyciêzców.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy: Tadeusz Podulka – dyrektor Brzozowskiego Domy
Kultury oraz ks. Tadeusz Bia³y – duszpasterz m³odzie¿y w Archidiecezji Przemyskiej,
Gra¿yna Kostecka – za³o¿ycielka KSM-u w Grabownicy, Piotr Graboñ – nauczyciel
muzyki w miejscowej szkole, Janusz Madura – organista z tutejszej parafii, przyzna³o
nastêpuj¹ce nagrody: Grupa starsza: I miejsce: KSM Orzechówka, II miejsce:
„Brewis” z Bliznego, III miejsce: Gimnazjum Grabownica, Grupa m³odsza:
I miejsce: Szko³a  Podstawowa z Górek, II miejsce: „Minima” ze SP w Bliznem,
III miejsce: SP w Brzozowie. Nagrodê publicznoœci otrzyma³y „Pyzatki”
z Grabownicy.

Sponsorami X Festiwalu Kolêd i Pastora³ek Grabownica 2003 byli: Starosta
Brzozowski, Burmistrz Miasta i Gminy Brzozów, Zwi¹zek Gmin Brzozowskich,
Eleo-Budmax, Wiejska Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Grabownicy, Piekarnia
„Ma³gosia”, Krusz-Bud oraz Marian Trzeœniowski. Opraw¹ akustyczn¹ zaj¹³ siê
Brzozowski Dom Kultury.  Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Grabownicy przygotowa³o
pyszny barszcz i bigos.

Jubileuszowe kolêdowanieJubileuszowe kolêdowanieJubileuszowe kolêdowanieJubileuszowe kolêdowanieJubileuszowe kolêdowanie
                                        w Grabownicyw Grabownicyw Grabownicyw Grabownicyw Grabownicy

Opracowa³a: Magdalena Pilawska

Starosta Brzozowski - Zygmunt B³a¿
wrêcza jedno z wyró¿nieñ

Zwyciêzcy otrzymuj¹ nagrodê z r¹k
Wicestarosty - Janusza Dragu³y

Reprezentanci grupy starszej Uczestnicy konkursu - grupa m³odsza
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POWIAT BRZOZOWSKI

10 stycznia 2003 r. odby³o siê spotkanie Zarz¹du
Powiatu Brzozowskiego z kierownictwem i ordynatorami
Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie.

G³ównym tematem poruszanym na spotkaniu by³o
omówienie sytuacji finansowej szpitala. Problemy
finansowe placówki w du¿ej mierze wynikaj¹
z niedostatecznego dofinansowania przez Kasy Chorych,
jak równie¿ ze zobowi¹zañ wynikaj¹cych z orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego z grudnia 2002 roku,
uznaj¹cego ustawê dotycz¹c¹ wzrostu p³ac w publicznych
zak³adach opieki zdrowotnej za zgodn¹ z Konstytucj¹.
To zobowi¹za³o kierowników tych placówek do
wyp³acenia pracownikom po 203 z³ na etat za 2001 r. i po
110 z³ na etat za 2002 r. Spowodowa³o to, ¿e koszty szpitala

   Bilansowe spotkanie
w brzozowskim szpitalu

w roku 2001
wzros³y o prawie
3 mln z³, nato-
miast w 2002 r.
o oko³o 1,5 mln  z³.
Kierownictwo
szpitala zosta³o
zobowi¹zane do zweryfikowania istniej¹cego Planu naprawczego
szpitala oraz comiesiêcznych raportów dotycz¹cych realizacji podjêtych
dzia³añ naprawczych. Gruntowna ocena efektów planu bêdzie mia³a
miejsce po zakoñczeniu pierwszego pó³rocza 2003 roku.

W trakcie spotkania przedsta- wiono równie¿ stopieñ
zaawansowania prac adaptacyjnych budynku hotelowca na oddzia³
paliatywno-hospitacyjny.

Rzecznik Prasowy
Starostwa Brzozowskiego

Magdalena Pilawska

Urodzona 16 stycznia 1903 r. p. Anna Gdula z Bliznego
obchodzi³a niecodzienny jubileusz stulecia urodzin.

W tym uroczystym dniu Jubilatkê odwiedzi³y delegacje ze
Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Urzêdu Gminy i Urzedu Stanu
Cywilnego  w Jasienicy Rosielnej, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w Brzozowie, a tak¿e rodzina i najbli¿si s¹siedzi. Przybyli z³o¿yli na
rêce pani Anny prezenty oraz kwiaty i ¿yczyli dalszych lat w zdrowiu
i w otoczeniu mi³oœci najbli¿szych. Pani Anna doczeka³a siê 8 dzieci,
16 wnuków, 36 prawnuków i 2 praprawnuków.

W domu Jubilatki mszê œw. odprawi³ proboszcz parafii Blizne
ks. Stanis³aw Wawrzkowicz, po czym przemówienia okolicznoœciowe
wyg³osili zaproszeni goœcie. Nie zabrak³o tortu urodzinowego i toastu
za zdrowie Stulatki.

Redakcja Brzozowskiej Gazety Powiatowej z przyjemnoœci¹
do³¹cza siê do serdecznoœci i ¿yczeñ dla Dostojnej Jubilatki, zarówno
w swoim imieniu, jak i wszystkich mieszkañców powiatu
brzozowskiego, którzy s¹ dumni, ¿e pani Anna ¿yje poœród nas, s³u¿¹c
innym rad¹, wyp³ywaj¹c¹ z tak bogatego doœwiadczenia ¿yciowego.

Opracowa³a: Magdalena Pilawska

STULECIE    URODZIN

W   BLIZNEM

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w Brzozowie informuje, ¿e od 15 wrzeœnia 2002 r.
zosta³a przeniesiona na ul. Armii Krajowej 2 (budynek GS I piêtro).

Godziny otwarcia:
poniedzia³ek – od 10 do 17

wtorek – pi¹tek od 10 do 18
sobota od 10 do 14

Jubilatka - Anna Gdula

Goœcie przybyli na jubileusz 100-lecia

Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza - Izba Przyjêæ
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PRAWA KONSUMENTÓW

Opracowa³a Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

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

POWIAT BRZOZOWSKI

Od 1 stycznia 2003 r. obowi¹zuje ustawa z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176), która wprowadzi³a nowe zasady
odpowiedzialnoœci sprzedawcy za jakoœæ towaru.

Z tym dniem przesta³o obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z dnia  25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó³owych warunków zawierania i wykonywania umów
sprzeda¿y miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami. Nie
obowi¹zuj¹ równie¿ przepisy Kodeksu cywilnego dotycz¹ce
rêkojmi i gwarancji (art. 556-581).

W nowej ustawie zrezygnowano z pojêcia rêkojmi
wprowadzaj¹c pojêcie odpowiedzialnoœci sprzedawcy za
jakoœæ towaru, natomiast pojecie wady zast¹piono
niezgodnoœci¹ towaru konsumpcyjnego z umow¹.

Ustawê stosuje siê do dokonywanej w zakresie
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa sprzeda¿y rzeczy ruchomej
osobie fizycznej, która nabywa tê rzecz w celu niezwi¹zanym
z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹ (towar
konsumpcyjny). Ustawa nie ma zastosowania do sprzeda¿y
energii elektrycznej, gazu, wody, chyba ¿e s¹ sprzedawane
w ograniczonej iloœci lub okreœlonej objêtoœci oraz do
sprzeda¿y dokonywanej w postêpowaniu upad³oœciowym
albo innym postêpowaniu s¹dowym.

Niezgodnoœæ towaru z umow¹. Sprzedawca
odpowiada wobec kupuj¹cego, je¿eli towar konsumpcyjny
w chwili jego wydania jest niezgodny z umow¹.

W przypadku indywidualnego uzgadniania w³aœciwoœci
towaru konsumpcyjnego, nale¿y uznaæ, ¿e jest on zgodny
z umow¹, je¿eli odpowiada podanemu przez sprzedawcê
opisowi, lub ma cechy okazanej kupuj¹cemu próbki albo
wzoru, a tak¿e gdy nadaje siê do celu okreœlonego przez
kupuj¹cego przy zawarciu umowy. W innych przypadkach,
(gdy nie dosz³o do indywidualnego uzgodnienia w³aœciwoœci
towaru konsumpcyjnego), nale¿y uznaæ, ¿e towar
konsumpcyjny jest zgodny z umow¹, je¿eli nadaje siê do
celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle u¿ywany
oraz jego w³aœciwoœci odpowiadaj¹ w³aœciwoœciom
cechuj¹cym towar tego rodzaju.

Za niezgodnoœæ towaru z umow¹ uznaje siê równie¿
nieprawid³owoœci w zamontowaniu i uruchomieniu towaru
konsumpcyjnego, pod warunkiem ¿e czynnoœci te zosta³y
wykonane w ramach umowy sprzeda¿y przez sprzedawcê
lub przez osobê, za któr¹ ponosi on odpowiedzialnoœæ, albo
przez kupuj¹cego wed³ug instrukcji otrzymanej przez
sprzedawcê s¹ uwa¿ane za niezgodnoœæ towaru z umow¹.

Ustawa wprowadzi³a domniemanie prawne co do
istnienia przes³anek odpowiedzialnoœci za jakoœæ towaru
w chwili jej nabycia- przez 6 miesiêcy od nabycia towaru
kupuj¹cy mo¿e wskazaæ na jego niezgodnoœæ z umow¹ bez
obowi¹zku udowadniania przyczyn tej niezgodnoœci lub tego,
¿e istnia³a ona przed wydaniem towaru.

Czas trwania odpowiedzialnoœci sprzedawcy za
niezgodnoœæ towaru konsumpcyjnego  z umow¹, zasadniczo
wynosi dwa lata od wydania towaru. W przypadku wymiany
towaru termin ten biegnie na nowo. Istnieje mo¿liwoœæ
skrócenia przez strony terminu ale tylko co do  rzeczy
u¿ywanych  nie poni¿ej jednego roku.

Uprawnienia kupuj¹cego. Je¿eli towar
konsumpcyjny jest niezgodny z umow¹, kupuj¹cy mo¿e
¿¹daæ doprowadzenia go do stanu  zgodnego z umow¹ przez
nieodp³atn¹ naprawê albo wymianê na nowy, chyba ¿e
naprawa albo wymiana s¹ niemo¿liwe lub wymagaj¹
nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmiernoœci kosztów
nale¿y uwzglêdniæ takie kryteria jak: wartoœæ towaru
zgodnego z umow¹, rodzaj i stopieñ stwierdzonej
niezgodnoœci, niedogodnoœci, na jakie narazi³by kupuj¹cego
inny sposób zaspokojenia. Ustawa na³o¿y³a na sprzedawcê,
który otrzyma³ od kupuj¹cego zawiadomienie o niezgodnoœci
towaru z umow¹ wraz z ¿¹daniem naprawy lub wymiany
obowi¹zek ustosunkowania siê do tego ¿¹dania w terminie
14 dni. Je¿eli sprzedawca nie spe³ni tego obowi¹zku, zgodnie
z art. 8 ustawy uwa¿a siê, ¿e uzna³ je za uzasadnione.
W sytuacji, gdy wymiana lub naprawa s¹ niemo¿liwe lub
wymagaj¹ nadmiernych kosztów, albo je¿eli sprzedawca nie
zdo³a uczyniæ zadoœæ ¿¹daniu  kupuj¹cego w odpowiednim
czasie (przy okreœleniu odpowiedniego czasu naprawy lub
wymiany uwzglêdnia siê rodzaj towaru i cel jego nabycia)
lub gdy naprawa lub wymiana nara¿a³aby kupuj¹cego na
znaczne niedogodnoœci, ma on prawo domagaæ siê obni¿enia
ceny albo od umowy odst¹piæ. Kupuj¹cy nie mo¿e jednak
od umowy  odst¹piæ w przypadku gdy niezgodnoœæ towaru
konsumpcyjnego z umow¹ jest nieistotna.

Kupuj¹cy traci uprawnienia, jeœli przed up³ywem
dwóch miesiêcy od stwierdzenia niezgodnoœci towaru
konsumpcyjnego z umow¹ nie zawiadomi o tym
sprzedawcy. Przy czym do zachowania terminu wystarczy
wys³anie zawiadomienia przed jego up³ywem.
Zgodnie z  art. 11 ustawy  uprawnieñ unormowanych
w ustawie o sprzeda¿y konsumenckiej nie mo¿na wy³¹czyæ
ani ograniczyæ w drodze umowy zawartej przed
zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodnoœci towaru
konsumpcyjnego z umow¹. W szczególnoœci nie mo¿na tego
dokonaæ przez oœwiadczenie kupuj¹cego, ¿e wie o wszelkich
niezgodnoœciach towaru z umow¹, lub przez wybór prawa
obcego.

Opracowano na podstawie:
 - informacji  UOKiK „Sprzeda¿ konsumencka”

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŒCI SPRZEDAWCY
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SZKO£Y  PONADGIMNAZJALNE

Wzorem lat ubieg³ych Samorz¹d
Uczniowski Zespo³u Szkó³  Ekono-
micznych w Brzozowie zorganizowa³
akcjê „Miko³ajki” na rzecz dzieci mieszka-
j¹cych w Domu Pomocy Spo³ecznej dla
Dzieci Zgromadzenia SS S³u¿ebniczek
NMP NP w Brzozowie. Cz³onkowie
samorz¹du kwestowali w firmach
i placówkach handlowych na terenie
Brzozowa, a tak¿e wœród uczniów
i nauczycieli naszej szko³y. Dziêki
ludzkiej ofiarnoœci uda³o siê zebraæ
kwotê 1300 z³ oraz liczne dary rzeczowe.
Z takimi podarkami udaliœmy siê 6 grudnia
2002 r. do Domu Pomocy Spo³ecznej dla
Dzieci w Brzozowie Zdroju. By³o to
niezwyk³e spotkanie z dzieæmi i ich

Dnia 19 grudnia 2002 r. w Zespole
Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie
odby³a siê uroczystoœæ nazwana przez
nas „Wigili¹ poetyck¹”. Tê tradycjê
kultywujemy  ju¿ od ponad 10 lat. Na
program pt. „Œliczna gwiazda wschodzi
nam…” z³o¿y³y siê wiersze o Bo¿ym
Narodzeniu i kolêdy. Przewodnicz¹cy
Samorz¹du Szkolnego w imieniu
wszystkich uczniów z³o¿y³ ¿yczenia
pracownikom szko³y i symbolicznie
po³ama³ siê op³atkiem z  Dyrekcj¹.
Dodatkow¹ atrakcjê stanowi³ mini-
koncert kolêd obcojêzycznych,
przygotowany przez uczniów pod
kierunkiem nauczycieli j. angielskiego
i j. niemieckiego. Nie brak³o te¿ akcentów
humorystycznych, a to za spraw¹
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Opracowa³a El¿bieta Olearczyk

kolêdników, którzy urozmaicili program,
prezentuj¹c weso³e ludowe wierszyki
(g³ównie z naszego regionu), przeplatane

opiekunami. Wzruszy³a nas radoœæ dzieci,
które garnê³y siê do naszego szkolnego
Miko³aja i pyta³y, czy przyjedzie tak¿e za
rok.

Od dyrektora tej placówki Siostry
Ewy Mehal otrzymaliœmy piêkne
podziêkowanie z cytatem s³ów Jana
Paw³a II: Cz³owiek jest wielki nie przez
to, co ma… lecz przez to, czym dzieli
siê z innymi. Ale przecie¿ nie
moglibyœmy okazaæ siê hojni, gdyby nie
wsparcie tych, wœród których
zbieraliœmy dary. T¹ drog¹ pragniemy
wiêc z³o¿yæ gor¹ce podziêkowania
wszystkim w³aœcicielom i pracownikom
sklepów, hurtowni, aptek i innych
instytucji, którzy w jakikolwiek sposób

poparli nasz¹ akcjê.

tradycyjnymi kolêdami i pastora³kami.
Scenariusz imprezy opracowa³y i nad
przygotowaniem ca³oœci czuwa³y Justyna
Wilusz (katechetka) i El¿bieta Olearczyk
(nauczyciel j. polskiego) przy pomocy
ksiêdza Alojzego Szweda.

Nasz program zaprezentowaliœmy
równie¿  w Domu Pomocy Spo³ecznej
„Spokojna Przystañ” w Brzozowie.
Pragnêliœmy podzieliæ siê radoœci¹
z nadchodz¹cych Œwi¹t z mieszkaj¹cymi
tam pensjonariuszami. Dyrekcji
i pracownikom tej placówki dziêkujemy
za serdeczne przyjêcie.

Opracowa³a El¿bieta Olearczyk

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

Informacje z Zespo³u Szkó³
        Budowlanych w Brzozowie

S p o t k a n i a
o p ³ a t k o w e
w ZSB to ju¿
tradycja.
W przedœwi¹te-
cznym tygodniu
w szkolnej sali
gimnastycznej
spotkali siê
uczniowie i na-

uczyciele, aby podzieliæ siê op³atkiem i razem œpiewaæ
kolêdy. Piêkny monata¿ s³owno-muzyczny oraz minijase³ka
przygotowa³ ks. Kazimierz Piwowar wraz z uczniami kl. I
LO, a w koncercie kolêd wyst¹pi³ Arkadiusz Cyganik.

Cz³onkowie SK PCK wraz z opiekunem  A. Sabat
wykonali stroiki œwi¹teczne, które zosta³y ofiarowane
osobom samotnym.

Wa¿nym spraw-
dzianem wiedzy i umie-
jêtnoœci uczniów s¹
olimpiady.

W ostatnich mie-
si¹cach na szczeblu
szkolnym przepro-
wadzono eliminacje do
Olimpiady Wiedzy
Technicznej, Olim-

piady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych oraz Olimpiady
Ekologicznej. Cieszy³y siê one du¿¹ popularnoœci¹ wœród uczniów,
a najlepsi zostali wytypowani do zawodów okrêgowych. Opracowa³a: Halina Baran

fot. M. Soczek

fot. T. Florczak

„Wigilia poetycka” w Zespole Szkó³ Ekonomicznych

„MIKO£AJKI” - dla dzieci Zgromadzenia SS S³u¿ebniczek NMP NP w Brzozowie

Spotkanie dzici ze œw. Miko³ajem

Kolêdnicy z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych
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Opracowa³a:
Magdalena Korfanty

Opiekun SKE

Od IX 2001r. w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Brzozowie dzia³a
Szkolny Klub Europejski. Celem klubu jest
upowszechnianie wiedzy na temat Europy
i Unii Europejskiej oraz integrowanie
spo³ecznoœci szkolnej wokó³ zagadnieñ
europejskich.

Jednoczeœnie klub pozostawia
swobodê  w wypowiadaniu siê za lub
przeciw przyst¹pieniu Polski do UE,
pozostawiaj¹c to jako indywidualn¹
decyzjê ka¿demu z cz³onków. Obecnie SKE
liczy 35 osób, wœród których wiêkszoœæ

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI W I LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CYM

IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BRZOZOWIE

stanowi m³odzie¿ klasy pierwszej o profilu
europejskim. Dotychczas SKE opracowa³
statut klubu, zebra³ przydatne adresy
i materia³y o tematyce europejskiej (bardzo
pomocny okaza³ siê kontakt z Urzêdem
Komitetu Integracji Europejskiej
w Warszawie oraz z Regionalnym Centrum
Informacji Europejskiej w Rzeszowie).
Zebrane materia³y pomog³y w utworzeniu
„K¹cika europejskiego” w bibliotece
szkolnej oraz tablicy informacyjnej
o krajach UE. Du¿ym sukcesem klubu by³o
przeprowadzenie w szkole projektu

„Obserwujemy szczyt w Kopenhadze”,
zakoñczonego akcj¹ plakatow¹ dotycz¹c¹
ustaleñ kopenhaskich. SKE wspólnie
z dyrektorem szko³y Zbigniewem Sawk¹
zg³osi³ szko³ê do udzia³u w programie
edukacyjnym UKIE – „Moja szko³a w Unii
Europejskiej”. W przysz³oœci klub
zamierza przeprowadziæ m.in. wewn¹trz-
szkolne referendum na temat przyst¹pie-
nia polski do UE w ramach akcji „M³odzi
g³osuj¹” oraz konkurs eurowiedzy.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿
w bie¿¹cym roku szkolnym utworzono
klasê pierwsz¹ o profilu: ”Edukacja
europejska”.Klasa w ca³oœci stanowi
zasadniczy trzon SKE.

O poziomie pracy ka¿dej szko³y
œwiadcz¹ m.in. wyniki egzaminów
koñcowych, liczba uczniów, którzy
z korzystn¹ lokat¹ dostali siê do szko³y
programowo wy¿szej i oczywiœcie wyniki
olimpiad i konkursów przedmiotowych.

W bie¿¹cym roku szkolnym lista
olimpijczyków I LO wygl¹da³a imponu-
j¹co. W 16 olimpiadach i konkursach jakie
odby³y siê w I semestrze na szczeblu
szkolnym, wziê³o udzia³ 152 uczniów.

Tradycyjnie najwiêcej uczestni-
ków zgromadzi³y eliminacje I stopnia
Olimpiady Wiedzy Religijnej - 60,
nastêpnie Olimpiady Jêzyka Angielskiego
- 23, Francuskiego - 12, Niemieckiego
– 10.

Potwierdzaj¹ one du¿e zaintere-
sowanie m³odzie¿y nauk¹ jêzyków
obcych, które w dzisiejszej szkole
uzyskuj¹, obok jêzyka  ojczystego
i matematyki, rangê g³ównych przed-
miotów nauczania. Rangê tê potwierdza
regulamin Nowej Matury, w trakcie której
jêzyk obcy bêdzie obowi¹zkowym
przedmiotem na egzaminie pisemnym.

Do II etapu  Olimpiad
i Konkursów przedmiotowych zakwa-
lifikowali siê nastêpuj¹cy  uczniowie:

I. Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego:
1.D¿oñ Paulina - 4b
2.Florczak Iwona - 4c
3.Zaj¹c Piotr - 3f

II. Olimpiada Historyczna:
1.Materniak Dariusz - 3c

III. Olimpiada Jêzyka Rosyjskiego:

1.Burnat Edyta - 4d
2.Duduœ Katarzyna - 4d
3.D¿oñ Paulina - 4b
4.Jarosz Anna - 4d
5.Kurcoñ Magdalena - 4b
6.Maœlak Anna - 3c

IV. Olimpiada Jêzyka Francuskiego:
1.Florek Anna - 4c
2.Kiepura Agnieszka - 4d

V. Olimpiada Artystyczna-sekcja plastyki:
1.Nowos³awska Aleksandra - 1a
2.Wacek Renata - 4b
3.Warcho³ Dagmara - 4b

VI.Olimpiada Artystyczna-sekcja muzyki:
1.Materniak Dariusz - 3c
2.Werbowska Anna - 3c
3.Kozak Joanna - 1b
4.Pigoñ Agnieszka - 3c
5.Tomkiewicz £ukasz - 3d

VII. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej:
1.Materniak Dariusz - 3c
2.Raœ Bart³omiej - 4e
3.Szuma Jadwiga - 1c

VIII. Konkurs Prozy i Poezji Niemieckiej:
1.Rychlicka Lukrecja - 3a

IX. Olimpiada Poezji Religijnej:
1.Rychlicka Lukrecja - 3a

Olimpiady i konkursy przedmiotowe
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym

w Brzozowie
X. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny:
1.Baran Zbigniew - 3f
2.Jajko Marta - 4b
3.Filip Iwona - 4b
4.Mendyka Marcin - 4b
5.Per Karol - 4b
6.Snie¿ek Arkadiusz - 1h
7.P³oñska Ma³gorzata - 3b
8.Froñ Katarzyna - 1h
    Do drugiego etapu olimpiad
zakwalifikowa³o siê 36 uczniów (nie ma
jeszcze wyników wszystkich olimpiad),
jest to równie¿ liczba imponuj¹ca,
zwa¿ywszy na bardzo wysoki próg
eliminacyjny na tym stopniu, szczególnie
w zakresie niektórych przedmiotów,
z których wymaga siê od olimpijczyków
wiedzy i umiejêtnoœci wykraczaj¹cych
poza program szko³y œredniej
(np. Olimpiada Jêzyka Angielskiego).
    Uczestnictwo przynajmniej
2 olimpijczyków na szczeblu centralnym
sytuuje szko³ê na liœcie rankingowej
najlepszych szkó³ typu maturalnego
w kraju.
    W ubieg³ym roku I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Brzozowie mia³o
1 ucznia na eliminacjach centralnych ( by³a
to Paulina D¿oñ- uczestniczka Olimpiady
Jêzyka Rosyjskiego ).Ostateczne wyniki
drugiego etapu olimpiad w bie¿¹cym roku
szkolnym bêd¹ znane w miesi¹cach
wiosennych-marcu i kwietniu.

Opracowa³: Zbigniew Sawka
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Zima na drogach w powiecie
brzozowskim

Systematyczn¹ akcjê zimow¹ na drogach powiatowych
rozpoczêto 17 grudnia 2002 r. Przed rozpoczêciem sezonu na
placu sk³adowym  znajdowa³o siê 850 m3 ¿u¿la i 170 m3 piasku.
Do stycznia 2003 r. zu¿yto oko³o 540 m3 materia³ów
uszorstniaj¹cych, p³ugopiaskarki przepracowa³y 275 godzin,
a koparko- ³adowarki - 140 godzin. Zarz¹d Dróg Powiatowych
w Brzozowie w dyspozycji posiada cztery p³ugopiaskarki oraz
dwa ci¹gniki z p³ugami do odœnie¿ania w rejonie „Zasania” oraz
„Magierowa”. Na placu przy za³adunku materia³ów
uszorstniaj¹cych pracuj¹ dwie koparko-³adowarki Bia³oruœ
i Ostrówek.  Dla koordynacji dzia³añ  w siedzibie Zarzadu
prowadzony jest dy¿ur w godzinach od 400  do 22 00,
a w przypadkach ci¹g³ych opadów  i zawiei - ca³odobowo.

Telefony dy¿urne: 43 404 74, 43 406 65 i komórkowy
0 606 817 775.

ZARZ¥D DRÓG POWIATOWYCH W BRZOZOWIE

Opracowa³
Kazimierz Tympalski

Janusz Szuber

Opracowany plan zimowego utrzymania dróg
powiatowych zosta³ przes³any wszystkim jednostkom
publicznym na terenie powiatu. Odœnie¿anie i zwalczanie go³oledzi
odbywa siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami okreœlonymi
Zarz¹dzeniem Nr 45 Ministra Transportu z dnia 25.10.1994 r.

Aktualnie obowi¹zuj¹ trzy standardy zimowego
utrzymania naszych dróg tj.: V, VI, VII. Dla przypomnienia  na
podstawie Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach Dz. U. Nr 132 poz. 622 oraz
Dz. U. Nr 60 z 1997 r. poz. 369, oczyszczanie ze œniegu i lodu oraz
usuwanie b³ota oraz innych nieczystoœci z chodników nale¿y
do obowi¹zków w³aœcicieli przyleg³ych nieruchomoœci.
Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych nale¿y do
obowi¹zków jednostki u¿ytkuj¹cej teren s³u¿¹cy komunikacji
publicznej

Za jakiekolwiek uchybienia Zarz¹d Dróg Powiatowych
w Brzozowie przeprasza i ¿yczy u¿ytkownikom dróg w 2003 roku
jak najmniej utrudnieñ w czasie jazdy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
- wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi i funkcjami
dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych,

- podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia skutków
niepe³nosprawnoœci,

- opracowuje i przedstawia plany zadañ i informacji z prowadzonej
dzia³alnoœci oraz udostêpnia je na potrzeby samorz¹du
województwa

- finansuje w czêœci lub ca³oœci koszty tworzenia i dzia³alnoœci
warsztatów terapii zajêciowej,

-przeprowadza kontrolê organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych oraz  oœrodków wpisanych do rejestrów,

- rozpatruje wnioski  kwalifikacyjne i dofinansowuje uczestnictwo
w turnusach rehabilitacyjnych osób niepe³nosprawnych i ich
opiekunów,

- dofinansowuje sport, kulturê, rekreacjê i turystykê osób
niepe³nosprawnych,

- dofinansowuje zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze przyznawane
osobom niepe³nosprawnym,

- dofinansowuje likwidacje barier architektonicznych
w komunikowaniu siê i technicznych w zwi¹zku
z indywidualnymi potrzebami osób niepe³nosprawnych,

- opracowuje program dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych
w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz
przestrzegania praw osób niepe³nosprawnych,

- wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi i funkcjami
dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych w zakresie
rehabilitacji zawodowej,

- wspó³pracuje z organami rentowymi,

- wspó³pracuje z w³aœciwym terenowo inspektoratem pracy
w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepe³no-
sprawnych.

Starosta:
- udziela po¿yczki osobie niepe³nosprawnej na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej,

- umarza po¿yczkê na wniosek po¿yczkobiorcy do wysokoœci
50% pod warunkiem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesiêcy oraz po
spe³nieniu pozosta³ych warunków umowy,

- w przypadku uzasadnionym trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ lub
losow¹ d³u¿nika mo¿e odroczyæ - termin sp³aty po¿yczki
roz³o¿yæ  jej sp³atê na raty lub umorzyæ sp³atê w czêœci albo
w ca³oœci je¿eli po¿yczka sta³a siê wymagalna,

- dofinansowuje do wysokoœci 50% oprocentowania kredytu
bankowego zaci¹gniêtego na kontynuowanie dzia³alnoœci
gospodarczej albo rolniczej, prowadzonej przez osoby
niepe³nosprawne,

- zwraca koszty pracodawc¹ poniesione w zwi¹zku
z przystosowaniem tworzonych lub istniej¹cych stanowisk
pracy dla osób niepe³nosprawnych, bezrobotnych lub
poszukuj¹cych pracy i nie pozostaj¹cych w zatrudnieniu,
skierowanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy,

- wydaje opinie na temat utworzenia zak³adu aktywnoœci
zawodowej,

- po uzyskaniu zgody wojewody powo³uje i odwo³uje powiatowy
zespó³ ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci

Zadania na rzecz osób niepe³nosprawnych wynikaj¹cych z projektu nowelizacji Ustawy
„o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnienia osób niepe³nosprawnych”

Opracowa³a:  Zofia Foryœ
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Powiat brzozowski  jest powiatem o charakterze typowo
rolniczym o s³abo rozwiniêtej infrastrukturze gospodarczo
 - przemys³owej co determinuje trudn¹ sytuacjê na lokalnym
rynku pracy i  nie sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy.
S³abe gleby i du¿e rozdrobnienie gospodarstw rolnych sprawiaj¹,
¿e produkcja roœlinna i zwierzêca jest poni¿ej œredniej krajowej.
Dlatego te¿ w powiecie brzozowskim stopa bezrobocia jest jedn¹
z najwy¿szych w woj. podkarpackim co nierozerwalnie zwi¹zane
jest z rolniczym charakterem tych terenów i niskim stopniem
urbanizacji. W naszym regionie wystêpuj¹ równie¿ bariery
infrastrukturalne, edukacyjne oraz finansowe. Z roku na rok
wzrasta liczba osób d³ugotrwale bezrobotnych powy¿ej 30 roku
¿ycia, które maj¹ coraz mniejsze szanse na uzyskanie zatrudnienia,
ze zdecydowan¹ przewag¹ kobiet. Wzrasta równie¿ liczba osób
bez prawa do zasi³ku dla bezrobotnych.

 W ostatnich latach sytuacja na rynku pracy ulega³a
systematycznemu pogorszeniu. Wzrasta³o bezrobocie, a tak¿e
pog³êbia³y siê niekorzystne zmiany w jego strukturze.
W styczniu 2002 r., liczba bezrobotnych nie tylko w powiecie,
ale i w ca³ym kraju osi¹gnê³a najwy¿sz¹ wartoœæ od pocz¹tku
transformacji (przekroczy³a poziom 201,5 tyœ. bezrobotnych).
Stopa bezrobocia liczona w Polsce wynios³a wtedy 18,0 %,
liczona dla województwa podkarpackiego 17,8 %, a w powiecie
brzozowskim, a¿ 24 %.

Do g³ównych przyczyn trudnej sytuacji na rynku pracy
powiatu brzozowskiego mo¿na zaliczyæ:
- wchodzenie na rynek pracy licznych roczników wy¿u

demograficznego, które od lat charakteryzuje siê jednym
z najwy¿szych wskaŸników przyrostu demograficznego.

- spadek tempa przyrostu liczby miejsc pracy, szczególnie
w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach oraz du¿ej fluktuacji
zatrudnienia w tym sektorze, co  w efekcie zwiêkszy³o wyp³yw
pracowników na rynek pracy. By³o to spowodowane g³ównie

czynnikami zewnêtrznymi, a tak¿e wysokimi kosztami pracy.
Z analizy danych o bezrobociu wynika, ¿e do

specyficznych cech lokalnego rynku pracy nale¿y zaliczyæ:
1) jedn¹ z najwy¿szych stóp bezrobocia wœród powiatów
województwa podkarpackiego, co mia³o wp³yw m.in.  na uznanie
powiatu za zagro¿ony szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym ( od dnia 31.12.1999 r.),
2) przewagê wœród bezrobotnych osób zamieszkuj¹cych obszary
wiejskie ( ponad 90 %). Dodatkowym problemem jest równie¿
bezrobocie ukryte na terenach wiejskich,
3) za ma³¹ w stosunku do potrzeb liczbê ofert pracy,

4) zbyt ma³¹ (ze wzglêdu na iloœæ œrodków Funduszu Pracy)
liczbê osób obejmowanych aktywnymi programami rynku pracy,

5) znaczne zró¿nicowanie bezrobocia wed³ug grup wiekowych.
Najwy¿szy odsetek wœród bezrobotnych stanowi¹ osoby m³ode
w przedziale wieku od 18 do 24 lat oraz 25 – 34 lat,
6) znaczne zró¿nicowane bezrobotnych wed³ug poziomu
wykszta³cenia. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ  bezrobotnych stanowi¹
osoby o niskim poziomie wykszta³cenia (ponad 2/3 ogó³u
zarejestrowanych),
8) znaczny udzia³ d³ugotrwale bezrobotnych tj. osób
poszukuj¹cych pracy przez okres d³u¿szy ni¿ rok. Wœród tej
populacji du¿¹ grupê stanowi¹ osoby m³ode nie posiadaj¹ce
doœwiadczenia zawodowego.

Charakterystyka rynku pracy powiatu w latach 1999-2002

Tab.  Dynamika wzrostu i stopa bezrobocia w powiecie
brzozowskim w latach 1999-2002

Lata 
Iloœæ 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Stopa bezrobocia 

30.06.1999 6684 18,4% 
31.12.1999 7380 20% 
30.06. 2000  7257 19,7% 
31.12.2000 8012 21,6% 
30.06.2001 8037 21,7% 
31.12.2001 8554 23,2% 
31.01.2002  8832 24% 
30.06.2002  7864 21,8% 

31.12.2002  8205 21,4% 

Wyszczególnienie Bezrobo tni na 
1 ofertê pracy 

Liczba 
zg³o szonych ofert 

pracy w ro ku 
06.1999 10 6 76 
12.1999 18 130 4 
06.2000 10 7 09 
12.2000 16 129 2 
06.2001 6 4 50 
12.2001 10 8 57 
06.2002 8 5 95 
12.2002 15 122 9 

Tab.  Oferty pracy w powiecie brzozowskim
w latach 1999-2002

Tab.  Bezrobotni zarejestrowani korzystaj¹cy
z form  przeciwdzia³ania bezrobociu

                        Bezrobotni 
Podejmuj¹cy zatrudnienie Lata 

Przy pracach 
 Interwencyjnych 

Przy robo tach  
publicznych 

Rozpoczynaj¹cy 
szkolenie 

199 9 221 236 1 52 

200 0 308 201 1 43 

200 1 154 246 83  

200 2 193 102 94  



9S³uchaj Radia RBR-NY  i ogl¹daj http://www.serwis-malolata.prv.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Tab. Bezrobocie w gminach powiatu brzozowskiego na koniec roku
w latach 1999-2002

Stan na dzieñ:  30.06 
1999 

31.12 
1999 

30.06 
2000 

31.12 
2000 

30.06 
2001 

31.12 
2001 

31.01 
2002 

30.06 
2002 

30.12 
2002 

Ogó³em bezrobotni 6684 7380 7257 8012 8037 8554 8832 7864 8205 
Bez prawa do 
zasi³ku 4610 5176 5054 6102 6385 6699 6963 6357 6713 

Liczba 
absolwentów 230 401 291 428 280 522 546 282 410 

Liczba 
bezrobotnych 
do 24 roku ¿ycia 

2056 2156 2408 2533 2579 2679 2757 2378 2400 

Iloœæ d³ugotrwale 
Bezrobotnych 3373 3839 4119 4339 4586 4823 5030 4562 4771 

Zwolnienia 
grupowe 194 277 288 319 164 205 81 82 102 

Stopa bezrobocia  18,4 20 19,7 21,6 21,7 23,3 23,8 21,8 
21,4 

(30.11.
02) 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP  w Brzozowie
na dzieñ 29. 01. 2003 r.

Od miesi¹ca stycznia 2002 r.
(bezrobocie w powiecie
osi¹gnê³o najwy¿szy
wskaŸnik) zauwa¿alna
by³a tendencja malej¹ca
w poziomie rejestro-
wanego bezrobocia o ile
bezrobocie w poszcze-
gólnych miesi¹cach
2002 r. sukcesywnie
mala³o (w miesi¹cu
paŸdzierniku zarejestro-
wanych by³o o 1230
osób bezrobotnych mniej
ni¿ na pocz¹tku roku -
7601) to ju¿ w miesi¹cu
listopadzie zauwa¿alny
by³ jego powolny
wzrost, by gwa³townie wzrosn¹æ
w miesi¹cu grudniu. Zarejestrowa³o siê
wtedy 733 osoby bezrobotne, a wyreje-
strowanych zosta³o 253 osób.

W zdecydowanej wiê-
kszoœci osoby powracaj¹ce do
ewidencji po raz kolejny, czyli ju¿
wczeœniej bezrobotne (90 %
nap³ywu).
Powtórne rejestracje dotyczy³y
znacznych grup bezrobotnych,
którzy z przerwami na krótkotrwale
i sezonowe zatrudnienie po raz
kolejny powracali do ewidencji
urzêdów pracy, gdy¿ rynek pracy
nie oferowa³ im sta³ych miejsc
pracy. Natomiast do g³ównych
powodów maj¹cych wp³yw na
wy³¹czenie z ewidencji bezrobotnych
nale¿a³y wyrejestrowania z tytu³u podjêcia
pracy - ok. 44 % wy³¹czeñ oraz brak
potwierdzenia gotowoœci do podjêcia
pracy przez 42 % ogólnej liczby

Gmina 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 30.12.2002 
 

Ogó³em W tym 
kobiet Ogó³em W tym 

kobiet Ogó³em W  tym 
kobiet Ogó³em W tym 

kobiet 
M. Brzozów 703 337 773 204 832 401 773 367 
Brzozów 2240 1215 2346 458 2553 1337 2420 1127 
Domaradz 731 366 822 231 865 414 857 414 
Dydnia 1125 572 1232 254 1303 666 1281 660 
Haczów 817 437 947 282 1004 529 965 512 
Jasienica 753 387 821 240 906 445 846 424 
Nozdrzec 1011 490 1071 241 1091 540 1063 508 
Ogó³em 7380 3804 8012 1910 8554 4332 8205 412 

Tab. Specyfika bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzozowskim
w latach 1999-2002

Opracowa³a: Ma³gorzata Matelowska
     Z-ca Kierownika PUP w Brzozowie

wyrejestrowanych. Pomimo wzrostu  bezrobocia w miesi¹cu grudniu 2002 mo¿na
stwierdziæ, ¿e na przestrzeni ostatniego roku bezrobocie w powiecie brzozowskim
zmala³o.

1. Nauczyciel j. angielskiego
2. Nauczyciel j. niemieckiego
3. Palacz c.o. - uprawnienia na kot³y do 0,07 MPa
4. Blacharz samochodowy

5. Wiertacz studni g³êbinowych
6. Kierowca magazynier (osoba niepe³nosprawna)
7. Operator wózka podnoœnikowego
8. Spedytor (bardzo dobra znajomoœæ j. niemieckiego)
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

Informujemy, ¿e zmieni³y siê przepisy reguluj¹ce
odp³atnoœæ za szczepienia zalecane przeciwko wirusowemu
zapaleniu w¹troby typu B.  Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi od
1 stycznia 2002 roku przepisami tj. art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6
wrzeœnia 2001 roku o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach
(Dz.U z 2001 roku Nr 126, poz 1384) a tak¿e znowelizowanym
rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 6
lipca 1998 roku w sprawie zasad przeprowadzania szczepieñ
ochronnych przeciwko chorobom zakaŸnym (Dz.U. z 1998 roku,
Nr 94, poz. 600 z póŸn. zm.) szczepienie przeciwko wirusowemu
zapaleniu w¹troby typu B u osób u których ryzyko zaka¿enia
wynika z nara¿enia na ekspozycjê zwi¹zan¹ z przerwaniem
ci¹g³oœci  tkanek lub kontakty seksualne (w tej grupie wskazañ
mieszcz¹ siê osoby przed planowanym leczeniem operacyjnym)
jest szczepieniem jedynie zalecanym i koszt zakupu szczepionki
ponosi osoba poddaj¹ca siê szczepieniu. Samo wykonanie
szczepienia zalecanego zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy
o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach jest bezp³atne, o ile punkt
szczepieñ zawar³ umowê z kas¹ chorych na wykonywanie
szczepieñ.
Natomiast szczepienia osób z otoczenia osób przewlekle
chorych na wirusowe zapalenie w¹troby B (lub zaka¿onych HBV)
s¹ szczepieniami obowi¹zkowymi i zakup tych szczepionek jest
finansowany z bud¿etu Ministra Zdrowia. Pragniemy
jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e dotychczasowy zapis rozporz¹dzenia
o finansowaniu zalecanych szczepieñ przeciw wzw B u chorych
przed operacj¹ z bud¿etu Ministra Zdrowia by³ nadu¿ywany
przez zak³ady opieki zdrowotnej, które zmusza³y chorych
zg³aszaj¹cych siê niejednokrotnie do drobnego zabiegu
chirurgicznego do wykonania szczepienia, a nawet bezprawnie

W sprawie odst¹pienia przez Ministra Zdrowia od finansowania zakupu
szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B u osób przed

planowanym zabiegiem operacyjnym

uzale¿nia³y wykonanie zabiegu chirurgicznego od
wczeœniejszego zaszczepienia siê przeciw wzw B. Stanowi³o to
próbê uwolnienia siê od odpowiedzialnoœci i ewentualnych
roszczeñ odszkodowawczych za zaka¿enie. Takie w¹skie
pojmowanie profilaktyki zaka¿eñ szpitalnych jest
niedopuszczalne, poniewa¿ chroni przed tylko jednym
z mo¿liwych zaka¿eñ szpitalnych nie uwzglêdnia natomiast
mo¿liwoœci zaka¿enia innymi drobnoustrojami przeciwko którym
nie zosta³y opracowane szczepionki ochronne takimi jak np.
wirus zapalenia w¹troby typu C (HCV) lub wirus nabytego
niedoboru odpornoœci (HIV). To na zak³adzie opieki zdrowotnej
i osobiœcie na ka¿dym fachowym pracowniku medycznym
spoczywa obowi¹zek wykonywania œwiadczeñ medycznych
i czynnoœci pielêgnacyjnych w sposób ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ
jatrogennego zaka¿enia. Za nieprzestrzeganie tej zasady mog¹
byæ oni poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci zawodowej oraz na
drodze cywilnej. Najw³aœciwszych sposobem unikniêcia
zaka¿enia w toku dzia³alnoœci diagnostyczno-leczniczej jest
wykonywanie wszelkich zabiegów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
standardami i z zapewnieniem w³aœciwej sterylizacji.

Informujemy ponadto, ¿e wszelkie ewentualne ¿¹dania
przez szpital poddania siê temu szczepieniu a nawet uzale¿nianie
wykonania zabiegu operacyjnego od wczeœniejszego
zaszczepienia siê jest dzia³aniem bezprawnym na które
przys³uguje skarga do Regionalnej Kasy Chorych oraz do
Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej Okrêgowe Izby
Lekarskiej. Osoby zainteresowane odsy³amy do lektury wy¿ej
wymienionych przepisów. Opracowa³: Janusz Kindelski

  Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej

     w Brzozowie

Zawiadamia siê, ¿e w ramach profilaktycznego programu
badañ przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka macicy
realizowane s¹: bezp³atne badania cytologiczne dla kobiet
w przedziale wieku 40 – 59 lat, ubezpieczonych
w Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych (09 R) – bez
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Badania wykonywane s¹ w Szpitalu Specjalistycznym
w Brzozowie Podkarpackim Oœrodku Onkologicznym
im. Ks. B. Markiewicza.
W gabinecie Badañ Cytologicznych Oddzia³u Ginekologiczno
Po³o¿niczego – Szpitala, przy ul. Bielawskiego 18 (pawilon A)
codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 13 – 18.
Zg³aszaj¹c siê nale¿y posiadaæ dowód ubezpieczenia i PESEL.
Bezp³atne badania, na które zapraszamy – bêd¹ wykonywane
do koñca pierwszego kwarta³u 2003 roku.

OG£OSZENIA
Zawiadamia siê, ¿e w ramach programu Profilaktyki

raka piersi wykonywane s¹ bezp³atne badania
mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.
Badania wykonywane s¹ w Szpitalu Specjalistycznym
w Brzozowie Podkarpackim Oœrodku Onkologicznym im.
Ks. B. Markiewicza w  Zak³adzie RTG ul. Ks. J. Bielawskiego
18 w godzinach od 8 – 18 tej – codziennie, oprócz sobót.
Badania przewidziane s¹ dla osób ubezpieczonych
w Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych (09R) – bez
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Zg³aszaj¹c siê, nale¿y posiadaæ dowód ubezpieczenia i PESEL.
Przed zg³oszeniem siê osobiœcie – wskazana jest informacja
telefoniczna tel. 43-09-644 (w godzinach popo³udniowych
(43-09-636).
Bezp³atne badania, na które zapraszamy – bêd¹ wykonywane
do koñca pierwszego kwarta³u 2003 r.
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NOWE LEGITYMACJE POLICJANTÓW
Ka¿dy obywatel,

podczas legitymowania lub
w innej sytuacji, gdy osoba bez
umundurowania s³u¿bowego
podaje siê za funkcjonariusza
policji, ma prawo za¿¹daæ od
policjanta jego legitymacjê
s³u¿bow¹.

Informujê, ¿e od
1 stycznia br. zmianie uleg³
wygl¹d takiej legitymacji. Teraz
kolor druku jest niebiesko-
czerwony z bia³ymi i czarnymi
napisami. Aby odró¿niæ j¹ od
falsyfikatu nale¿y zwracaæ
uwagê na  hologramy z napisem
„Policja”, znajduj¹ce siê w kilku
miejscach  druku. Pierwszy
z hologramów wchodzi
czêœciowo na zdjêcie i god³o
Polski. Legitymacja w oprawie
ma widoczne szeœæ takich
znaków. Jak widaæ na skanie jej
wa¿noœæ obejmuje okres do
31 grudnia 2005  r. W przypadku
w¹tpliwoœci, czy legitymuje nas
policjant maj¹ Pañstwo prawo
zadzwoniæ do najbli¿szej
jednostki policji, tel. 997 lub 112
z telefonu komórkowego.

FERIE ZIMOWE ZA PASEM
Wielu z czytelników w okresie zimowej kaniku³y

pozostawi swoje dzieci w domach, nie
zawsze pod opiek¹ osób doros³ych
(doros³ego rodzeñstwa, babci, dziadków
czy kuzynów). Warto wiêc naszym
milusiñskim przypominaæ zasady
bezpiecznego przebywania w domu.
Uczulajcie Pañstwo swoje pociechy, aby

nie otwiera³y drzwi osobom nie znanym.
Dobrze jest, aby dziecko mia³o aktualny

telefon do pracy rodzica.
Przestrzegajcie pañstwo przed niew³aœciwym korzystaniem
z urz¹dzeñ gazowych, elektrycznych i wodnych a szczególnie
przed majsterkowaniem z takimi urz¹dzeniami. Uczulajcie, aby

zamykaæ drzwi wejœciowe  do domu (mieszkania), gdy dziecko
wychodzi na podwórko, na sanki czy narty. Zwracajcie uwagê
na miejsca, gdzie zwyczajowo dzieci zje¿d¿aj¹ na sankach, czy
zjazdy te nie prowadz¹ na drogê lub ulicê. Wa¿ne jest z kim
dzieci utrzymuj¹ kontakty kole¿eñskie, czy na pewno grono
rówieœników jest godne zaufania? Czy nie grozi dziecku w tym
„œwiatku” jakieœ niebezpieczeñstwo. W nat³oku codziennych
spraw i obowi¹zków bywa, ¿e nie zawsze mamy czas dla dziecka,
które byæ mo¿e chcia³oby z rodzicami porozmawiaæ. Byæ mo¿e
te kilka chwil upewni rodziców, ¿e dziecko postêpuje poprawnie;
mo¿e trzeba by  dziecku poradziæ, podpowiedzieæ lub pouczyæ
go o niebezpie-
czeñstwach, z którymi
na co dzieñ, bez
Pañstwa opieki, mog¹
siê spotkaæ.
Przypominajmy, ¿e
wszelkie u¿ywki, alko-
hol czy narkotyki s¹
zabójcze, ¿e nieobe-
cnoœæ rodziców w do-
mu, to nie powód do
„balangi”,  ¿e uzale-
¿nienie mo¿e nast¹piæ nawet po pierwszym kontakcie
z ekstaz¹ (tabletk¹), pierwszej wypalonej trawce, czy pierwszej
przyjêtej w innej postaci „dzia³ce” narkotyku.  Pamiêtajmy, ¿e to
w znacznej mierze od nas rodziców czy opiekunów zale¿y
bezpieczeñstwo naszych milusiñskich.

NOWE ROZPORZ¥DZENIE
– NOWY „TARYFIKATOR”

Od 1 stycznia br. obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, wydane 20 grudnia
2002 r. w sprawie postêpowania z kierowcami naruszaj¹cymi
przepisy ruchu drogowego. (Dz. U. Nr 236, poz. 1998)
Rozporz¹dzenie okreœla: 1) sposób punktowania i liczbê
punktów odpowiadaj¹cych naruszeniu przepisów ruchu
drogowego; 2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji
kierowców naruszaj¹cych przepisy ruchu drogowego; 3) tryb
wystêpowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
4) warunki i tryb wystêpowania z wnioskiem o cofniêcie
uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi; 5) jednostki
upowa¿nione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie
spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie
przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbê
punktów odejmowanych z tytu³u jego odbycia; 6) podmioty
uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.
§ 2 stanowi, ¿e o ewidencji kierowców naruszaj¹cych przepisy
ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencj¹”, wpisuje siê
kierowcê, który kieruj¹c pojazdem dopuœci³ siê naruszenia
przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej „naruszeniem”.
Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca nie bêd¹cy
obywatelem polskim i nie posiadaj¹cy karty pobytu w zwi¹zku
z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
lub na osiedlenie siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
chyba ¿e dopuœci³ siê naruszenia, za które mo¿e byæ orzeczony
œrodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W
najbli¿szych wydaniach zamieszczaæ bêdziemy wykaz naruszeñ
zwany potocznie „taryfikatorem punktów”. Warto siê z nim
zapoznaæ tym bardziej, ¿e wesz³y dotychczas nie stosowane
naruszenia przepisów ruchu drogowego i punkty karne.

Rzecznik Prasowy Policji
komisarz Jan Wolak
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KOMENDA POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

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

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

INFORMACJA O DZIA£ANIACH
KOMENDY POWIATOWEJ

PAÑSTWOWEJ STRA¯Y
PO¯ARNEJ W BRZOZOWIE

w 2002 r.

Dzia³alnoœæ Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie w 2002 roku ukierunkowana by³a
w szczególnoœci na:
· prowadzeniu dzia³añ interwencyjnych w zakresie
likwidowania zagro¿eñ,
· doskonaleniu funkcjonowania KSRG na terenie
powiatu,
· wspó³pracy   z samorz¹dem powiatowym
w zakresie tworzenia Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego,
· wspó³dzia³aniu z Komendantami Gminnymi OSP
z terenu powiatu,
· prowadzeniu kontroli i dokonywaniu analiz
przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych oraz
egzekwowanie wydanych zaleceñ poprawy
warunków przeciwpo¿arowych w tym zakresie,
Dzia³ania interwencyjne.
W 2002r.  zanotowano ³¹cznie  557 zdarzeñ w tym:
· 119 po¿arów, co stanowi  21,3 % ogó³u zdarzeñ
· 428 miejscowych  zagro¿eñ, co stanowi  76,8 %
ogó³u zdarzeñ
· 10 alarmów fa³szywych, co stanowi 1,8  % ogó³u
zdarzeñ
Klasyfikuj¹c po¿ary pod wzglêdem ich wielkoœci
z ogólnej liczby 119 zanotowano:
· po¿ary ma³e – 80 (co stanowi  67 % ogólnej liczby
po¿arów)
· po¿ary œrednie – 39 (co stanowi 33 % ogólnej
liczby po¿arów)
· po¿ary du¿e –  0
Porównuj¹c  statystykê zdarzeñ w latach  2001
i 2002 mo¿na stwierdziæ, ¿e w dziedzinie dzia³añ
ratowniczych iloœæ po¿arów wzros³a o 16, a iloœæ
miejscowych zagro¿eñ spad³a o 139. £¹cznie
nast¹pi³ ³¹czny spadek  ogólnej iloœci o 117 zdarzeñ
do roku poprzedniego  (co stanowi    14 %  spadek
iloœci zdarzeñ).
Iloœæ i rodzaj zdarzeñ w poszczególnych gminach
przedstawia siê nastêpuj¹co:

Najwiêksz¹ iloœæ zdarzeñ, bo 281 zanotowano na terenie
miasta i gminy Brzozów, co stanowi oko³o 50 % ogólnej
liczby zdarzeñ powsta³ych na terenie powiatu
brzozowskiego. Jednak  w porównaniu z rokiem 2001 nast¹pi³
spadek ogólnej iloœci zdarzeñ na tej gminie - 58 %.
W usuwaniu skutków zdarzeñ trwaj¹cych ³¹cznie 838 godzin
bra³o udzia³ 1439 ratowników OSP i 1871  ratowników  JRG.
Ogó³em powsta³e straty w skutek zdarzeñ wynosz¹  1 296
tys. z³

Gmina I loœæ Iloœæ Iloœæ Iloœæ Wielkoœæ po¿aru 
 zdarzeñ Po¿arów MZ AF Ma³e œrednie du¿e 
Brzozów 281 66 214 1 48 18  0 
Domaradz 38 5 33 0 3 2 0 
Dydnia 65 10 53 2 4 6 0 
Haczów 68 15 53 0 10 5 0 
Jasienica 68 10 52 6 8 2 0 
Nozdrzec 37 13 23 1 7 6 0 
Ogó³em 557 119 428  10 80 39 0 

Rodzaj przyczyny I loœæ 
Zdarzeñ 

Inne przyczyny 5 

Nieprawid³owa eksploatacja  urz¹dzeñ ogrzewczych 2 

Nieu stalone 32  
NOD przy pos³ugiwaniu siê ogniem otwartym, w tym papierosy, zapa³ki 11  

NOD przy pro wadzeniu prac po¿aro wo-niebezpiecznych 1 

NOD w pozosta³ych przypadkach 5 

Podpalenia (umyœlne) w tym akty terroru 47  

Wady œrodków transportu 3 
Wady urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych (bez urz¹dzeñ ogrzewczych) 8 

Wady urz¹dzeñ ogrzewczych na paliwo sta³e 2 

Wy³ad owania atmosferyczne 2 

Przyczyny powstawania MZ 

Rodzaj przyczyny I loœæ 
zdarzeñ 

Gwa³town e opady  atmo sferyczne 68  
Gwa³town e przybory wód 15  

Huragany, silne wiatry, tornada 82  

Inne przyczyny 76  

Nietypowe zachowania siê zwierz¹t, owadów stwarzaj¹ce zagro¿enie 88  
Nieu stalone 2 

Niezachowanie zasad bezpieczeñstwa ruchu  œrodków transportu 68  

Zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych 7 
Uszk odzenia s ieci instalacj i przesy³owych, doprowadzaj¹cych, 
odprowadzaj¹cy ch media komunalne i technologiczne 1 

Wady œrodków transportu 16  

Nieprawid³owa eksploatacja œrodk ów transportu 2 

Wady urz¹dzeñ mechanicznych 1 

Wy³ad owania atmosferyczne 2 

Natomiast uratowano mienie wartoœci  2 545 tys. z³.
Odnotowano wspó³pracê z:
· Policj¹ - w  145  zdarzeniach
· Pogotowiem ratunkowym - w  34   zdarzeniach
· Pogotowiem Energetycznym  - w  28  zdarzeniach
· Wojskiem - w   1   zdarzeniu

Liczba ofiar œmiertelnych ³¹cznie:
- 7 osoby,   rannych  - 21 osób
Najwiêcej zdarzeñ zanotowano
w miesi¹cach: styczeniu - 71, marcu
- 81, lipcu - 66, sierpniu - 81, natomiast
w pozosta³ych miesi¹cach iloœæ zdarzeñ
utrzymywa³a siê w miarê na równym
poziomie tj. oko³o  40 zdarzeñ.
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S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E
Klasyfikuj¹c zdarzenia pod wzglêdem rodzaju obiektów
w których powsta³y mo¿na stwierdziæ, i¿ najwiêcej zdarzeñ
odnotowano w:
· obiektach mieszkalnych
· obiektach u¿ytecznoœci publicznej
· œrodkach transportu
· uprawach i rolnictwie
· innych obiektach
Wzrost po¿arów w porównaniu z 2001r. wyst¹pi³ w obiektach:
· obiektach mieszkalnych         - o 10 zdarzeñ
· uprawy rolnictwo                    - o 5  zdarzeñ
· inne obiekty                             - o 1 zdarzenie
oraz miejscowych zagro¿eñ w:
· obiektach mieszkalnych        - o 16 zdarzeñ
· obiektach u¿ytecznoœci  publicznej      - o 21 zdarzeñ
· uprawach i rolnictwie                    - o 15 zdarzeñ
Udzia³  jednostek OSP w dzia³aniach ratowniczo – gaœniczych
w roku 2002
Najczêœciej w roku 2002 do zdarzeñ  wyje¿d¿a³y jednostki:
Gmina Brzozów:          Zmiennica        17 wyjazdów
Gmina Domaradz:        Domaradz          9 wyjazdów
Gmina Dydnia:             Jab³onka         17 wyjazdów
Gmina Haczów:           Jasionów         15 wyjazdów
Gmina Jasienica R.:     Blizne              11 wyjazdów
Gmina Nozdrzec:         Weso³a            12 wyjazdów
By³y równie¿ jednostki OSP, które nie bra³y udzia³u w ¿adnych
dzia³aniach ratowniczo – gaœniczych w roku 2002.

Rywalizacja sportowa wœród jednostek OSP
W 2002 r. we wszystkich gminach powiatu brzozowskiego
zosta³y przeprowadzone zawody sportowo - po¿arnicze, które
by³y eliminacjami do Powiatowych Zawodów Sportowo
-Po¿arniczych. Zajête I miejsca w zawodach gminnych
promowa³y te jednostki do wziêcia udzia³u w zawodach
powiatowych. Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie jako
wspó³organizator zawodów wed³ug regulaminów CTIF
zapewnia³a obs³ugê techniczn¹ czyli przygotowanie przeszkód
i torów oraz ocenê rywalizacji poprzez komisjê sêdziowsk¹.
W IV Powiatowych Zawodach Sportowo-Po¿arniczych, które
odby³y siê 04.08.2002 r. w Haczowie uczestniczy³o 17 dru¿yn.
Przeprowadzono równie¿ rywalizacjê wœród stra¿aków-seniorów
z terenu gminy Nozdrzec i Dydnia
Krajowy System ratowniczo-Gaœniczy
Obecnie na terenie powiatu brzozowskiego dzia³a 50 jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w tym 14 jednostek OSP
w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Pierwsze  4 jednostki OSP zosta³y w³¹czone do systemu  w roku
1995 (OSP: Grabownica, Blizne, Haczów, Nozdrzec) nastêpne
6 jednostek w³¹czono w roku 1997 (OSP: Przysietnica,  Domaradz,
Jab³onka, Jasionów, Trzeœniów, Jasienica Rosielna), a ostatnie
3  jednostki OSP tj.:   Weso³a, Stara Wieœ, Zmiennica w roku
2001. W ubieg³ym 2002r. w³¹czono kolejn¹ jednostkê: OSP
Witry³ów. Informacjê zebra³ i opracowa³:

Rzecznik Prasowy KP PSP w Brzozowie
st. asp. Bogdan Biedka

W wyniku zawartych porozumieñ
pomiêdzy samorz¹dem terytorialnym
a jednostkami Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
powsta³ Posterunek Ratowniczy PSP
w Dynowie. Zacz¹³ on funkcjonowaæ ju¿
w grudniu 2002r. lecz jego uroczyste
otwarcie nast¹pi³o 17 stycznia br.
Jego lokalizacja na terenie powiatu
rzeszowskiego a zarazem w pobli¿u granic
powiatów: brzozowskiego, przemyskiego
i przeworskiego umo¿liwia lepsze
zabezpieczenie operacyjne obs³ugi-
wanych gmin tj. Gminy B³a¿owa, Hy¿ne,
Nozdrzec, Dubiecko i Jawornik Polski.

Obecnie czas dojazdu do miejscowoœci
po³o¿onych w w/w gminach uleg³
znacznemu skróceniu. S³u¿bê pe³ni tam
15-tu stra¿aków PSP, a sam posterunek
podlega Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej
Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.
Posterunek Ratowniczy PSP w Dynowie
posiada na swoim wyposa¿eniu ciê¿ki
samochód gaœniczy ze sprzêtem
ratowniczym oraz samochód operacyjny.
W uroczystym otwarciu tego pierwszego
posterunku ratowniczego PSP na terenie
województwa podkarpackiego i jako
jednego z pierwszych w kraju

uczestniczyli: Pose³ na Sejm RP
W³adys³aw Stêpieñ – Przewodnicz¹cy
Poselskiego Zespo³u Stra¿ackiego, Wice-
marsza³ek Województwa Podkarpackiego
Norbert Mastalerz, Podkarpacki
Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszo-
wie st. bryg. Andrzej Stopa wraz
z zastêpcami, Starostowie Powiatów oraz
Wójtowie Gmin na terenie których bêdzie
dzia³a³ posterunek. Brzozów reprezen-
towany by³ przez Starostê Brzozowskiego
Zygmunta B³a¿a oraz Wicestarostê
Brzozowskiego  Janusza Dragu³ê. Ponadto
w otwarciu wziêli udzia³ Komendanci
Miejscy i Powiatowi PSP z Rzeszowa,
Przemyœla, Przeworska i Brzozowa oraz
inni zaproszeni goœcie.

NOWY POSTERUNEK RATOWNICZY

PSP W DYNOWIE

Uwaga !!!

Zgubiono legitymacjê szkoln¹ na nazwisko:
Bieñko Pawe³ - kl. III a (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:
Rzecznik Prasowy KP PSP w Brzozowie
            st. asp. Bogdan Biedka
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Najpopularniejszymi dolegli-

woœciami w czasie œnie¿yc, mrozu
i zawieruchy s¹ infekcje górnych dróg
oddechowych, spowodowane przez wirusy
przeziêbienia , paragrypy, grypy. Chorujemy
na nie wszyscy: dzieci, doroœli, ludzie sêdziwi,
przeciêtnie ponad 50 razy w ci¹gu ¿ycia.

Przeziêbienie czy grypa ?
Przeziêbienie powoduj¹ ma³o z³oœliwe

rhinowirusy, arbiwirusy, adenowirusy i ma
ono na ogó³ przebieg doœæ ³agodny.
U doros³ych jest to niegroŸn¹ infekcja
kataralna, mijaj¹ca po kilku dniach. Dzieciom
czêœciej gro¿¹ przy niej niebezpieczne
zapalenia oskrzeli lub p³uc. Przeziêbiamy siê
zwykle, gdy nasz organizm ma os³abion¹
odpornoœæ. Wtedy przemoczenie nóg,
chodzenie w nasi¹kniêtym wilgoci¹ obuwiu,
zmarzniêcie, zmêczenie, niedospanie
przynosz¹ katar, kaszel, niewielk¹ gor¹czkê,
dreszcze, które mijaj¹ po kilku dniach.

Grypê wywo³uje niezwykle zjadliwy
wirus orthomyxoviridae, który ka¿dego roku
podlega mutacjom. Spowodowana nim
infekcja jest groŸn¹ zakaŸn¹ chorob¹ ca³ego
ustroju. Wed³ug danych WHO, na œwiecie
rocznie umiera z jej powodu oko³o 40 000
osób. Zaka¿enie gryp¹ nastêpuje drog¹
kropelkow¹ od osoby chorej, która oddycha,
kaszle, kicha w naszej obecnoœci a nawet tylko
rozmawia. Naj³atwiej z³apaæ je w pocz¹tkowym
stadium infekcji, chocia¿ zagrypiony pacjent
mo¿e zaka¿aæ nawet przez 7 – 9  dni. Okres
rozwoju choroby trwa od kilku godzin
do 2 dni. Nara¿eni s¹ na ni¹ wszyscy, nawet
osoby zupe³nie zdrowe, których organizm nie
wykazuje zmniejszonej odpornoœci. Przebieg
grypy jest znacznie ostrzejszy od zwyk³ego
przeziêbienia. Oprócz kataru i kaszlu
dochodz¹ jeszcze: wysoka gor¹czka, bóle
g³owy, ucha, gard³a, miêœni, ogólne rozbicie,
czêsto sensacje ¿o³¹dkowe.

Poniewa¿ grypa przybiera postaæ
epidemii (przeciêtnie 20 % doros³ych
i 30 % dzieci doœwiadcza w ci¹gu roku
objawów choroby), wa¿ne jest, aby
w czasie, gdy panuje, ograniczyæ prze-
bywanie w du¿ych skupiskach ludzi.
Najlepsz¹ jednak profilaktyk¹ przeciw tej
zaraŸliwej infekcji wirusowej jest szczepionka,
bezpieczna we wszystkich grupach
wiekowych, poczynaj¹c od szeœciomie-
siêcznych niemowl¹t do osób starszych.

M³odym zapewnia skutecznoœæ w zapo-
bieganiu chorobie (80 –90 %).

W grupie ludzi  sêdziwych ten  procent
jest mniejszy, ale szczepienie obni¿a liczbê
hospitalizacji oraz œmierci. Szczepiæ nale¿y siê
co roku. Wirus grypy jest tak zmienny
antygenowo, ¿e szczepy zawarte
w ochronnym zastrzyku musza byæ dobierane
rokrocznie. Trzeba przygotowaæ je
odpowiednio wczeœnie, aby umo¿liwiæ
wyprodukowanie wystarczaj¹cej iloœci
surowicy przed wczesn¹ jesieni¹ i zim¹, czyli
sezonem grypy.
Trzy etapy

Wnikniêcie wirusów (przeziêbienia
lub grypy) do dróg oddechowych rozpo-
czyna stan zapalny. Z punktu widzenia lekarza
jest on obronn¹ reakcj¹ organizmu.
Natomiast dla chorego oznacza uci¹¿liwe,
nieprzyjemne dolegliwoœci:
- zmêczenie,
- os³abienie,
- wodnisty, sp³ywaj¹cy do gard³a katar,
- zatkany nos,
- napady kichania,
- uczucie blokady nie pozwalaj¹cej spaæ

 i oddychaæ,
- suchy, mêcz¹cy kaszel,
-podwy¿szon¹ lub wysok¹ (nieraz bardzo)

temperaturê,
-ból gard³a (czêsto ucha, g³owy).

Objawy te s¹ tak¿e charakte ry styczne
dla pierwszej fazy infekcji, tzw. obrzêkowo
– wysiêkowej, która na ogó³ trwa przez kilka
dni (4 – 5).

W drugiej fazie wydzielina œluzowa
staje siê bardziej gêsta i zalega w drogach
oddechowych. Kaszel jest mokry wykrztuœny
i spe³nia po¿yteczn¹ role usuwania
zalegaj¹cego w drogach oddechowych œluzu.
Nieprawid³owe leczenie infekcji m.in.
pozostawienie niedro¿nego nosa i gard³a,
mo¿e doprowadziæ do powik³añ, czyli
wtórnych zaka¿eñ bakteryjnych nazwanych
trzecim etapem choroby.

Skróciæ chorobê
Przeziêbienie, grypê czy anginê

nale¿y najlepiej przele¿eæ w ³ó¿ku.
Pomieszczenie,  w którym przebywa chory
powinno byæ wietrzone, a powietrze
nawil¿one, chocia¿by mokrymi rêcznikami
k³adzionymi na kaloryferze.

Na bol¹c¹ g³owê mo¿na po³o¿yæ
zimny ok³ad z wody, do której dodajemy kilka
kropel octu. Szyjê najlepiej owin¹æ ciep³ym
szalikiem, aby z³agodziæ tkliwoœæ wêz³ów
ch³onnych. Przekrwienie wewnêtrzne ³agodzi
nacieranie, oklepywanie pleców lub klatki
piersiowej olejkami eterycznymi, np.  Amolem
( nigdy d³oni¹ u³o¿on¹ p³asko, powinna ona
tworzyæ daszek). Poniewa¿ wraz z gor¹czk¹
organizm traci znaczne iloœci wody, konieczne
jest podawanie pacjentowi du¿ej iloœci
lekkociep³ych napojów, np. herbaty (lub
wody) z cytryn¹   i miodem. Chory nie
powinien jeœæ potraw zbyt gor¹cych,
pikantnych, a tak¿e ciê¿ko strawnych. Posi³ki
w formie pó³p³ynnej u³atwiaj¹ prze³ykanie
i nie podra¿niaj¹ bol¹cego gard³a.
Szko³a przetrwania

Poniewa¿ pierwotn¹ przyczyn¹
zimowych infekcji ( ³¹cznie z groŸn¹ gryp¹ )
s¹ wirusy, na które medycyna nie zna
skutecznych leków, przez ca³y czas z³ego
samopoczucia nale¿y choremu podawaæ leki
przeciwgor¹czkowe, przeciwbólowe oraz
przeciwzapalne. S¹ to medykamenty na bazie
kwasu acetylosalicylowego  (np. Polopiryna
S), lub paracetamolu   (np. Coldrex ).  Witamina
C wzmacnia organizm, natomiast
Rutinoscorbin uszczelnia naczynia
krwionoœne.

Wodnisty katar, który nêka oko³o 80
% Polaków (jego przyczyn¹ s¹ w 82 %
wirusy), ³agodzi ¿el do nosa, np. Oxalin
(zawiera oksymetazolinê), zmniejszaj¹c obrzêk
i przekrwienie b³ony œluzowej. Najnowszym
sposobem leczenia kapi¹cego nosa s¹
wygodne w u¿yciu doustne tabletki Sudafed.

Zimowe   infekcje

Instruktor terapeutyczny

OG£OSZENIE!!!

SPECJALISTYCZNA PORADNIA ALERGOLOGICZNA zosta³a przeniesiona
na ul. 3-Maja 43 (obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie)

Rejestracja:  poniedzia³ek – pi¹tek od 800 - 1000 ,    tel. 0-606-966-421
Wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.
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Rozwój dziecka uzale¿niony jest w bardzo du¿ym
stopniu od wp³ywu œrodowiska. Jednym z zasadniczych
sk³adników œrodowiska jest rodzina. Rodzina to s³owo, które
czêœciej ni¿ s³owo pokrewieñstwo krwi, u¿ywane jest w ¿yciu
codziennym i w badaniach naukowych. Pojêcie to obejmuje
zarówno wiêzi biologiczne, stosunki pokrewieñstwa, jak
i czynnoœci, które spe³niaj¹ wobec siebie cz³onkowie rodziny.
Oddzia³ywanie rodziny na rozwój dziecka dokonuje siê przez
dostarczanie mu wzorców, standardów, wykonywania czynnoœci
i zachowañ, stwarzanie warunków wyzwalaj¹cych ró¿norodne
formy jego aktywnoœci, zaspokajanie potrzeb dziecka
i stymulowanie jego rozwoju poznawczego. Na pod³o¿u
kontaktów z cz³onkami rodziny rozwijaj¹ siê postawy dziecka
w stosunku do ludzi, rzeczy i ¿ycia.  W wyniku oddzia³ywania
rodziny dziecko przyswaja sobie umiejêtnoœci reagowania na
nakazy i zakazy formu³owane przez otoczenie spo³eczne, a tym
samym uczy siê kierowaæ swoim dzia³aniem. Uczy siê
postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami spo³ecznymi,
internalizuje je i tworzy w³asny oœrodek dyspozycyjny dla
w³asnego postêpowania.

Rola i zadanie rodziny wzrastaj¹ jeszcze w przypadku
dziecka upoœledzonego umys³owo ze wzglêdu na jego ni¿sz¹
sprawnoœæ intelektualn¹. Dziecko to napotyka o wiele czêœciej
na przeszkody w przystosowaniu spo³ecznym ani¿eli jego
sprawni intelektualnie rówieœnicy. Odpowiedzialni
wychowawczo rodzice tych dzieci od samego pocz¹tku
zaistnienia niepe³nosprawnoœci zmuszeni s¹ wiêc do nabywania
specjalnych kompetencji poznawczych, interakcyjnych,
sprawnoœciowych, aby w ró¿nych sytuacjach mieæ gwarancje
skutecznoœci w³asnych dzia³añ oraz pe³n¹ gotowoœæ do ich
prawid³owego wype³niania jako ról rodzicielskich.

Badania psychofizyczne potwierdzaj¹, ¿e istnieje
pewna grupa potrzeb nadrzêdnych, których zaspokojenie jest
niezbêdne do rozwoju osobowoœci i prawid³owego
funkcjonowania ka¿dego cz³owieka. Pocz¹wszy od
niemowlêctwa, dziecko w trakcie swego psychofizycznego
rozwoju przejawia wiele potrzeb, które powinno zaspokoiæ
w rodzinie:
- w³aœciwy klimat psychiczny, w którym ma odbywaæ siê

wzrost i rozwój organizmu,
- uk³ad kontaktów dziecka z innymi ludŸmi z bliskiego lub

dalszego œrodowiska,
- dostêpny mu zakres w³aœciwej, dozowanej i ukierunkowanej

aktywnoœci,
- œwiadomoœæ w³asnego wzrostu i rozwoju.
W stosunku do dzieci upoœledzonych umys³owo musz¹ byæ

zaspokojone dodatkowe potrzeby:
- potrzeba akceptacji przez rodziców i pewnoœci, ¿e s¹ oni

z dziecka zadowoleni,
- potrzeba opieki, pomocy, a równoczeœnie samodzielnoœci,
- potrzeba pogodzenia siê z upoœledzeniem,
- potrzeba rozmowy z dzieckiem o jego upoœledzeniu, potrzeba

uznania – mimo innoœci – normalnoœci dziecka.
Od przekonania dziecka, ¿e jest kochane i stanowi dla rodziców
Ÿród³o radoœci zale¿y jego poczucie w³asnej wartoœci, stosunek
do otoczenia i jego d¹¿eñ na przysz³oœæ. Dlatego szczególnego
znaczenia dla prawid³owego rozwoju dziecka nabiera psychiczny
klimat panuj¹cy w rodzinie. Na pierwsze miejsce wysuwa siê

zapewnienie temu dziecku poczucia bezpieczeñstwa, gdy¿
czêœciej odczuwa ono nieuzasadnione poczucie zagro¿enia.
Zagro¿enie to mo¿e wynikaæ z sytuacji jak¹ stwarza intelektualna
i ¿yciowa niezaradnoœæ dziecka upoœledzonego umys³owo.

Rodzice dziecka upoœledzonego umys³owo prze¿ywaj¹
ogromn¹ liczbê frustracji o ró¿nym stopniu nasilenia, co czêsto

prowadzi do izolacji dziecka lub ca³ej
rodziny od œrodowiska. Najczêœciej

przejawia siê to unikaniem
kontaktów rodzinnych
i towarzyskich. Odbija siê
to ujemnie na sposobie
zachowania siê i odnosze-

nia dziecka do œwiata.
W stosunku do osób, z którymi

rodzina upoœledzonego spotyka siê w pracy zawodowej,
w kontaktach towarzyskich i s¹siedzkich nie nale¿y przemilczaæ
ani bagatelizowaæ faktu upoœledzenia dziecka.

Rodzina i otoczenie dziecka winno rozumieæ, ¿e pragnie
ono by traktowaæ je tak samo, jak jego zdrowe rodzeñstwo
i oceniaæ sprawiedliwie. Jednakowy sposób traktowania
wszystkich dzieci w rodzinie jest wa¿ny nie tylko ze wzglêdu na
dobro dziecka upoœledzonego, jest on równie¿ istotny dla
pozosta³ego rodzeñstwa. Rodzice musz¹ jednak pamiêtaæ, ¿e
dziecko upoœledzone potrzebuje nie tylko radoœci i biernej ich
obecnoœci, potrzebuje kontaktu z rodzicami, ich czynnoœci
i wspó³dzia³ania. Dozowanie nastroju pogody, spokoju
i ¿yczliwoœci decyduje w znacznej mierze o kszta³towaniu siê
charakteru dziecka. Natomiast atmosfera przygnêbienia
i niepokoju wywo³uje niepo¿¹dane zmiany w psychice dziecka
i jest zaprzeczeniem zaspokajania w rodzinie najistotniejszych
potrzeb. Nieliczenie siê z godnoœci¹ dziecka wywo³uje u niego
postawê agresywn¹, wrogoœæ, niechêæ dochodz¹c¹ niekiedy
do nienawiœci. Ponadto ogromn¹ rolê w ¿yciu dziecka odgrywa
rozumna i celowa zachêta, wspó³prze¿ywanie z dzieckiem jego
problemów i radoœci. Ciê¿kim wykroczeniem s¹ wypowiedzi
w rodzaju: „Jesteœ coraz bardziej nieznoœny!”. Godz¹ one w czu³¹
stronê psychiki dzieciêcej, kalecz¹ jego poczucie starania siê.
Tote¿ zapewnienie dziecka, ¿e zatrzyma³o siê w rozwoju, ¿e
cofnê³o siê – jest okaleczeniem. Zaspokojenie potrzeb zale¿y od
uczuciowego nastawienia rodziców do dziecka, czyli od postaw
rodzicielskich. Zarówno zaspokajanie jak i nie zaspokajanie
potrzeb wp³ywa na zachowanie dziecka i kszta³towanie jego
osobowoœci. Niew³aœciwy klimat uczuciowy i czynniki
patologiczne w strukturze rodziny stanowi¹ jedn¹ z przyczyn,
nierzadko g³ówn¹, zaburzeñ w funkcjonowaniu dziecka. Rodzina
przez zamierzone oddzia³ywanie opiekuñcze i wychowawcze,
a tak¿e przez niezamierzony wp³yw wynikaj¹cy ze wzajemnych
stosunków oraz przez wzory osobowe rodziców, przyczynia siê
do fizycznego, psychicznego i spo³ecznego rozwoju dziecka.
Dziêki tym oddzia³ywaniom rodzina przygotowuje dziecko do
samodzielnego ¿ycia w spo³eczeñstwie, które podejmuje jako
doros³y cz³owiek. Równoczeœnie rodzina przekazuje dziecku
wartoœci, normy, wzory zachowañ i obyczaje kulturowe
spo³eczeñstwa, do którego przynale¿y.

ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE

 Ró¿ne   aspekty
Rodzina i jej znaczenie w rozwoju psychofizycznym dziecka

Opracowa³a: Barbara Kozak
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ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE

¿ycia w rodzinie
Zaspokajanie potrzeb, a wychowanie

Opracowa³a:Krystyna Przyczynek

Rodzina jest naturalnym œrodowiskiem ¿ycia dzieci i m³odzie¿y,
jako takie stwarza ona warunki sprzyjaj¹ce lub hamuj¹ce dla rozwoju
potomstwa. Niezale¿nie od tego, czy jest œrodowiskiem zdrowym
i wartoœciowym moralnie, czy te¿ przejawia cechy patologii – w ka¿dym
przypadku kszta³tuje osobowoœæ cz³owieka, postawê spo³eczn¹,
wyznacza koleje losu.

To w rodzinie dziecko uczy siê zaspokajania pierwszych potrzeb,
wyra¿ania swoich uczuæ; wartoœci – doroœli okreœlaj¹, co jest dobre, a co
z³e.

Rodzina, przewa¿nie nieœwiadomie, poprzez wzory zachowañ
doros³ych kszta³tuje pierwsze wyobra¿enie dziecka o otaczaj¹cym je
œwiecie, ukazuje stosunki panuj¹ce pomiêdzy ludŸmi.

Socjalizuj¹ca sfera wp³ywów rodziny jest bardzo wa¿na,
a spo³eczno – wychowawcze konsekwencje jej wp³ywów maj¹ decyduj¹ce
znaczenie. Problem uwidacznia siê wówczas gdy rodzice staj¹ wobec
powa¿nych trudnoœci wychowawczych.

Diagnoza psychopedagogiczna takich przypadków wykazuje,
¿e ca³e spo³eczne t³o rodziny stanowi Ÿród³o nieprawid³owych
zachowañ dziecka.

Ka¿de dziecko, ma³e, du¿e, zdrowe, chore czy niepe³nosprawne
ma okreœlone potrzeby. Potrzeby zaliczane s¹ do podstawowych
mechanizmów aktywizuj¹cych ludzkie dzia³ania. Ich hierarchia i sposób
zaspokajania stanowi¹ o stylu ¿ycia cz³owieka.

Najogólniej rzecz bior¹c dziel¹ siê one na biologiczne (ni¿szego
rzêdu) i psychiczne (wy¿szego rzêdu). Najlepiej poznane s¹ pierwsze
z nich, zwane równie¿ fizjologicznymi. S¹ one wrodzone, zaspokojenie
ich jest bezpoœrednim warunkiem zdrowia, a nawet ¿ycia. Nale¿¹ do nich:
potrzeba oddychania, pokarmu, snu, odpowiedniej temperatury otoczenia,
unikania bólu.

Wœród potrzeb psychicznych wyró¿nia siê potrzebê
przynale¿noœci, szacunku, samorealizacji, uznania. Na pierwsze miejsce
wysuwa siê jednak potrzeba bezpieczeñstwa. Jest ona zaspokajana przez
bliskie dziecku osoby – rodziców, pozosta³ych cz³onków rodziny, równie¿
kolegów, przyjació³. Nie zaspokojenie potrzeby bezpieczeñstwa powoduje
doraŸne prze¿ycia lêkowe, a stan ten utrzymuj¹cy siê d³u¿ej prowadzi do
zaburzeñ funkcjonowania uk³adu nerwowego. Panuj¹ca w rodzinie
atmosfera, zachodz¹ce w niej wydarzenia, warunki bytowe, a przede
wszystkim jej stabilnoœæ, zrównowa¿enie psychiczne rodziców i ich
stosunek do dziecka odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w zaspokajaniu tej potrzeby.

Zaspokajanie jej zale¿y te¿ od prze¿yæ dziecka w innych
œrodowiskach i przedszkolu, szkole, wœród grupy rówieœniczej. O jakoœci
prze¿yæ decyduje obraz samego siebie. Zarówno niska, jak i zawy¿ona
samoocena powoduje zachwianie poczucia bezpieczeñstwa.

Blisko przy tej potrzebie plasuje siê potrzeba przynale¿noœci
i mi³oœci. Brak jej zaspokojenia prowadzi do zaburzeñ przejawiaj¹cych
siê wolniejszym tempem rozwoju psychofizycznego, oziêb³oœci
uczuciowej, sk³onnoœci do izolacji, wiêkszej podatnoœci na choroby, a w
wieku szkolnym mo¿e byæ powodem wystêpowania sk³onnoœci
agresywnych.

Radoœæ z osi¹gniêæ rozwojowych wyra¿ona w s³owach zaspokaja
potrzebê szacunku i uznania. Dziecko, które czêsto jest chwalone ³atwo
nawi¹zuje kontakt z osobami  spoza rodziny, jest ufnie nastawione do
œwiata, umie sobie poradziæ z krytyk¹, co jest rzecz¹ niezmiernie wa¿n¹
dla ka¿dego cz³owieka. Dziecko wyœmiewane, traktowane lekcewa¿¹co,
oceniane negatywnie czêsto sprawia trudnoœci wychowawcze.

Potrzeba samorealizacji wystêpuje w ka¿dym wieku. Rozumna
swoboda, nieograniczenie samodzielnych poczynañ, zachêcanie do
pokonywania trudnoœci to gwarant rozwoju prawid³owej osobowoœci.
Stosowanie zbyt wielu nakazów, œcis³ej kontroli, atmosfera nieufnoœci
i podejrzliwoœci przyczyniaj¹ siê do narastania konfliktów pomiêdzy

rodzicami a dzieæmi. Zadaniem doros³ych jest te¿ zaspokojenie potrzeby
poznania i potrzeby kontaktów spo³ecznych.

Œwiat, w którym ¿yjemy, nasycony dobrami materialnymi czasem
zapomina o tych podstawowych zasadach. Wnoszenie wartoœci materialnych
to czêsto za ma³o. W tym zmaterializowanym œwiecie, w pogoni za dobrami
materialnymi zapominamy o naszym najwiêkszym skarbie, jakim s¹ nasze
dzieci. St¹d miêdzy innymi bior¹ siê ró¿ne trudnoœci wychowawcze.

Dzieci szukaj¹ osób, instytucji, œrodków, sposobów, które w prosty
sposób pomog³yby im uporaæ siê z w³asnym „ja”, z niewiedz¹,
z nieznajomoœci¹ zasad funkcjonowania œwiata. To samodzielne poszukiwanie,
„przymierzanie” ró¿nych ról czêsto koñczy siê niepowodzeniem.
Co wobec tego robiæ, jak ¿yæ!?
Oto model funkcjonowania zdrowej rodziny, wypracowany przez
amerykañskie stowarzyszenie rodziców walcz¹cych z uzale¿nieniami:
1. Pe³na wzajemna mi³oœæ, 2. Konstruktywna dyscyplina, 3. Wspólne
spêdzanie czasu wolnego, 4. Zaspokajanie potrzeb wszystkich  cz³onków
rodziny, 5. Rozwijanie wzajemnego szacunku, 6. Uczenie odró¿niania dobra
od z³a, 7. ¯yczliwe s³uchanie, 8. S³u¿enie rad¹. 9. Pobudzanie poczucia
niezale¿noœci, 10. Posiadanie poczucia rzeczywistoœci.
Powy¿sze 10 Zasad Rodzicielskiego Wychowania zawiera wiele
podstawowych prawd o ¿yciu i wychowaniu. Jednoczeœnie ka¿da z nich
jest jedynie elementem procesu wychowania, a wszystkie razem mog¹ sprawiæ,
¿e rodzice i dziecko bêd¹ wspólnie dzia³aæ dla dobra rodziny.
Jaka jest Wasza rodzina?
Oto test, który pozwoli nam znaleŸæ odpowiedŸ na to pytanie.1

Instrukcja: poni¿ej znajduje siê siedem twierdzeñ, dotycz¹cych ró¿nych
sfer ¿ycia rodzinnego. Przy ka¿dym z nich znajduje siê 5-cio punktowa
skala, na której bêdziesz zaznaczaæ swoje odpowiedzi. Obowi¹zuje tutaj
zasada, ¿e ocena: 1 – oznacza niskie nasilenie danej cechy; 5 – oznacza
wysokie nasilenie danej cechy. Pozosta³e oceny stanowi¹ wartoœci poœrednie.
Czytaj wiêc kolejno ka¿de twierdzenie i zaznaczaj, jak jest w przypadku
Twojej rodziny.
1. Nasza rodzina cieszy siê, kiedy mo¿e wspólnie coœ zrobiæ:

1 – 2 – 3 – 4 – 5
2. Ka¿dy z cz³onków naszej rodziny bierze udzia³ w podejmowaniu wa¿nych

decyzji: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
3. Jesteœmy dumni z naszej rodziny: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
4. Jesteœmy przekonani, ¿e dla nas wszystkich s¹ wa¿ne jednakowe sprawy:

1 – 2 – 3 – 4 – 5
5. W naszej rodzinie wszyscy wzajemnie udzielamy sobie wsparcia:
   1 – 2 – 3 – 4 – 5
6. W naszej rodzinie potrafimy mówiæ to, co naprawdê myœlimy:
   1 – 2 – 3 – 4 – 5
7. Jesteœmy przekonani, ¿e wspólnie damy sobie radê z  problemami,
jakie mog¹ przed nami stan¹æ: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Zsumuj teraz wszystkie zaznaczone przez siebie punkty, a uzyskany
przez Ciebie wynik ogólny oznacza, ¿e:
35 – 28 punktów – wszystkie wymiary ¿ycia Twojej rodziny s¹ dobrze
rozwiniête. Nadal wiêc je usprawniajcie.
27 – 21 punktów – niektóre obszary ¿ycia rodzinnego funkcjonuj¹ u Was
prawid³owo. W pozosta³ych (tych z najni¿szymi wynikami) potrzebne s¹
dodatkowe wysi³ki. Was wszystkich, aby je usprawniæ.
20 – 14 punktów – Twoja rodzina nie wykorzystuje swoich mo¿liwoœci.
Musicie podj¹æ wysi³ki w celu zrealizowania tego wszystkiego, na co Was
staæ.
13 – 7 punktów – ¿ycie Waszej rodziny jest zagro¿one. Je¿eli natychmiast
nie podejmiecie konkretnych dzia³añ, to Wasza rodzina – na skutek Waszego
zaniedbania – przestanie istnieæ.
1 Z. Gaœ. Rodzina wobec uzale¿nieñ. Michalineum 1993 r.
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14 stycznia br. w sali Konfere- ncyjnej Urzêdu Miejskiego w Brzozowie
odby³o siê uroczyste spotkanie op³atkowe, którego organizatorem by³ Polski
Zwi¹zek Niewidomych w Brzozowie.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w Kolegiacie Brzozowskiej.
Nastêpnie wszystkich zebranych goœci i cz³onków brzozowskiego ko³a w sali
Urzêdu Miejskiego przywita³ Przewodnicz¹cy PZN w Brzozowie
– Tadeusz Kraczkowski.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele okrêgowych w³adz PZN w Rzeszowie:
Dyrektor Zarz¹du – Roman Depowski, Skarbnik – Stanis³awa Mikuszewska,
Sekretarz – Ewa KuŸniar, przedstawiciele w³adz powiatowych: Sekretarz
Powiatu – Ewa Tabisz i gminnych: Zastêpca Burmistrza – Józef Rzepka,
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zofia Foryœ i Kierownik
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie – Maria Gowda, jak
równie¿  ks. infu³at – Julian Pud³o i ks. kapelan – Stanis³aw Walter.

G³ównym punktem uroczystoœci by³y jase³ka przygotowane przez
uczniów szko³y podstawowej w Brzozowie. Dzieci swoim wystêpem, za który
zosta³y nagrodzone s³owami uznania i gromkimi brawami, wprowadzi³y
publicznoœæ w mi³y i œwi¹teczny nastrój. Nie zabrak³o wspólnego kolêdowania
i dzielenia siê op³atkiem, poœwiêconym przez ksiêdza infu³ata.

To mi³e spotkanie na d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich
zebranych.

„Op³atek” Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych

w Brzozowie

5 stycznia br. w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury odby³
siê Koncert Noworoczny z udzia³em laureatki programu Zbigniewa

Wodeckiego „Droga do gwiazd”,
mieszkanki Katowic – Ireny Staniek oraz
brzozowskiego zespo³u dixielandowego
„Zygi Jazz Band”.

Koncert rozpoczê³a Irena Staniek
wykonuj¹c, bliskie sercu ka¿dego Polaka,
kolêdy i pastora³ki. Nastêpnie na scenie
wyst¹pi³ „Zygi Jazz Band”, który
w programie wykona³ nie tylko znane
standardy jazzu tradycyjnego, ale
równie¿ przygotowane specjalnie na tê
okazjê kolêdy i pastora³ki w stylu
dixielandowym.  Na zakoñczenie wystê-
pu, lider zespo³u Zygmunt Podulka,
zaprosi³ na scenê Irenê Staniek, która
z akompaniamentem zespo³u zaœpiewa³a
kolêdê „Bóg siê rodzi”.

Koncert zakoñczy³a Irena Staniek
wykonuj¹c znane arie z operetek oraz

Laureatka „Drogi do gwiazd”
     w Brzozowie

przeboje œwiatowej muzyki rozrywkowej.
Organizatorem Noworocznego Koncertu by³

Brzozowski Dom Kultury, a imprezê prowadzi³a
Urszula Woroniec.

Opracowa³a: Anna Ka³amucka

INFORMACJE Z POWIATU

Dzieci z SP w Brzozwie przedstawiaj¹ jase³ka

£amanie siê op³atkiem

Laureatka „Drogi do gwiazd”
- Irena Staniek

Irena Staniek  wraz z  zespo³em „Zygi Jazz Band” na scenie
Brzozowskiego Domu Kultury

Opracowa³: Wojciech Szuba
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EKOLOGIA

W dniach 19-20 grudnia 2002 r.
w Ustrzykach Górnych odby³o siê
seminarium poœwiêcone polsko-
ukraiñskiej wspó³pracy transgranicznej
i miêdzyregionalnej.

 Do udzia³u w seminarium  zostali
zaproszeni m. in. przedstawiciele
powiatu brzozowskiego: Starosta
Brzozowski - Z. B³a¿ ponadto J. £ach-
nauczyciel z Brzozowa oraz Z. Koza
- przedsiêbiorca posiadaj¹cy swoj¹
firmê  na terenie Brzozowa.

Tematem przewodnim semina-
rium by³o przygotowanie polskiej
i ukraiñskiej strony do aktywizacji
wspó³pracy transgranicznej i miêdzy-
regionalnej w ramach Euroregionu
Karpackiego z wykorzystaniem œro-
dków Unii Europejskiej dostêpnych
w ramach programów PHARE – TACIS
– INTERREG.

W spotkaniu uczestniczyli
reprezentanci woj. podkarpackiego oraz
w³adze administracyjne Obwodu
Zakarpackiego (Okrêg U¿gorodzki,
Mukachewo, Berehowo, Vynohradowo,
Khust, Rakhiv, Perechin, Mizhhirya,
Tyachevo, Irshava Distrikt), S. My-
tryaceva - Dyr. Wyk. Nar. Instytut Bad.
Strateg., Alen Panov – Dyrektor
Ukraiñskiego Biura Euroregionu
Karpackiego, A. Melnychenko
– Dyrektor Departamentu Stosunków
Miêdzynarodowych.

Stronê Polsk¹ reprezentowali
starostowie oraz burmistrzowie
reprezentuj¹cy samorz¹dy Tarnobrzega,
Stalowej Woli, £añcuta, Jaros³awia,
Przeworska, Przemyœla, Lubaczowa,

Krosna, Jas³a, Sanoka, Ustrzyk
Dolnych i Brzozowa.

Seminarium zosta³o zorganizo-
wane z inicjatywy Dawida Laska
– Dyrektora Biura Polskiego Euro-
regionu Karpa- ckiego oraz Bogus³awa
Krzanowskiego – Prezesa Stowarzy-
szenia Euro – Karpaty.

 Omówiono przegl¹d, historiê
oraz europejskie uregulowania
dotycz¹ce wspó³pracy transgra-
nicznej. Dokonano charakterystyki
Zwi¹zku Miêdzyregionalnego
Euroregionu Karoackiego oraz jego
ewolucji i reformy. Przedstawiona
zosta³a charakterystyka oraz zasady
korzystania ze œrodków programów:
TACIS CBC SPF, TACIS CBC Micro,
Phare SPF.

Seminarium odbywa³o siê
w Bieszczadach, nieopodal Halicza
i Krzemienia, gdzie od wieków
spotykaj¹ siê granice trzech
s³owiañskich narodów. W Polsce by³
to okres poprzedzaj¹cy Wigiliê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, po stronie
ukraiñskiej obchodzono œwiêto
œw. Miko³aja – który jak podkreœli³ to

jeden  z uczestników seminarium przyby³y
z Ukrainy – „przyniós³ nam wycieczkê
do Polski”.

Opracowa³: Jerzy £ach

REKLAMA Z DRUKARNI

Polsko - ukraiñska wspó³praca
transgraniczna i miêdzyregionalna

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

Uczestnicy seminarium

Jerzy £ach - nauczyciel SP w Bliznem
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OCHRONA ŒRODOWISKA

Ochrona œrodowiska jest to zespó³ dzia³añ maj¹cych na
celu racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody,
zapobieganie zjawiskom uci¹¿liwym dla œrodowiska,
przywracanie œrodowiska do w³aœciwego stanu.
Koncepcja ochrony œrodowiska zak³ada nie tylko bierne, lecz
tak¿e aktywne kszta³towanie œrodowiska i racjonalne
gospodarowanie zasobami przyrody.
W ochronie œrodowiska mo¿na wyró¿niæ podstawowe kierunki:
- ochronê i racjonalne u¿ytkowanie zasobów przyrody,
- ochronê œrodowisk o szczególnych walorach przyrodniczych,
- ochronê œrodowiska ¿ycia cz³owieka przed obci¹¿eniami

i uci¹¿liwoœciami w celu zachowania zdrowia z myœl¹
o obecnych, ale i przysz³ych pokoleniach .

Zdrowie jest stanem dobrego samopoczucia
uwarunkowanym wieloma czynnikami m.in. œrodowiskowymi.
Jednym z podstawowych warunków zachowania zdrowia jest
sk³ad wdychanego do p³uc powietrza. Niekontrolowana
dzia³alnoœæ cz³owieka doprowadzi³a do niekorzystnych zmian
sk³adu powietrza atmosferycznego.
W powietrzu znajduj¹ siê obecnie nie
tylko te zanieczyszczenia, które zosta³y
do niego wyemitowane, ale równie¿
takie, które powsta³y w wyniku
zachodz¹cych reakcji chemicznych
lub fotochemicznych (smog
fotochemiczny). Do g³ównych
zanieczyszczeñ powietrza nale¿¹
tlenowe po³¹czenia wêgla, azotu,
siarki, zwi¹zki o³owiu, rtêci, kadmu,
arsenu. Znaczna czêœæ tych truj¹cych
zwi¹zków to ksenobiotyki czyli zwi¹zki
chemiczne, które pojawi³y siê
w œrodowisku przyrodniczym jako
rezultat dzia³ania cz³owieka. Zwi¹zki te
w œrodowisku przyrodniczym nie wystêpuj¹ (chemiczne œrodki
ochrony roœlin, detergenty, tworzywa sztuczne) dlatego nie s¹
biologicznie rozk³adane.

Oddychanie jest zespo³em z³o¿onych procesów
zwi¹zanych z pobieraniem tlenu z powietrza atmosferycznego,
a wydalaniem dwutlenku wêgla i pary wodnej. Procesy te musz¹
zachodziæ stale w organiŸmie, gdy¿ s¹ Ÿród³em energii potrzebnej
do przebiegu czynnoœci ¿yciowych. Je¿eli powietrze jest
zanieczyszczone to procesy oddychania ulegaj¹ zaburzeniu co
w zale¿noœci od rodzaju, dawki zanieczyszczeñ i czasu ekspozycji,
powoduje okreœlone stany chorobowe. Spaliny, pochodz¹ce ze
spalania paliwa w silnikach wysokoprê¿nych, s¹ agregatami
sferycznymi o niewielkiej œrednicy (oko³o 2 mikrometry).
Pozostaj¹ zawieszone w powietrzu przez pewien czas i ³atwo s¹
zainhalowane przez cz³owieka. Powoduj¹ one nacieki w wêz³ach
ch³onnych ca³ego uk³adu oddechowego. Produktem
nieca³kowitego spalania wêgla albo jego zwi¹zków jest tlenek
wêgla, gaz bez barwy, smaku i zapachu, emitowany g³ównie przez
pojazdy samochodowe, a zw³aszcza podczas postoju pojazdu
przy pracuj¹cym silniku. Toksyczne dzia³anie tlenku wêgla polega
na wi¹zaniu siê go z czerwonym barwnikiem krwi – hemoglobin¹.

Hemoglobina jest chromoproteidem, nale¿y do bia³ek
z³o¿onych, posiadaj¹cych barwn¹ grupê prostetyczn¹
(niebia³kow¹) – hem. W³aœnie hem, którego cz¹steczka posiada

atom dwuwartoœciowego ¿elaza, wbudowany w uk³ad
czteropirolowy, ma zdolnoœæ odwracalnego wi¹zania tlenu.
W normalnych warunkach hemoglobina ³¹czy siê z tlenem
w oksyhemoglobinê i w tej postaci tlen roznoszony jest do
komórek cia³a. Tlenek wêgla, obecny we wdychanym powietrzu,
wykazuje kilkaset razy wiêksze powinowactwo do hemoglobiny
ni¿ tlen, dlatego w wyniku jego po³¹czenia z hemoglobin¹
powstaje hemoglobina tlenkowêglowa (karboksyhemoglobina).
Wzrost stê¿enia karboksyhemoglobiny we krwi powoduje
niedotlenienia, na które najbardziej wra¿liwe s¹ komórki
oœrodkowego uk³adu nerwowego. W zwi¹zku z powy¿szym przy
du¿ym nasileniu ruchu samochodowego, w du¿ych miastach,
podczas zatrzymania siê przed czerwonym œwiat³em du¿ej liczby
samochodów z pracuj¹cymi silnikami, mog¹ u kierowców,
pasa¿erów i przechodz¹cych tam pieszych wystêpowaæ objawy
zmniejszenia ostroœci widzenia, gwa³townego bólu i zawrotów
g³owy oraz znacznego wyd³u¿enia siê czasu reakcji na bodŸce.
Takich miejsce powinny unikaæ szczególnie kobiety w ci¹¿y oraz

matki z ma³ymi dzieæmi (uk³ad wydechowy
samochodów znajduje siê na wysokoœci nosa
i ust jad¹cego na wózku czy te¿ prowadz¹cego
za r¹czkê dziecka).
Przy stê¿eniu karboksyhemoglobiny oko³o 5%
wystêpuj¹ niekorzystne zmiany czynnoœciowe
serca i p³uc. Po d³u¿szej jeŸdzie w warunkach
miejskich kierowcy powinni odpocz¹æ,
najlepiej wœród zieleni lub nad wod¹.

Na zielonych obszarach wystêpuj¹
grzyby glebowe, które utleniaj¹ truj¹cy tlenek
wêgla CO, do dwutlenku wêgla CO2

, 
a ten jest

asymilowany przez roœliny zielone
i wykorzystywany w procesie fotosyntezy do
produkcji zwi¹zków organicznych
magazynowanych w roœlinach zielonych.

Reakcje utleniania CO do CO2
  
zachodz¹ o wiele szybciej nad

wod¹, dziêki dobrej rozpuszczalnoœci dwutlenku wêgla w wodzie.
Ze wzglêdu na te zale¿noœci w du¿ych miastach o du¿ym
nasileniu ruchu samochodowego, okrêgach przemys³owych czyli
na obszarach o du¿ym stê¿eniu tlenku wêgla, du¿¹ rolê
w oczyszczaniu atmosfery spe³niaj¹ tereny zielone i akweny
wodne. Tlenki azotu to toksyczne gazy o ostrej dusz¹cej woni.
Powstaj¹ przy spalaniu paliw w wysokich temperaturach, a wiêc
g³ównie w elektro- wniach, du¿ych ciep³owniach, w silnikach
samolotowych, samochodowych, podczas produkcji
i stosowania nawozów w rolnictwie. Obecne w powietrzu tlenki
azotu powoduj¹ u cz³owieka niekorzystne zmiany w p³ucach,
³¹cznie z ich uszkodzeniem, zmniejszaj¹ zdolnoœæ krwi do
przenoszenia tlenu i mog¹ byæ przyczyn¹ powstania
nowotworów.

Dwutlenek azotu ma silne w³aœciwoœci oksydacyjne, które
decyduj¹ o jego prozapalnym dzia³aniu. Gaz ten ³atwo penetruje
do dolnych dróg oddechowych, gdzie z wod¹ tworzy kwasy,
które w wyniku zobojêtniania zasadami ustrojowymi daj¹ silne
toksyczne sole. Utleniaj¹ one Fe2+ hemoglobiny do Fe 3+ tworz¹c
methemoglobinê i czêœciowo nitrozohemoglobinê, co powoduje
zablokowanie przenoszenia tlenu. Te przemiany w organiŸmie
powoduj¹ opóŸnienie w wystêpowaniu objawów zatrucia, jednak
po pewnym czasie mo¿e wyst¹piæ obrzêk p³uc. Dwutlenek azotu

Niekorzystny wp³yw zanieczyszczonego
powietrza na zdrowie
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OCHRONA ŒRODOWISKA
powoduje rozszerzenie naczyñ krwionoœnych, spadek ciœnienia
krwi, bóle i zawroty g³owy. Po ekspozycji na NO2

 
najwiêksze

zmiany morfologiczne wystêpuj¹ wokó³ pêcherzyków p³ucnych
i przewodów pêcherzykowatych. (Skurczowi oskrzeli zapobiega
kwas askorbinowy, czyli witamina C, który nale¿y do silnych
zmiataczy wolnych rodników). Dwutlenek azotu jest obecny
zarówno w œrodowisku zewnêtrznym jak i wewn¹trz mieszkañ
(powstaje podczas procesów spalania w piecykach i kuchenkach
gazowych). Osoby nara¿one na d³u¿sz¹ ekspozycjê nawet na
wielkie stê¿enia dwutlenku azotu wykazuj¹ wzrost podatnoœci
na infekcje dróg oddechowych.
W wyniku stosowania w rolnictwie czêsto nadmiernych iloœci
nawozów azotowych, powstaj¹ w glebie nitrozoaminy o dzia³aniu
rakotwórczym. Nitrozoaminy, w reakcji ze ska¿eniami
wêglowodorowymi powietrza, tworz¹ toksyczne fotochemiczne
utleniacze jak azotan nadtlenoacetylowy.

Dwutlenek siarki  jest bezbarwnym gazem o ostrym
zapachu. Powstaje w zak³adach energetycznych, przy spalaniu
zasiarczonego wêgla i paliw pêdnych oraz podczas produkcji
kwasu siarkowego i przetwarzaniu rud metalicznych
zawieraj¹cych siarkê. SO

2 
dzia³a dra¿ni¹co na gard³o i oczy,

wywo³uje objawy z³ego samopoczucia, obrzêk p³uc, znaczny
spadek witaminy C w narz¹dach. Wy¿sze stê¿enia tego gazu
powoduj¹ odruchowy skurcz g³oœni i obrzêk krtani. W atmosferze
dwutlenek siarki ulega katalitycznemu lub fotochemicznemu
utlenianiu do trójtlenku siarki, który ³¹czy siê z par¹ wodn¹ daj¹c
zawiesinê drobnych kropelek kwasu siarkowego. W tej postaci
zatruwa wszystkie organizmy ¿ywe.
Kwas siarkowy powoduje powa¿ne zaburzenia mechaniki
oddychania, upoœledzenie oczyszczania rzêskowego, zapalenie
dróg oddechowych. Wiele godzin spêdzamy w naszych
budynkach mieszkalnych wewn¹trz, w których nie zawsze panuj¹
warunki sprzyjaj¹ce zachowaniu zdrowia. U ludzi przebywaj¹cych
w szczelnie zamkniêtych, rzadko wietrzonych blokach
mieszkalnych, budowanych z p³yt oraz w pomieszczeniach
biurowców, mog¹ wystêpowaæ objawy z³ego samopoczucia,
suchoœæ jamy ustnej, bóle g³owy, bezsennoœæ, depresje. S¹ to
objawy charakterystyczne dla nowej jednostki chorobowej, tzw.
„zespo³u chorego budynku”.
Sprawc¹ tych przykrych objawów s¹ stosowane ró¿norodne
substancje chemiczne, jak masy plastyczne, PCV, farby, lakiery,
formaldehyd i inne. Substancje chemiczne po wnikniêciu do
organizmu tylko czêœciowo s¹ neutralizowane i wydalane.
Nadmiar ich jest magazynowany g³ównie w tkance t³uszczowej
oraz w narz¹dach mi¹¿szowych i we krwi. Po przekroczeniu pewnej
granicy tolerancji mo¿e nast¹piæ zaburzanie homeostazy
i ustanie procesów metabolicznych.

Formaldehyd posiada ostry zapach, a jego pary wywo³uj¹
podra¿nienie b³ony œluzowej oczu i dróg oddechowych, a przy
d³u¿szej ekspozycji mo¿e prowadziæ do astmy. Formaldehyd ³atwo
ulega wch³anianiu w uk³adzie oddechowym i przewodzie
pokarmowym. W tkankach wystêpuj¹ wi¹zania krzy¿owe bia³ko
– DNA (kwas deoksyrybonukleinowy). Jednym z najbardziej
rozpowszechnionym zastosowaniem formaldehydu s¹ ¿ywice
mocznikowo-formaldehydowe oraz melaninowo-formal-
dehydowe. Pianki mocznikowo-formaldehydowe s¹ u¿ywane do
izolowania budynków (UFFI). Istnieje szereg Ÿróde³
zanieczyszczenia formaldehydem powietrza w pomieszczeniach
zamkniêtych, które s¹ jednoczeœnie Ÿród³em nara¿enia ludzi.
Nale¿y do nich zaliczyæ: palenie papierosów, meble zawieraj¹ce
¿ywice formaldehydowe, kleje stosowane do parkietów,
dywanów i farb. Formaldehyd emitowany jest równie¿ ze œrodków
dezynfekuj¹cych i piecyków gazowych. W okresie zimowym,
mimo niskich temperatur na zewn¹trz, w pomieszczeniach

w których jest piecyk gazowy, junkers lub kuchenka, przewody
wentylacyjne musz¹ byæ dro¿ne. Formaldehyd stosowany jest
jako œrodek dezynfekuj¹cy, który niszczy wirusy, bakterie, grzyby
oraz paso¿yty. Wykazuje on jednak skuteczne dzia³anie tylko
przy wysokich stê¿eniach. Dezynfekcja pomieszczeñ szpitalnych
powoduje, ¿e stê¿enia formaldehydu dochodz¹ do 4000
mikrogramów na metr szeœcienny powietrza. Osoby prowadz¹ce
dezynfekcjê powinny byæ zaopatrzone w odpowiedni sprzêt
ochronny dróg oddechowych, natomiast w pomieszczeniach
tych nie powinni przebywaæ ludzie do chwili, gdy stê¿enie
formaldehydu spadnie poni¿ej 1,3 mg/m 3 (1 ppm).
W pomieszczeniach, gdzie pali siê tytoñ stê¿enie formaldehydu
wynosi niekiedy 100 ppm. Koñcowym efektem przybywania
w takich pomieszczeniach jest wzrost czêstoœci wystêpowania
chorób uk³adu oddechowego i du¿e ryzyko wyst¹pienia astmy.

U dzieci przebywaj¹cych w schemizowanym œrodowisku
czêsto wystêpuje zespó³ nadmiernej aktywnoœci
psychoruchowej. Dzieci s¹ pobudzone, maj¹ trudnoœci w nauce,
nie mog¹ skupiæ siê na lekcjach, czêsto sprawiaj¹ k³opoty
wychowawcze. Aby zachowaæ odpowiedni sk³ad chemiczny
wdychanego powietrza konieczne jest ograniczenie emisji
zanieczyszczeñ poprzez ograniczenie produkcji trwa³ych
zwi¹zków chemicznych, odsiarczanie wêgla, regulacjê gaŸników
w samochodach, wycofanie z u¿ytkowania pojazdów
z z³ym stanie technicznym, budowanie nowoczesnych
oczyszczalni i bezodpadowych technologii przemys³owych, do
budowy i wykañczania pomieszczeñ mieszkalnych u¿ywanie
materia³ów naturalnych, nieszkodliwych dla zdrowia, w³aœciwe
stosowanie nawo¿enia (kompost zamiast nawozów sztucznych),
podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej. Nale¿y te¿ unikaæ
przebywania w atmosferze dymu tytoniowego. Œwiatowa
Organizacja Zdrowia ostrzega, ¿e w naszym kraju co drugi
zgon w wieku oko³o 40 lat wynika z palenia papierosów. U palaczy
papierosów wystêpuje znacznie zwiêkszona liczba zawa³ów serca
i nag³ej œmierci. Ze wzglêdu na uszkodzenie œródb³onka naczyñ
têtniczych, sk³onnoœæ do zakrzepicy, upoœledzenie poda¿y tlenu
i zaburzenia wymiany gazowej w p³ucach. W wyniku przenikania
do organizmu substancji chemicznych ze schemizowanego
œrodowiska, w czasie reakcji zachodz¹cych w organiŸmie
uwalniaj¹ siê rodniki tlenowe, które w nadmiarze mog¹
powodowaæ zmiany chorobowe. Wolne rodniki to reaktywne
pochodne tlenu, posiadaj¹ce nieparzyst¹ liczbê elektronów.
Powstaj¹ w czasie aktywacji komórki m.in. w wyniku przenikania
do organizmu z zanieczyszczonego œrodowiska substancji
toksycznych. Zwi¹zan¹ z b³ona komórki oksydaza NADPH
przekszta³ca tlen cz¹stkowy w rodnik nadtlenkowy
2O2 + 2H+ ------ O2 - + NADPH+ + H+  . Nastêpnie w wyniku dzia³ania
dysmutazy pondtlenkowej powstaje nadtlenek wodoru
2O 2 - + 2H+ ------ H

2
O2 

 
+ O2

 
. W normalnych warunkach wolne

rodniki powstaj¹ w organiŸmie w niewielkich iloœciach w celu
niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Nadmierne
zanieczyszczenie œrodowiska prowadzi do powstawania wolnych
rodników nale¿y spo¿ywaæ pokarmy zawieraj¹ce witaminy
o w³aœciwoœciach redukuj¹cych B

6,
 C oraz selen i magnez (œwie¿e

owoce i warzywa, pochodz¹ce z upraw ekologicznych, dro¿d¿e).
Miejmy jednak nadziejê, ¿e w³aœciwe podejœcie do

ochrony œrodowiska, unikanie czynników ryzyka oraz
odpowiednie metody diagnostyczne i leczenie wyeliminuj¹
z naszego ¿ycia wiele groŸnych, czêsto œmiertelnych chorób.
Wiêksza œwiadomoœæ zdrowotna umo¿liwi nam unikanie wielu
zagro¿eñ œrodowiskowych, ochronê najbli¿szego œrodowiska,
w którym mieszkamy, pracujemy, a to zaprocentuje w postaci
d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu.

Opracowali: Irena i Waldemar Kêdziersccy
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PAÑSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

FRANCJA

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.

Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny

UNIA EUROPEJSKA

Pary¿

Corsica

Powierzchnia: 547 tys. km2

Ludnoœæ: 60 mln
Gêstoœæ zaludnienia: 109 os./km2

Stolica i najwiêksze miasto: Pary¿
Ustrój: republika parlamentarna
Graniczy z: Belgi¹, Luksemburgiem, Niemcami,
Szwajcari¹, W³ochami, Andor¹, Marokiem
i Hiszpani¹
Œwiêto narodowe: 14 lipca (rocznica zburzenia Bastylii 1789 r.)

WARUNKI NATURALNE
Francja jest najwiêkszym krajem europejskim. Na jej terytorium znajduje siê
najwy¿szy szczyt w Europie – Mont Blanc w Alpach. Alpy rozci¹gaj¹ siê
w po³udniowo-wschodniej czêœci kraju na granicy z W³ochami
i Szwajcari¹. Ponad 60 % powierzchni zajmuj¹ niziny, którymi sp³ywa do
morza piêæ rzek: Garonna, Sekwana, Loara, Rodan oraz Saóna.

GOSPODARKA
Francja jest wysokorozwiniêtym, bogatym krajem o gospodarce rynkowej.
W pó³nocno-zachodniej czêœci kraju wydobywa siê wêgiel kamienny i rudy
¿elaza. Eksploatuje siê te¿ niewielkie z³o¿a boksytu, uranu i soli. Boksyt
bierze sw¹ nazwê od francuskiej miejscowoœci, w której by³ wydobywany
– Les Baux. W Pirenejach wydobywa siê ropê naftow¹ i gaz ziemny. 70
%wytwarzanej we Francji energii pochodzi z elektrowni atomowych
– nieporównywalnie wiêcej ni¿ w ka¿dym innym kraju.
Francja jest jednym z najbardziej przemys³owo rozwiniêtych krajów œwiata.
Przemys³ ciê¿ki, to przede wszystkim przetwórstwo ropy naftowej,
hutnictwo ¿elaza, stali i aluminium, produkcja cementu, przemys³
papierniczy, chemiczny i elektromaszynowy. Po Japonii, Stanach
Zjednoczonych i Niemczech Francja zajmuje czwarte miejsce na œwiecie
w produkcji samochodów. Bardzo du¿e dochody przynosi turystyka, która
rozkwit³a szczególnie w Pary¿u oraz nad morzem i w górach.

MIASTA
Centrum administracyjnym, finansowym, przemys³owym i kulturalnym
Francji jest Pary¿. Z ca³ego œwiata przyje¿d¿aj¹ turyœci, by zwiedziæ liczne
atrakcje, które oferuje. Marsylia zosta³a za³o¿ona przez Greków 600 lat p.n.e.,
a nastêpnie rozbudowana przez Rzymian. Obecnie jest g³ównym portem
³¹cz¹cym Francjê z pó³nocn¹ Afryk¹ oraz z by³ymi koloniami w Afryce
zachodniej i centralnej.

ROLNICTWO
Francja jest rolniczym filarem Wspólnoty Europejskiej. Na pó³nocy kraju
uprawia siê g³ównie pszenicê, ziemniaki, jêczmieñ i buraki cukrowe. Znaczn¹
czêœæ kraju zajmuj¹ winnice. Najwiêcej wina produkuje siê w Langwedocji,
jednak najwy¿sz¹ jakoœæ zapewnia smakoszom Bordeaux. Doœæ
rozpowszechniona jest we Francji hodowla byd³a. W górach wypasa siê
owce. Na terenie ca³ego kraju wytwarza siê ró¿ne gatunki sera. Oko³o 32 %
powierzchni kraju przeznaczona jest pod uprawy, 25 % stanowi¹ pastwiska,
natomiast 27 % jest zalesione.

Historia Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego (Economic and
Social Committee) siêga 1958 r., kiedy to zosta³ on utworzony,
na mocy Traktatów Rzymskich, jako wspólna instytucja
EWG i EURATOMU. Jest to organ doradczy, zadaniem
którego jest wyra¿anie opinii na temat polityki gospodarczej
i spo³ecznej w ramach Wspólnot Europejskich oraz
w sprawach mog¹cych nieœæ z sob¹ reperkusje dla sytuacji
ekonomicznej i spo³ecznej we Wspólnotach. Cz³onkami
Komitetu s¹ osobistoœci ze œwiata gospodarczego,
zwi¹zkowego, przedstawiciele konsumentów, reprezentanci
ró¿nych zawodów i grup spo³ecznych, których opinie mog¹
pomóc pozosta³ym organom WE w nale¿ytym
wywi¹zywaniu siê ze swych obowi¹zków.
Komitet sk³ada siê z 222 cz³onków pochodz¹cych
z poszczególnych krajów UE, w tym z Niemiec, Francji,
W³och i Wielkiej Brytanii - po 24 osoby, Hiszpanii - 21,
Austrii, Belgii, Grecji, Holandii, Portugalii i Szwecji - po 12,
Danii, Finlandii i Irlandii - po 9 oraz z Luksemburga 6 osób.
Cz³onków Komitetu nominuje jednomyœlnie Rada UE, na
podstawie wniosków przedstawionych przez poszczególne
rz¹dy pañstw cz³onkowskich, na których musi siê znaleŸæ
dwukrotnie wiêcej nazwisk ni¿ liczba miejsc przypadaj¹cych
w Komitecie danemu krajowi. Mandat cz³onkowski Komitetu
trwa cztery lata. Wed³ug uzgodnionego w grudniu 2000 r.
Traktatu Nicejskiego, sk³ad Komitetu Ekonomiczno-
Spo³ecznego nie przekroczy w przysz³oœci pu³apu 350 osób.
Krajom negocjuj¹cym obecnie warunki akcesji do UE
przyznano nastêpuj¹c¹ liczbê miejsc w Komitecie: Polsce -
21, Rumunii - 15, Czechom, Wêgrom i Bu³garii - po 12,
S³owacji i Litwie - po 9, £otwie, S³owenii i Estonii - po 7,
Cyprowi - 6 oraz Malcie - 5. Nominacja proponowanych
przez pañstwa cz³onkowskie kandydatów na cz³onków
Komitetu bêdzie siê odbywaæ w przysz³oœci na podstawie
decyzji Rady UE podejmowanej kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹
g³osów. Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny dzieli siê na trzy
podstawowe grupy reprezentuj¹ce interesy pracodawców,
pracobiorców i inne œrodowiska gospodarczo-spo³eczne
(w tym konsumentów). Ponadto, w ramach Komitetu
funkcjonuj¹ te¿ grupy bran¿owe: ekonomiczna, finansowa
i walutowa; stosunków zagranicznych; spraw socjalnych,
kultury i edukacji; ochrony œrodowiska; zdrowia
i konsumentów; rolnictwa i rybo³ówstwa; rozwoju
regionalnego i planowania przestrzennego; przemys³u, handlu,
rzemios³a i us³ug; transportu, energii i badañ j¹drowych.
Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny przygotowuje i udostêpnia
pozosta³ym organom WE opinie na temat okreœlonych kwestii
o wymiarze ekonomicznym i spo³ecznym. Opinie te mog¹
byæ sporz¹dzane na wniosek innych organów UE (czêsto s¹
one bezwzglêdnie wymagane traktatowo), lub te¿ z w³asnej
inicjatywy Komitetu. Nie s¹ one formalnie wi¹¿¹ce ani dla
Komisji Europejskiej, ani dla Rady UE, chocia¿ s¹ zwykle
brane pod uwagê przy podejmowaniu stosownych decyzji
przez te organy. Opinie s¹ przyjmowane na zgromadzeniu
plenarnym Komitetu zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Siedzib¹
Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego jest Bruksela.

Opracowa³: Piotr Tasz
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MUZYKA

`
Radio RBR-NY wita
w Brzozowskiej Gaze-

cie Powiatowej!
Strona ta poœwiêcona jest

pierwszej internetowej rozg³oœni
Radiowej przeznaczonej dla miesz-
kanców Brzozowa, okolic oraz po-
lonii mieszkaj¹cej w Nowym Jorku.
24 godziny na dobê najlepsza mu-
zyka, najlepsi dj’e i programy - spe-
cjalnie do Twojej Dyspozycji...

Aktualna Ramówka:
.: Pozdrowienia i Dedykacje
   (Sobota godz. 20.00)
.: Gor¹czka Sobotniej Nocy
   (Sobota godz. 22.30)
.: Tea with Queen
    (Niedziela godz. 18.00)
.: Koniec weekendu z RBR-NY
    (Niedziela godz. 19.00)
.: Koncert w ka¿d¹ I niedzielê
miesiaca
  (Niedziela godz. 20.00 czasu
polskiego)
... ju¿ wkrótce nowe propozycje...

Jak sluchac?
Aby s³uchaæ naszego radia

wystarczy mieæ zainstalowanego
Winampa (jeœli nie masz œci¹gniesz
go z www.rbr-ny.prv.pl). PóŸniej
wystarczy klikn¹æ  w link umiesz-
czony na stronie, a wtedy nasze ra-
dio w³aczy Ci siê automatycznie ☺.

`

Aktualnosci:
—————————

 -> RBR-NY ma ju¿ 2 miesi¹ce! Od startu Radia minê³o ju¿
ponad 2 miesiace. Od tego czasu gramy dla Was non-stop.

 RBR-NY poleca:
—————————

-> Pozdrowienia i Dedykacje – W ka¿d¹ sobotê od godziny
20.00 w radiu RBR-NY rozbrzmiewaj¹ Wasze pozdrowienia
i dedykacje. Najlepsza muzyka + doskona³a atmosfera = gwa-
rancja dobrej zabawy!
(Pozdrawiamy ze stron www.serwis-malolata.prv.pl oraz
www.rbr-ny.prv.pl)

Z nami pozdrowisz znajomych z ca³ego œwiata!

->  Tea with Queen - W niedzielne popo³udnia o 18:00 za-
praszamy na program Tea with Queen, czyli Herbatka z Kró-
low¹. DJ Bejo i DJ Castagir gwarantuj¹ dobr¹ muzykê i masê
ciekawostek o zespole. Wiec zaparzcie herbatkê i w³¹czcie
Radio RBR-NY.

-> Radio z Chatem Brzozów! – Co robisz w ka¿dy pi¹tek
o 21.00? Jeœli nie masz sprecyzowanych planów klikaj na
chat Brzozów znajduj¹cy sie na stronach www.rbr-ny.prv.pl
www.serwis-malolata.prv.pl oraz www.brzozow.com !
Chat + Radio = Radio z Chatem!

Juz wkrótce w RBR-NY:
—————————

-> Hip-Hop club – Ju¿ nied³ugo w RBR-NY kilkuodcinkowy
program poœwiecony tylko i wy³¹cznie muzyce oraz kulturze
hip-hop. Wiecej informacji ju¿ niebawem na stronach Serwi-
su Malolata...

Opracowa³: Krzysztof Cyganik
                  Radio RBR-NY

.
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WWWWWirus komputerowy (ang.Virus) jest to program
posiadaj¹cy zdolnoœæ samodzielnego powielania

siê i przenoszenia siê na inne komputery. Drog¹ „infekcji” mog¹
byæ wszelkiego rodzaju noœniki danych oraz media
komunikacyjne. Dawniej wirus uruchamiany by³ przez
uruchomienie zainfekowanego programu. Obecnie wirus
niejednokrotnie nie wymaga uruchomienia przez ofiarê
zainfekowanego pliku - oprogramowanie komputera, maj¹ce za
zadanie jak najbardziej u³atwiæ ¿ycie u¿ytkownikowi,
automatycznie uruchamia pliki i wykonuje ró¿norakie zadania.
Wirusy komputerowe s¹ bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem
dzia³ania - pocz¹wszy od „nieszkodliwych” wirusów
samopowielaj¹cych siê, poprzez wirusy infekuj¹ce pliki, do
wirusów niszcz¹cych pliki, a nawet ca³e zawartoœci dysków
twardych.

Inn¹ grup¹ z³oœliwych programów, przez niektórych nie
zaliczanych do wirusów, s¹ konie trojañskie (ang.Trojan
Horse). Koñ trojañski jest to forma programu w programie -
aplikacja oprócz podstawowej funkcji posiada funkcjê ukryt¹
pozwalaj¹c¹ osobom trzecim na dostêp do zasobów lub przejêcie
kontroli nad systemem ofiary.

Robak - program który wysy³a swoje kopie przez
po³¹czenie sieciowe do innych systemów komputerowych.
W odró¿nieniu od wirusa robak nie potrzebuje programu
nosiciela, ale jest samodzielnym programem wykonywalnym.
Robak wyszukuje i zmienia dane na dysku twardym lub w pamiêci.
Zmiana mo¿e polegaæ na zast¹pieniu czêœci znaków liczbami lub
na przestawieniu bajtów. Pewne programy mog¹ wci¹¿ dzia³aæ,
lecz dane ulegaj¹ nieodwracalnemu zniszczeniu.

Królik - program wykorzystuj¹cy w pe³ni okreœlone
zasoby systemu na skutek nie kontrolowanego powielania siê
(np.:pe³ne wykorzystanie pamiêci dyskowej albo pe³ne zajêcie
czasu CPU). Króliki by³y jakby pierwszymi wirusami(dziœ ju¿
niespotykane).

Mu³ trojañski - program który bêdzie emulowa³ pewne
aspekty standardowego zachowania systemu, takie jak zachêta
do zarejestrowania siê z zamiarem gromadzenia hase³
systemowych lub kodów identyfikuj¹cych.

Ostatni¹ grup¹ s¹ tzw. fa³szywki  (ang.Hoax). S¹ to
wiadomoœci poczty elektronicznej o „nowym super
niebezpiecznym wirusie, na którego nie ma jeszcze lekarstwa”.
Ide¹ tego typu wirusów jest przeci¹¿enie serwerów pocztowych
i ³¹cz sieciowych - nieuœwiadomieni u¿ytkownicy rozsy³aj¹ t¹
wiadomoœæ, w dobrej wierze, do wszystkich swoich znajomych.
Swoj¹ drog¹ jest to dok³adnie to, co robi¹ wirusy pocztowe
(ang.Worm), z wy³¹czeniem niszczycielskiej dzia³alnoœci, które
samoczynnie rozsy³aj¹ siê do osób znajduj¹cych siê w ksi¹¿ce
adresowej ofiary). Poza zapchaniem skrzynek pocztowych

i wzmo¿eniem ruchu te wirusy nie maja dzia³ania niszcz¹cego.
Wyj¹tkiem jest tu tzw. Wirus Albañski.
Typowe objawy zara¿enia wirusem komputerowym:

· wolniejsze dzia³anie programu
· zmiana wielkoœci pliku
· brak pliku
· zablokowanie urz¹dzenia (np. klawiatury)
· „ciê¿ka” praca napêdu bez powodu
· niezaplanowane efekty graficzne i/lub dŸwiêkowe
· zawieszanie siê programów

Jak siê broniæ przed infekcj¹ ? To proste nie daæ
wirusowi mo¿liwoœci dostania siê do naszego komputera.
Jest na to wiele sposobów. Najwa¿niejsze jest, aby zdaæ sobie
sprawê z zagro¿enia i z mo¿liwych dróg infekcji.
Najpopularniejsz¹ obecnie drog¹ infekcji jest poczta
internetowa. Jest to wspania³a droga dla wielu wirusów
wykorzystuj¹cych b³êdy w programach klienckich poczty.
Poprzez pocztê wirus mo¿e przedostaæ siê na dwa g³ówne
sposoby: przez za³¹cznik, lub przez skrypty zawarte w treœci
listu. Wa¿ne jest aby utrzymaæ oprogramowanie klienckie poczty
internetowej mo¿liwie jak najbardziej zaktualizowane.

Du¿ym problemem s¹ za³¹czniki. Tu problem jest g³êbszy
- dawniej wystarczy³o nie otwieraæ za³¹czników od nieznanych
nadawców, obecnie wirusy (a raczej ich twórcy) s¹ sprytniejsze
i mo¿emy je otrzymaæ od naszych znajomych, nawet bez ich
wiedzy. Istnieje lista rozszerzeñ plików mog¹cych potencjalnie
przenosiæ wirusy - s¹ to g³ównie pliki wykonywalne i skrypty,
ale ich liczba stale roœnie wraz z inwencj¹ twórców wirusów. Nie
uruchamianie za³¹czników na pewno uchroni nas przed wieloma
wirusami, ale czy to jest rozwi¹zanie?

Kolejn¹ drog¹ infekcji s¹ ró¿nego rodzaju noœniki
- pocz¹wszy od dyskietek, p³yt, pamiêci zewnêtrznych po dyski
twarde przynoszone przez znajomych. Tu najczêœciej musimy
uruchomiæ zainfekowany plik aby zainfekowaæ nasz system.
Oczywiœcie s¹ wyj¹tki - dyskietki startowe, p³yty CD
z autostartem czy dysk z w³asnym systemem z którego
uruchamiamy komputer. Kolejn¹ drog¹ jest lokalna sieæ
komputerowa. Istniej¹ ju¿ wirusy zdolne samodzielnie przenosiæ
siê poprzez sieæ na udostêpnione zasoby sieciowe. Ale z tym
mo¿na sobie bardzo ³atwo poradziæ - nale¿y pamiêtaæ, aby
udostêpnienia jakie tworzymy by³y dostêpne tylko do odczytu.
Wszystkie zbêdne udostêpnienia warto wy³¹czyæ aby podnieœæ
bezpieczeñstwo naszego systemu.

Program antywirusowy jest obecnie niezbêdnym
dodatkiem do systemu dla ka¿dego u¿ytkownika komputera.
Na rynku jest wiele programów antywirusowych, pocz¹wszy
od wersji komercyjnych instalowanych w ca³oœci na
komputerze, poprzez skanery internetowe do darmowych wersji

UWAGA
WIRUSY !!!

MÓJ ŒWIAT - KOMPUTER
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MÓJ ŒWIAT - KOMPUTER
dla u¿ytkowników domowych. Najpopularniejsze w Polsce
komercyjne programy to MKS Vir firmy MKS, McAfee firmy
Network Associates i Norton Antyvirus firmy Symantec.
Programy antywirusowe maj¹ dwojakie dzia³anie - po pierwsze
dzia³aj¹ jako skaner istniej¹cych plików na dyskach i innych
noœnikach, po drugie posiadaj¹ czêœæ rezydentn¹, która
sprawdza na bie¿¹co uruchamiane i kopiowane pliki (On Access
Scanner). Programy antywirusowe nie dzia³aj¹ skutecznie bez
aktualnych bibliotek antywirusowych, dlatego wa¿ne jest, aby
dbaæ o ich uaktualnianie. Warto przynajmniej raz na tydzieñ
sprawdziæ co pojawi³o siê nowego i czy nie ma nowej biblioteki.
Dodatkow¹ funkcj¹ programów antywirusowych jest skaner
heurystyczny (ang. Heuristic Scanner), który nie szuka
konkretnych, ju¿ rozpoznanych wirusów - on szuka programów
dzia³aj¹cych jak wirus. Jego skutecznoœæ nie jest zbyt wysoka,
ale mo¿e siê sprawdziæ, gdy podejrzewamy infekcjê, a program
antywirusowy nic nie wykrywa.

Poni¿sze podpowiedzi mog¹ byæ potraktowane jako
noworoczne zobowi¹zania na 2003 rok. Opanowanie ich
z pewnoœci¹ pomo¿e w chronieniu systemu informatycznego
firmy, a poza tym nie kosztuje zbyt wiele.
Zawsze skanuj programem antywirusowym pliki,
które odbierasz lub wysy³asz e–mailem.

W wielu przypadkach wiadomoœci s¹ skanowane na
serwerze poczty. Jednak¿e nie oznacza to, ¿e nale¿y zaprzestaæ
robienia tego samemu. Warto robiæ to nawet wtedy, gdy program
antywirusowy robi to automatycznie w twoim komputerze.
Podobnie skrajne œrodki ostro¿noœci powinny byæ podjête
w sytuacji, gdy podpisujemy swoje wiadomoœci elektronicznie,
lub je szyfrujemy..
Odmawiaj przyjêcia nieoczekiwanych wiadomoœci,
a szczególnie tych posiadaj¹cych za³¹czniki.

Nieoczekiwany e-mail móg³ zostaæ wys³any
automatycznie przez zainfekowany komputer. Wirus u¿ywa listy
adresowej osoby trzeciej by uœpiæ twoj¹ czujnoœæ. Zawsze lepiej
jest zapytaæ nadawcê, czy rzeczywiœcie wys³a³ podejrzany list.
Je¿eli nie zrobi³ tego œwiadomie, nale¿y list usun¹æ, tak jak gdyby
zawiera³ poufne materia³y nie przeznaczone dla ciebie.
Uwa¿aj na pliki z podwójnym rozszerzeniem.

Aby oszukaæ u¿ytkownika wiele wirusów u¿ywa
podwójnego rozszerzenia w nazwie pliku za³¹cznika. Gdy
komputer jest tak skonfigurowany, by ukrywaæ rozszerzenia,
u¿ytkownikowi mo¿e wydawaæ siê, ¿e za³¹cznikiem jest niegroŸny
obrazek, lub inny dokument, który mo¿e nie zawieraæ wirusa.
Gdy plik zostanie otwarty, wirus uruchomi siê i zainfekuje system.
Zapobiec temu mo¿na konfiguruj¹c komputer tak, by zawsze
pokazywa³ rozszerzenia plików, a nastêpnie nale¿y upewniaæ
siê, jakiego typu jest otwierany plik.
Przestrzegaj zasad filtrowania poczty.

Je¿eli w twojej firmie obowi¹zuj¹ zasady filtrowania poczty,
nie staraj siê ich omijaæ. Te zasady zosta³y ustanowione dla
bezpieczeñstwa twojego i ludzi, z którymi prowadzisz
korespondencjê.
Unikaj wiadomoœci w formacie HTML, u¿ywaj
tekstów.

Istniej¹ wirusy, które potrafi¹ ukryæ siê
w wiadomoœciach HTML. Gdy piszesz wiadomoœci czystym
tekstem (bez formatowania HTML) mo¿esz zapobiec rozszerzaniu
siê niebezpiecznego kodu.

Uwa¿aj na notebooki.
Komputery przenoœne stanowi¹ spore zagro¿enie, gdy¿

s¹ zwykle od³¹czone od sieci komputerowej firmy i mog¹ nie
otrzymaæ wszystkich uaktualnieñ oprogramowania. Powinien
istnieæ równoleg³y system aktualizacji oprogramowania
przeznaczony specjalnie dla komputerów przenoœnych, który
zapewni aktualnoœæ oprogramowania antywirusowego równie¿
na tych maszynach.
Nie staraj siê rozwi¹zywaæ problemów z wirusami
na w³asna rêkê.

Je¿eli uwa¿asz, ¿e wirus zainfekowa³ Twój komputer, nie
staraj siê go wyleczyæ samemu. Istnieje mo¿liwoœæ uruchomienia
wirusa i rozniesienia infekcji na ca³¹ sieæ komputerow¹.
Zawiadom administratora systemu, który przeœle podejrzany plik
ekspertom, którzy s¹ wstanie przeskanowaæ plik w odizolowanym
œrodowisku, by stwierdziæ czy zagro¿enie jest realne.
Nie daj siê zastraszyæ. Ignoruj niesprawdzone
informacje o wirusach (hoaxy).

Taka wiadomoœæ ma zwykle postaæ ostrze¿enia przed
wirusem, który rozprzestrzenia siê po Internecie.
Jednoczeœnie list taki zawiera instrukcjê, aby przes³aæ go do jak
najwiêkszej liczby u¿ytkowników, by ochroniæ ich w ten sposób
przed atakiem. Je¿eli nie jesteœ pewien czy otrzyma³eœ informacjê
prawdziw¹, czy nie, zawsze przed przes³aniem jej dalej sprawdŸ
jej wiarygodnoœæ w doniesieniach firm zajmuj¹cych siê
problematyk¹ antywirusow¹.
Nie strasz bez powodu.

Zanim podniesiesz alarm, upewnij siê, ¿e rzeczywiœcie masz
do czynienia z wirusem komputerowym.
B¹dŸ na bie¿¹co.
Czytanie doniesieñ na temat bezpieczeñstwa w systemach
informatycznych jest podstaw¹ zrozumienia zagro¿enia, w wielu
przypadkach pozwala po prostu na jego unikniêcie.

Pamiêtajmy !!!
Komputery s¹ jak ludzie, o ka¿dego trzeba dbaæ,

aby nagle nie zachorowa³.

Opracowa³: Dariusz Supel

•ród³o: Internet
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INFORMACJE Z POWIATU

W dniu 19 grudnia 2002 r. na
spotkaniu, które zosta³o zorganizowane
przez Starostê Brzozowskiego,
Wojewódzki Oœrodek Doradztwa

Rolniczego w Boguchwale oraz
Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej
w Brzozowie, rolnicy z terenu powiatu

      ROLNICY  O  UNII
            EUROPEJSKIEJ

brzozowskiego, dyskutowali o wejœciu
Polski do UE.

Podczas szkolenia rolnicy, so³tysi
i samorz¹dowcy zastanawiali siê nad

skutkami wejœcia Polski do UE.
Wszelkie aspekty dotycz¹ce
zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych stron wejœcia
polskiego rolnictwa do UE przybli¿yli
zaproszeni eksperci: Andrzej
Moszczyñski i Halina Sikora
z Wojewódzkiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego w Bogu-
chwale, w referatach: Sektorowy
Program Operacyjny - Restruktu-
ryzacja i Modernizacja Sektora
Rolno-Spo¿ywczego i Rozwój
Obszarów Wiejskich -Plan Rozwoju
Obszarów Wiejskich - Instrumenty

i Warunki Wsparcia Gospodarstw oraz
Lech G¹siorowski, który omówi³ wspóln¹
politykê roln¹ UE.

Poruszane tematy spotka³y siê
z du¿ym zainteresowaniem ze strony
rolników i wzbudzi³y o¿ywion¹ dyskusjê.
Wyjaœniono wiele kwestii w tym, jak¿e
aktualnym obecnie, temacie.

                                   Rzecznik Prasowy
Starostwa Brzozowskiego

Magdalena Pilawska

Tradycj¹ sta³y siê ju¿ coroczne wrêczenia Statuetek
Indywidualnoœciom Roku 2002 w regionie brzozwskim,
organizowane przez Muzeum Regionalne im. Adama Fasznachta
w Brzozowie oraz Redakcjê miesiêcznika „Wiadomoœci
Brzozowskie”.

Tegoroczna uroczy- stoœæ mia³a miejsce 26 stycznia br.
i jak zawsze cieszy³a siê du¿ym zaintereso- waniem spo³ecznoœci
brzozowskiej. Kapitu³a VIII ju¿ edycji konkursu, w sk³adzie:
Halina Koœciñska, Zbigniew Koœci ñski,  Mariusz Kaznowski,
Augustyn Baran, Lucjan Krynicki i Jan Wolak, statuetki
„Indywidualnoœæ Roku 2002”  przyzna³a ks. infu³atowi Julianowi
Pud³o, w dowód wdziêcznoœci i uznania za 50 lat pracy
duszpasterskiej i szczególny wk³ad w ratowanie brzozowskiej
œwi¹tyni, Tadeuszowi Zygarowiczowi -  w³aœcicielowi firmy
ALTA, za tworzenie nowych miejsc pracy w regionie i wspieranie
ró¿norodnych inicjatyw kulturalnych oraz Kazimierzowi
Barañskiemu – policjantowi Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP
w Brzozowie, który nieustannie propaguje wiedzê
o bezpieczeñstwie ruchu drogowego we wszystkich szko³ach
powiatu.

Atrakcj¹ tegorocznego spotkania by³a wspania³a oprawa
artystyczna. Zaproszeni goœcie mieli okazjê wys³uchaæ
wyœmienitego koncertu kwartetu smyczkowego Aleksandra

Statuetki „Indywidualnoœci Roku 2002
w regionie brzozowskim” - wrêczone

Opracowa³a: Magdalena Pilawska

Berkowicza z Rzeszowa oraz mogli obejrzeæ wystawê „Malarstwo
Magdaleny Wy¿ykowskiej”. Autorka wystawy, choæ obecnie
mieszka i pracuje w Kroœnie, pochodzi z po³o¿onego w okolicy
Brzozowa – Jasionowa.

Wicestarosta Brzozowski - Janusz Dragu³a

Rolnicy zaproszeni na spotkanie

„Bogu sercem” - od lewej ks. infu³at Julian Pud³o,
 Tadeusz Zygarowicz, Kazimierz Barañski

Fot. Archiwum „Wiadomoœci Brzozowskich”



27S³uchaj Radia RBR-NY  i ogl¹daj http://www.serwis-malolata.prv.pl

Od biblijnych czasów Noego, w staro¿ytnym
Egipcie, Grecji i Rzymie, w s³ynnych bitwach pod Waterloo i Verdun,
go³êbie pocztowe przenosi³y przez setki kilometrów radosne
i tragiczne wieœci, pokonuj¹c burze piaskowe i ognie zaporowe.
W czasach, gdy ptaki te umo¿liwia³y szybkie przekazywanie
informacji, ceniono je szczególnie, a liczni hodowcy pracowali
nad doskonaleniem ró¿nych ras i odmian. Go³êbie pocztowe
³¹czy³y wspólne cechy: szybki lot, wytrwa³oœæ, zmys³ orientacji,
a przede wszystkim zdolnoœæ do powracania jak najszybciej, po
prostej linii, do swego go³êbnika, z miejsc oddalonych o setki
kilometrów, z nieznanych okolic, nieraz w zupe³nych ciemnoœciach
lub w z³ych warunkach atmosferycznych. Nad wyt³umaczeniem
zagadki tych zdolnoœci uczeni prowadz¹ badania, które niewiele
wyjaœniaj¹. Stwierdzono tylko, ¿e wy³adowania atmosferyczne,
czy emitowane fale radiowe zak³ócaj¹ i opóŸniaj¹ lot go³êbia, lecz
nie powoduj¹ trwa³ej dezorientacji.

Go³¹b pocztowy, zwany równie¿ listonoszem, posiada
specyficzne w³aœciwoœci psychiczne i fizyczne. Jego orientacja
w przestrzeni umo¿liwia powrót do go³êbnika z odleg³oœci
dochodz¹cych do 2000 km przy prêdkoœci nawet do 100km/h.
Go³êbie maj¹ krêp¹ budowê oraz ma³e g³owy. Swoje m³ode karmi¹
specjalnym mleczkiem wytwarzanym w wolu.

Nale¿¹ do nielicznych ptaków, które posiadaj¹ umiejêtnoœæ
ssania (pij¹ wodê bez nieustannego odchylania g³owy do ty³u).
D³ugoœæ cia³a go³êbia pocztowego wynosi ok. 35 cm. Rozmna¿anie
- samica sk³ada 2 jaja w gnieŸdzie, pisklêta wykluwaj¹ siê po ok. 18
dniach. Ta rasa ptaków o metalicznym po³ysku piór ¿ywi siê
nasionami. Go³¹b wyhodowany zosta³ w Belgii mniej wiêcej 200

lat temu. Krzy¿owanie ras: go³êbia orientalnego, dragona, go³êbia
leodejskiego, go³êbia brukselskiego i go³êbia antwerpskiego
przyczyni³o siê do powstania rasy go³êbia pocztowego. Ta rasa
go³êbi by³a wykorzystywana g³ównie do przekazywania informacji.
Go³êbie pocztowe zas³u¿y³y siê podczas drugiej wojny œwiatowej,
niektóre z nich zosta³y odznaczone wysokimi odznaczeniami
bojowymi. Aby powróciæ do swojego go³êbnika z jakiejœ odleg³oœci
go³êbie pocztowe musz¹ siê czymœ kierowaæ - jest to k¹t padania
promieni s³onecznych w stosunku do oczu w danej godzinie ich

biologicznego zegara, a tak¿e z magne-
tyzmu ziemskiego.

Hodowcy go³êbi z Belgii,
Holandii i Niemiec zwracaj¹ szczególn¹
uwagê, ¿e upierzenie go³êbia nale¿y do
najwa¿niejszych czêœci motoru go³êbia.
Du¿a wiêkszoœæ lekarzy weteryna-
ryjnych, licz¹cych siê na zachodzie,
uwa¿a, ¿e okres pierzenia obci¹¿a o
wiele bardziej organizm go³êbia ni¿

wychów m³odych lub loty. Dlatego obowi¹zkiem ka¿dego
hodowcy jest w tym okresie obj¹æ ca³e stado szczególn¹
trosk¹, podaj¹c im mieszankê pierzeniow¹, wiele od¿ywek
mineralnych i witaminowych, pomocnych w prawid³owej
zmianie upierzenia.

Równie wa¿ny jest okres zimowy. To dla go³êbi okres
wypoczynku i lenistwa, nie mo¿emy jednak w tym czasie ich
zaniedbywaæ. Go³êbie nie mog¹ byæ zapasione, ale równie¿
nie mog¹ byæ wychudzone. Pamiêtajmy, ¿e w tych mroŸnych
miesi¹cach go³¹b potrzebuje witamin i minera³ów, których
to my musimy mu dostarczyæ. W tym okresie zmienia siê
równie¿ zawartoœæ mieszanek. Musimy mieæ na uwadze i nie
dopuœciæ do tego, aby organizm go³êbia nie gromadzi³
t³uszczu. Pod koniec grudnia dobrze jest, aby mieszanki
zawiera³y oko³o 70 - 80% jêczmienia. Okres zimowy to równie¿
okres wystaw. Kto chce w nich uczestniczyæ i osi¹gn¹æ
sukces, musi zadbaæ o to, aby go³êbie posiada³y bogate
i piêkne upierzenie, czyste pióra i koñczyny oraz by³y
w pe³ni zdrowe. Takie go³êbie powinny byæ karmione
mieszankami wzbogaconymi o 20% nasion roœlin oleistych.

Ka¿dy hodowca powinien zapewniæ bezproblemowy
start i przebieg godów swoim podopiecznym. Musimy
zadbaæ o optymalne przygotowanie go³êbi do rozp³odu.
Od tego zale¿y prawid³owe wychowanie przysz³ych
m³ódków i byæ mo¿e bardzo dobrych lotników. Zarówno
hodowcom lotuj¹cym go³êbiami, jak i hodowcom nie
bior¹cym udzia³u w lotach zale¿y na wychowaniu piêknych,
silnych i zdrowych potomków. Hodowca musi zadbaæ
o prawid³owy dobór par. Ka¿dy ma swój system ³¹czenia
go³êbi w pary. Jedni bior¹ pod uwagê pochodzenie go³êbi,
inni wielkoœæ go³êbia, obwód oka itp., a jeszcze inni obydwie
metody razem. Ka¿dy chce uzyskaæ jak najlepiej sprawuj¹ce
siê w lotach potomstwo. Pierwszy i drugi lêg nadaje siê do
tego celu najlepiej.

Wszystkim „listonoszom” ¿yczymy udanych lotów.

„Listonosz”

Opracowa³a: Magdalena Pilawska

czyli go³¹b pocztowy

MOJE HOBBY

fot. 1

fot. 2
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Po sukcesach w powiatowej i rejonowej Licaeliadzie w pi³ce
rêcznej i tenisie sto³owym m³odzie¿ brzozowskich szkó³ œrednich godnie
reprezentowa³a powiat brzozowski w fina³ach wojewódzkich.

Pi³kê rêczn¹ reprezentowa³y dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego. W zawodach, które odby³y siê 17 grudnia
2002 w Kolbuszowej obie dru¿yny walczy³y o czo³owe miejsca
w klasyfikacji województwa podkarpackiego.

Dru¿yna dziewcz¹t zajê³a ostatecznie 6 miejsce
w województwie, natomiast dru¿yna ch³opców – wysokie 5 miejsce.

Klasyfikacja koñcowa fina³u wojewódzkiego Licealiady
w pi³ce rêcznej:
 dziewczêta: ch³opcy:
1. LO  KOLBUSZOWA 1. ZSEl.iO PRZEMYŒL
2. I LO  RZESZÓW 2. V LO  MIELEC
3. LO  LUBACZÓW 3. LO  KOLBUSZOWA
4. II LO  SANOK 4. I LO  SANOK
5. LO  RUDNIK 5. LO  BRZOZÓW
6. LO  BRZOZÓW 6. ZSEl.  RZESZÓW
7. ZST  MIELEC 7. ZS  TARNOBRZEG
8. ZS  IWONICZ 8. ZS  TRZCINICA
9. ZST  LE¯AJSK 9. LO  B£A¯OWA
10. ZS Nr 2  NOWA DÊBA 10. ZS Nr 2  STALOWA W.
11. ZSP Nr 5  KROSNO 11. ZSP Nr 5  KROSNO
12. ZSSCiO  JAROS£AW 12. LO  JAROS£AW

Dru¿yny wystêpowa³y w nastêpuj¹cych sk³adach:
dziewczêta:
Katarzyna Pi¹tek-bramkarz, Magdalena Klimek-bramkarz, Anna Telesz,
Barbara Wójcik, Ma³gorzata Wydrzyñska, Paulina Boczar, Renata
Stepek, Dorota Harêzga, Aleksandra Æwi¹ka³a, Beata Sienkiewicz.
Opiekunem zespo³u jest Magdalena Kaczkowska.
ch³opcy:
Marcin Wróbel-bramkarz, £ukasz Armata, Pawe³ Bania, Robert Wróbel,
Rafa³ Antoñ, Marek G³adysz, Grzegorz Szajna, Dariusz Domaradzki,
£ukasz Gasparec.
Opiekunem zespo³u jest Anna Cyparska.

                SUKCESY  UCZNIÓW  Z BRZOZOWA
                                W  LICEALIADZIE

Fina³ wojewódzkiej Licealiady w tenisie sto³owym
z udzia³em dru¿yn szkó³ powiatu brzozowskiego odby³ siê
16 grudnia 2002 w Tarnobrzegu. Udzia³  wziê³y dru¿yny:
Zespo³u  Szkó³  Ekonomicznych (dziewczêta)
Zespo³u  Szkó³  Budowlanych (ch³opcy)
Liceum  Ogólnokszta³c¹cego (ch³opcy).

Klasyfikacja koñcowa fina³u wojewódzkiego
w tenisie sto³owym:
dziewczêta:         ch³opcy:
1. ZSP Nr 5  KROSNO        1. ZSP Nr 5  KROSNO
2. ZS  STRZY¯ÓW        2. ZST  LE¯AJSK
3. LO  TARNOBRZEG        3. ZS  OLESZYCE
4. I LO  SANOK        4. ZSO  TARNOBRZEG
5. II LO  RZESZÓW        5. LO  BRZOZÓW
6. ZS  BRZOSTEK        5. ZSB  BRZOZÓW
7. ZS Nr 3  TARNOBRZEG        7. I LO  £AÑCUT
8. I LO  PRZEMYŒL        8. ZS  ROPCZYCE
9. ZSE  BRZOZÓW        9. ZS Nr 2  STALOWA W.
10. ZSE  DÊBICA                    10. ZS  OLESZYCE

Dru¿yny wyst¹pi³y w sk³adach:
Zespó³  Szkó³  Ekonomicznych: Anna Kornecka, Agnieszka
Boroñ.
Opiekun: p. Zofia Rymarz.
Zespó³  Szkó³  Budowlanych: Dariusz Dydek, Piotr Florek.
Opiekun: p. Krzysztof Urbanek.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce: Rafa³ Antoñ, Micha³ Wadas.
Opiekun: Maria Stemulak.

Tak wysokie pozycje w klasyfikacji województwa
podkarpackiego to z pewnoœci¹ ogromny sukces
reprezentantów brzozowskich szkó³ œrednich. S³owa uznania
nale¿¹ siê zarówno dla zawodników (za ducha walki
sportowej) jak i ich opiekunów (za bardzo dobre
przygotowanie m³odzie¿y).

Opracowa³a: Magdalena Kaczkowska

16 grudnia 2002 r. z inicjatywy
Samorz¹du Szkolnego i jego opiekunki
Agnieszki Sabat w ZSB odby³ siê mecz

siatkówki nauczyciele kontra uczniowie.
Dochód ze sprzeda¿y biletów zosta³
przeznaczony na zakup prezentów

gwiazdkowych dla dzieci z brzozo-
wskiego „Caritasu”.

Opracowa³a: Halina Baran

2 : 3

Uczniowie „pobili” nauczycieli
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworz¹ rozwi¹zanie -
- aforyzm Novalisa.

BARAN (21 II – 20 IV)
Uda Ci siê uporz¹dkowaæ w³asne ¿ycie zawodowe, dziêki czemu
poczujesz siê rozluŸniony i pewny siebie. Sprawy finansowe bêd¹

siê uk³ada³y raczej dobrze. Masz okazjê na spe³nienie planów. W miesi¹cu
lutym prze¿yjesz coœ wielkiego, co przywróci Ci wiarê w przysz³oœæ.

BYK (21 IV – 21 V)
¯ycie zawodowe znów zacznie Ciê cieszyæ, bo wszystko
przychodziæ Ci bêdzie bez wiêkszego wysi³ku. Œwietnie dogadywaæ

siê bêdziesz z szefem. Otrzymasz œrodki na sfinalizowanie jakiejœ szczególnie
wa¿nej dla Ciebie inwestycji. W po³owie miesi¹ca spotkasz kogoœ, przy
kim odczujesz, ¿e wzajemne porozumienie mo¿e daæ Ci wiele radoœci.

BLI•NIÊTA ((22 V – 21 VI)
Zadziwi Ciê wyj¹tkowy przyp³yw energii. Twoja kariera zawodowa
nabierze tempa. Uda Ci siê zrealizowaæ wszelkie wa¿ne sprawy,

które ostatnio zaplanowa³eœ. Otrzymasz nagrodê. Przestaniesz
rozpamiêtywaæ dawne sprawy i zaczniesz myœleæ o przysz³oœci. Masz
szansê na now¹ wartoœciow¹ przyjaŸñ.

RAK (22 VI – 23 VII)
Wykorzystaj fakt, ¿e jesteœ w œwietniej formie. Pod koniec lutego
wszelkie sprawy urzêdowe pójd¹ Ci jak z p³atka. Twoja energia

pozwoli Ci bez specjalnego wysi³ku uporaæ siê z k³opotami. Masz dobre
pomys³y, ale nie ujawniaj ich ka¿demu. Spe³ni siê nie d³ugo jakieœ Twoje
skryte marzenie.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W pracy warto teraz liczyæ na rzeteln¹ pomoc przyjació³,
a nawet nowych znajomych. Wskazane s¹ czêste wyjazdy

i spotkania towarzyskie. Na pocz¹tku miesi¹ca prze¿yjesz emocje zwi¹zane
z finansami. Ku w³asnemu zaskoczeniu odkryjesz, ze dysponujesz wiêkszym
kapita³em ni¿ przypuszcza³aœ.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Trwa Twoja doskona³a passa w pracy. Mo¿esz bez obawy
poszerzaæ dzia³alnoœæ, zmieniaæ jej kierunki, a nawet w ogóle

zmieniæ miejsce pracy. Nie powinieneœ siê obawiaæ, ¿e w przysz³oœci zmiany
te oka¿¹ siê niefortunne. Twoja kariera zawodowa nabierze tempa.

WAGA (24 IX – 23 X)
Potrafisz dostrzec to, czego przeciêtny cz³owiek nie zauwa¿a.

W pracy rozpêd, ale te¿ i problemy, choæ gwiazdy Ci ju¿ sprzyjaj¹
i k³opoty powinny niebawem siê skoñczyæ. Nowe transakcje mo¿esz
zawieraæ ju¿ od pocz¹tku miesi¹ca. Twoje ambicje bardzo czêsto
przewy¿szaj¹ mo¿liwoœci.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Twoja intuicja oraz sk³onnoœæ do ulegania emocjom pomog¹
Ci teraz w pracy i finansach. Poznasz osobê, dziêki  której

zrealizujesz jakieœ swoje wielkie marzenie zawodowe. W pracy zapomnisz
o stresach i poczujesz siê panem swojego losu. Zaczn¹ procentowaæ
fundusze, które ostatnio zainwestowa³eœ.

STRZELEC (23 XI – 22 XI)
Wreszcie mo¿esz pokazaæ, jaki jesteœ œwietny. Staniesz siê
bardziej pewny siebie, bêdziesz tryskaæ humorem. Zapowiada

siê niezwyk³y, obfituj¹cy w nowe propozycje, dobry kres. Nie zajmuj siê
wiêc ma³o wa¿nymi sprawami. Skup siê na naprawdê istotnym
przedsiêwziêciu. Niebawem ktoœ zaproponuje Ci wspóln¹ podró¿.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
W tym miesi¹cu mo¿esz sporo zdzia³aæ, dopisze Ci szczêœcie.
Mo¿esz liczyæ na poparcie ze strony otoczenia.

W konfliktowych sprawach zawsze ktoœ siê za Tob¹ ujmie i Ciê poprze.
Dla wolnych Kozioro¿ców nadszed³ czas – nowych, sercowych podbojów.

WODNIK (21 I – 19 II)
W pracy i finansach to wymarzone dni. Nie pojawi¹ siê ¿adne
zagro¿enia, przeciwnie: najbli¿szy czas mo¿e przynieœæ

wydarzenia korzystne dla Twojej kariery.  W tym miesi¹cu wygrasz
bitwê o szczêœcie w mi³oœci, jeœli zachowasz siê z wdziêkiem i nie zapomnisz
o partnerskim podziale ról.

RYBY (20 II – 20 III)
Miesi¹c luty przyniesie Ci trochê zawirowañ. Uda Ci siê wiele
osi¹gn¹æ w pracy i finansach, ale poczekaj do 25 lutego. Wiele

kontaktów towarzyskich i oryginalnych pomys³ów wp³ynie na Ciebie
bardzo o¿ywczo. To dobry moment do za³atwienia zaleg³ych spraw.
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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.
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