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Prze¿ywaj¹c po raz kolejny
    Radoœæ Wielkiej Nocy

  ¿yczê
Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego

spokojnych, piêknych Œwi¹t.
Niech zwyciêskie œwiêto wiary, prawdy i mi³oœci

pomaga w przezwyciê¿aniu trudów i trosk dnia codziennego,
napawa optymizmem i pokojem serca.

Bij¹ dzwony,
W Zmartwychwstania dzieñ wyœniony...

Zygmunt B³a¿
Starosta Brzozowski

Minê³y cienie i mroki nocy,
Œwiat³o jaœnieje naszego ¿ycia,
bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
wyszed³ promienny ze swego grobu...

Wraz z porannym biciem dzwonów
oznajmiaj¹cych

Œwiêta Wielkiej Nocy
sk³adam Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego

najserdeczniejsze ¿yczenia.
Mieczys³aw Czupski

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Brzozowskiego

W dniu Zmartwychwstania Naszego Pana,
   Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego,
            ¿yczenia wielu £ask Bo¿ych

      sk³ada

Tajemnica Boskiej Nocy
Tajemnica rannej ciszy
Tajemnica odkupienia
Niech nam dzisiaj towarzyszy

  Redakcja
Brzozowskiej Gazety Powiatowej
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(inf. w³asna)

Brzozowski Konwent Samorz¹dowy

Medale  za  synów -  ¿o³nierzy
Magdalena Pilawska

Pami¹tkowe zdjêcie z uroczystoœci wrêczenia odznaczeñ

Przedstawiciele samorz¹du powiatowego: Starosta Brzozowski –
Zygmunt B³a¿, Wicestarosta – Janusz Dragu³a, Sekretarz – Ewa Tabisz, Burmistrz
Brzozowa - Zdzis³aw Wojdanowski oraz Wójtowie Gmin: Dydnia – Jerzy F.

Adamski, Domaradz – Adam
Komórek, Haczów – Stanis³aw
Jakiel,  Jasienica Rosielna
– Marek Æwi¹ka³a, a tak¿e
Sekretarz Gminy Nozdrzec
– Maria Potoczna, 26 lutego br.
spotkali  s iê  na obradach
Brzozowskiego Konwentu
Samorz¹dowego.

G³ównym tematem obrad
by³o omówienie realizacji Projektu
„Punkt Koordynacji Inicjatyw
Lokalnych” w ramach Porozu-
mienia na Rzecz Zatrudnienia
w Powiecie Brzozowskim.

Podpisane w styczniu
br. Porozumienie w swoich za³o¿eniach ma s³u¿yæ budowie partnerstwa wœród
jednostek samorz¹dowych, przedsiêbiorców i organizacji pozarz¹dowych
z terenu powiatu oraz skutkowaæ aktywnym pozyskiwaniem œrodków
finansowych dostêpnych w ramach funduszy strukturalnych. Wa¿nym celem
nowo powsta³ego Porozumienia ma byæ poprawa sytuacji na lokalnym rynku
pracy, m.in. poprzez zwiêkszenie aktywnoœci mieszkañców. Uczestnicy Konwentu
dyskutowali nad mo¿liwoœci¹ zrealizowania tych za³o¿eñ w praktyce.

W drugiej czêœci obrad Brzozowski Konwent Samorz¹dowy dokona³
wyboru swojego kandydata na cz³onka Podkarpackiego Komitetu Monitoru-
j¹cego Programy Rozwoju Regionalnego. Jednomyœlnie wy³onionym
kandydatem zosta³ Antoni Gromala.

Podkarpacki Komitet Monitoruj¹cy Programy Rozwoju Regionalnego
bêdzie utworzony w zwi¹zku z rozpoczêciem wdra¿ania systemu monitorowania
programów regionalnych objêtych Kontraktem Wojewódzkim na lata 2004-2006.

Spotkanie Brzozowskiego Konwentu Samorz¹dowego zakoñczy³o
omówienie spraw bie¿¹cych.

4 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Brzozowie odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia srebrnych medali „Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju” dla  rodziców z powiatu
brzozowskiego, których co najmniej trzech synów wzorowo odby³o s³u¿bê wojskow¹.

Decyzjê o przyznaniu
odznaczeñ podj¹³ minister obrony
narodowej. Zaproszeni rodzice
odznaczenia otrzymali z r¹k pp³k.
Wies³awa Lewandowskiego
z Wojskowej Komendy Uzupe³-
nieñ w Sanoku.

Wœród odznaczonych
znaleŸli siê: Helena Barañska
z Jasienicy Rosielnej, Helena
i Andrzej Dydek ze Starej Wsi
oraz Maria i Bernard Zubel
z Przysietnicy.

W spotkaniu udzia³ wziêli:
Starosta Brzozowski – Zygmunt
B³a¿, Z-ca Burmistrza Brzozowa – Józef Rzepka i Wójt Gminy Jasienica Rosielna
– Marek Æwi¹ka³a, którzy oprócz gratulacji wyró¿nionym rodzicom przekazali
pami¹tkowe dyplomy i drobne prezenty.

Konwent sta³ siê okazj¹ do spotkania w³odarzy gmin
powiatu brzozowskiego
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W trakcie zorganizowanej 28 stycznia br. konferencji dokonano
podsumowania „Programu edukacji ekonomicznej w powiecie
brzozowskim”. Projekt ten zosta³ zrealizowany w ramach Porozumienia
na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Brzozowskim, a sfinansowany ze
œrodków  Narodowego Banku Polskiego. Organizatorami programu
byli: Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Towarzystwo ALTUM.
Propozycja uczestnictwa zosta³a skierowana do nauczycieli oraz
m³odzie¿y szkolnej ze szkó³ œrednich i gimnazjów z terenu naszego
powiatu. Podstawowym celem programu by³o upowszechnienie wœród
uczniów idei przedsiêbiorczoœci, a w efekcie - przygotowanie przez
nich planów funkcjonowania w³asnej firmy lub innego sposobu
zarobkowania.

Organizatorzy projektu „Edukacja ekonomiczna i przedsiê-
biorczoœæ w powiecie brzozowskim” przyjêli trzy za³o¿enia. Pierwsze
to upowszechnianie wœród m³odych ludzi przedsiêbiorczoœci, zachêta
do przejawiania inicjatywy, w zak³adaniu i prowadzeniu samodzielnej
dzia³alnoœci gospodarczej. Drugim by³o wsparcie dla nauczycieli
kszta³tuj¹cych zachowania przedsiêbiorcze u m³odzie¿y, a trzecim -
upowszechnianie informacji o mo¿liwoœciach uzyskania taniej pomocy
przy uruchamianiu i prowadzeniu firmy. W tym celu rozprowadzono
setki ulotek i plakatów z ofert¹ us³ug oœrodków i programów wspierania
przedsiêbiorczoœci, realizowanych na obszarze powiatu brzozowskiego
i powiatów s¹siednich.

Konferencja by³a zwieñczeniem kilkumiesiêcznej pracy
pedagogów i uczniów. Na pocz¹tek, jeszcze w listopadzie, 40-osobowa
grupa nauczycieli przesz³a przez intensywny kurs z zakresu
przedsiêbiorczoœci ze szczególnym uwzglêdnieniem sporz¹dzania
biznesplanu. Nastêpnie pedagodzy przeprowadzili praktyczne zajêcia
ze swoimi uczniami. Zosta³o nimi objêtych ponad pó³ tysi¹ca m³odych
ludzi. Przez ca³y czas nauczyciele mogli korzystaæ z porad i konsultacji
doradców ekonomicznych.

W ostatecznym rozrachunku, po wykruszeniu siê czêœci
uczestników, powsta³o 37 biznesplanów, przygotowanych przez
3 szko³y œrednie oraz  8 gimnazjów. Organizatorzy nagrodzili 3 projekty:
1 w grupie szkó³ œrednich i 2 spoœród gimnazjów. Wrêczenia nagród
dokona³ Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿.

Drugie œniadanie czy lunch
Za najlepszy projekt  w grupie szkó³ œrednich uznano

biznesplan „Œwiat kanapek” przygotowany przez uczniów Zespo³u
Szkó³ Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie pod opiek¹ Doroty
Wiêch. W sk³ad grupy weszli: Katarzyna Kurcoñ, Ewelina Wojtowicz,
Joanna Cupak, Szymon Sza³ajko, Damian Kuliga, Anna Telega, Renata
Buczkowicz i Mariola Zubel. Firma „Œwiat kanapek” to w za³o¿eniu
zak³ad produkcyjno-handlowy zajmuj¹cy siê produkcj¹ i sprzeda¿¹
kanapek, g³ównie dla osób przebywaj¹cych na terenie szko³y oraz dla
klientów z zewn¹trz. Zapotrzebowanie na ten typ produktu jest doœæ
du¿e, o czym œwiadczy przeprowadzona ankieta. G³ównym zadaniem
ma byæ wyrób i sprzeda¿ kanapek œniadaniowych, pakowanych oraz
dro¿d¿ówek. W szkole znajduje siê zaplecze kuchenne, które umo¿liwia
wytwarzanie produktów. W perspektywie zaplanowano poszerzenie
oferty o wyroby cukiernicze np. ciasteczka czy torty urodzinowe oraz
obs³ugê uroczystoœci okolicznoœciowych: uczniowskich „osie-
mnastek” oraz obchodów œwi¹t kalendarzowych i szkolnych.
– Cieszê siê bardzo z tego wyró¿nienia, na które zapracowa³ ca³y
zespó³, wykorzystuj¹c wiedzê zdobyt¹ na lekcjach w kierunkowych
przedmiotach ekonomicznych. Dziêkujê tak¿e wspó³pracuj¹cym
z nami nauczycielom: El¿biecie Leñ, Dorocie Miksiewicz, Jolancie
Dro¿d¿al i Jerzemu Olearczykowi – opiekunka grupy - D. Wiêch.
Swojej radoœci z uzyskanego wyró¿nienia nie kry³ obecny podczas
wrêcznia nagród dyrektor szko³y Tadeusz Sperber.

Tak¿e z us³ugami gastronomicznymi wi¹za³ siê
jeden z wyró¿nionych biznesplanów gimnazjalnych. By³
nim projekt sto³ówki szkolnej „Pychotek”, przygotowany
przez Gimnazjum im. Ks. Stefana Weidla w Starej Wsi.
Jego realizatorami byli uczniowie kl. III a wraz z opiekunem
- Barbar¹ Dudek. Zespó³ uczniowski pod kierownictwem
Kamila Czecha oraz Iwony Szmyd i Katarzyny Tomkiewicz
liczy³ w sumie 15 osób. Pomys³ otworzenia sto³ówki dla
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej zrodzi³ siê z potrzeby
rynku: w budynku szkolnym nie ma sto³ówki ani œwietlicy,
funkcjonuje jedynie ma³y sklepik ze s³odyczami. Dla celów
sto³ówki postanowiono wykorzystaæ zaplecze lokalowe
przy pomieszczeniach sali gimnastycznej. Uczniowie
pozyskali sponsorów m.in. wœród szefów miejscowych firm

bran¿y spo¿ywczej: OSM Jasienica Rosielna, Piekarnia
H. Cycoñ, Wyroby cukiernicze W. Bieñczak, Hurtownia
Spo¿ywcza J. B. Pietryka. Zawarte zosta³y umowy odnoœnie
wynajmu lokalu wraz z czêœciowym wyposa¿eniem,
przygotowania wystroju sali konsumpcyjnej, zaopatrzenia
w towar, zatrudnienia kwalifikowanej osoby na sta¿
z ramienia PUP w Brzozowie. Pomys³  m³odych
biznesmenów na otwarcie sto³ówki szkolnej z ofert¹
smacznych, œwie¿ych kanapek, hamburgerów, hot-dogów,
zapiekanek, pizzy, frytek, zup, napojów, s³odyczy i owoców
oraz lodów spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem ze strony
uczniów i pracowników Gimnazjum i Szko³y Podstawowej

Edukacja ekonomiczna w powiecie brzozowskim

Na I miejscu w grupie szkó³ œrednich uplasowa³ siê ZSE

Lureaci konkursu z gimnazjum w Starej Wsi

POWIAT BRZOZOWSKI



5S³uchaj Radia eBrzozow.net i ogl¹daj http://www.ebrzozow.net

w Starej Wsi. - Opracowanie biznesplanu by³o dla jego twórców
dobr¹ zabaw¹, ale i lekcj¹ ¿mudnej pracy, okazj¹ do poznania
zagadnieñ przedsiêbiorczoœci i gospodarki rynkowej. Uczniowie
bardzo aktywnie zaanga¿owali siê w badanie rynku i sprawy
marketingu. Przeprowadzili badania ankietowe, przygotowali
wzory og³oszeñ reklamuj¹cych firmê i zasady promocji firmy na
rynku. Wygrana bêdzie wiêc motywacj¹ do aktywnego startu
w doros³oœæ i dalszych sukcesów w œwiecie biznesu – powiedzia³a
B. Dudek zadowolona z efektu wspólnej pracy.

Spó³dzielcy z Izdebek
Najbardziej oryginalnym spoœród wszystkich

projektów by³ biznesplan Spó³dzielni M³odzie¿owej „Talent”
przygotowany przez Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach. Autorami
projektu s¹ uczniowie klasy II b, pracuj¹cy pod opiek¹ Marty
Baranieckiej.  Po gruntownej analizie rynku oraz w³asnych
mo¿liwoœci pomys³odawcy postanowili, ¿e Spó³dzielnia
M³odzie¿owa „Talent” na pocz¹tek bêdzie dzia³a³a w 4
kierunkach. Sekcja I zajmie siê sprzeda¿¹ wykonanego przez
spó³dzielców rêkodzie³a (haftowane obrazy, flakony, ozdobne

pojemniki szklane na przyprawy, obrazy na szkle, okazjonalne
kartki, zaproszenia, dyplomy, stroiki, haftowane obrusy
i serwety, robione na szyde³ku serwetki i ozdoby choinkowe,
malowane szk³o u¿ytkowe itp.) oraz projektowaniem
i wykonywaniem wzorów na zamówienie. Zadania Sekcji II to
organizacja imprez (dyskotek dla m³odzie¿y gimnazjalnej oraz
szkó³ podstawowych, zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
jak te¿ przedstawieñ dla dzieci). W trakcie imprez prowadzona
bêdzie równie¿ sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych. Sekcja III
z kolei oferowaæ bêdzie us³ugi w zakresie: opieki nad dzieæmi,

opieki nad osobami starszymi, sprz¹tania domów i terenów wokó³ domu
oraz robienia zakupów. Sekcja IV natomiast zajmie siê: sprzeda¿¹ suchej
przynêty, jak i dostarczaniem na zamówienie przynêty ¿ywej dla wêdkarzy.
– Po ustaleniu tak szeroko zakrojonej dzia³alnoœci uczniowie z energi¹ zabrali
siê  do pracy. W efekcie otrzymali listê potencjalnych odbiorców swoich us³ug
i towarów, dowiedzieli siê z kim bêd¹ musieli wspó³pracowaæ, jaki bêdzie
koszt nak³adów, jakie us³ugi i towary otrzymaj¹ bezp³atnie. Na tej podstawie
zosta³ przygotowany nagrodzony w konkursie biznesplan – opowiada o pracy
nad projektem M. Baraniecka.

Warto przy okazji zauwa¿yæ tak¿e i drugi oryginalny projekt
powsta³y w izdebczañskim gimnazjum. Spó³dzielnia M³odzie¿owa
„Ekopracusie”. Jego autorami byli uczniowie klas II a i III a, a nadzór nad
pracami sprawowa³y panie: Gra¿yna G³adysz  i Danuta Skiba. Projekt ten
zak³ada uruchomienie alternatywnego Ÿród³a zarobkowania w dobie bardzo
trudnych realiów spo³eczno-ekonomicznych. „W naszej wsi nasila siê problem
bezrobocia.  Ubo¿eje ludnoœæ, co odczuwamy w naszych rodzinach. Brak
nam pieniêdzy na podrêczniki, przybory szkolne, ubrania, nie mówi¹c
o takich wydatkach jak bilet do kina, kupno kasety czy ciekawej ksi¹¿ki.
Rzadko bierzemy udzia³ w wycieczkach, bo nas nie staæ. Drastycznie upad³o
rolnictwo. Pola s¹ poroœniête krzewami, trawami i zio³ami. Widzimy na tych
terenach ogromne bogactwo natury: zio³a lecznicze, grzyby, trawy ozdobne,
nasiona drzew, owoce, korzenie i minera³y wymyte przez strumienie. Dlatego
zak³adamy dzia³alnoœæ w dwóch nurtach: zbieranie i suszenie zió³ leczniczych
oraz owoców jesieni i nasion drzew oraz ich sprzeda¿ w „Herbapolu”
i Nadleœnictwie Rymanów; jak te¿ wykonywanie i sprzeda¿ ozdób
z zebranych traw, korzeni i minera³ów.” – napisali w swoim biznesplanie
„Ekopracusie”.

Wyrwaæ siê z marazmu
Twórcy trzech wyró¿nionych biznesplanów otrzymali œrodki

finansowe na wprowadzenie w ¿ycie przygotowanych projektów.
- Nie trzeba udowadniaæ, jak wa¿ne znaczenie ma promocja przedsiêbiorczoœci
i postaw aktywnoœci zawodowej wœród m³odzie¿y. Wiadomo, ¿e zniechêcenie
i marazm ¿yciowy prowadz¹ do wegetacji na marginesie rzeczywistoœci. St¹d
ka¿de dzia³anie, które temu zapobiega, zas³uguje na uznanie i poparcie.
Dlatego szczerze i serdecznie dziekujemy organizatorom i nauczycielom za
zaanga¿owanie w ¿mudn¹ pracê z podopiecznymi. Dziêkujê i Wam, Drodzy
Uczniowie za zapa³ i inwencjê w opracowanie swoich pomys³ów. Wierzê, ¿e
wspólna praca nie zostanie zmarnowana, a zdobyte doœwiadczenia przynios¹
w przysz³oœci oczekiwane, wymierne efekty – powiedzia³ Starosta Z. B³a¿,
dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom konkursu. Podczas konferencji odby³y
siê tak¿e warsztaty szkoleniowe. Poprowadzili je przedstawiciele oœrodków
wspierania przedsiêbiorczoœci, Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie,
Podkarpackiego Klubu Biznesu, Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie,
Politechniki Rzeszowskiej, Podkarpackiego Kuratorium Oœwiaty oraz
Towarzystwa ALTUM.

(dk)

W ramach promocji Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych
i zaanga¿owania uczniów w dzia³ania reklamowe, w listopadzie
2003 roku zosta³ og³oszony konkurs „Poka¿my nasz¹ szko³ê”.
Koordynatorami konkursu by³y Dorota Miksiewicz i Dorota
Wiêch. Celem konkursu by³o opracowanie przez uczniów
materia³ów reklamowych, które nastêpnie zostan¹ wykorzystane
w ramach „Dni Otwartych Drzwi” w szkole.

Konkurs spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem uczniów,
którzy przygotowali ró¿norodne propozycje materia³ów
reklamowych m.in. foldery szko³y, ulotki i plakaty reklamowe,
wiele gad¿etów oraz prezentacjê multimedialn¹. Rozstrzygniêcie
nast¹pi³o 17 grudnia 2003 roku.

W konkursie wziê³o udzia³ 7 zespo³ów uczniowskich.
Ka¿dy zespó³ musia³ przedstawiæ w³asne propozycje materia³ów
reklamowych, umotywowaæ wybór konkretnego noœnika
reklamy oraz okreœliæ cele, jakim bêdzie s³u¿y³.

Wyniki konkursu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
I miejsce: (klasa V LE „c”) -  Agnieszka Wojnar, Monika Sabat.
Grupa przedstawi³a projekt drukowanego, kolorowego folderu informacyjnego
formatu A4 oraz projekt dwóch drukowanych, kolorowych ulotek formatu A4/3.
II miejsce: (klasa IV LE „c”) - Damian Kuliga, Szymon Sza³ajko.
Grupa przedstawi³a prezentacjê multimedialn¹ o szkole, wykonan¹
w programie Power Point.
III miejsce: (klasa II TE „b”) - Monika Florek, Edyta GaŸdzik, Marta
Szpiech, Mariola Banaœ.
Grupa przedstawi³a projekt rêcznie wykonanego plakatu formatu B1 oraz
w³asnego autorstwa wiersz o szkole.

Wszyscy uczestnicy konkursu „Poka¿my nasz¹ szko³ê” zostali
wyró¿nieni dyplomami za uczestnictwo, wrêczonymi w czasie uroczystej
akademii szkolnej. Uczniowie ze zwyciêskich grup otrzymali nagrody
rzeczowe.

KONKURS „POKA¯MY  NASZ¥  SZKO£Ê”

Dorota Wiêch

W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³ biznesplan z Izdebek

POWIAT BRZOZOWSKI/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Osoby posiadaj¹ce aktualne orzeczenie
o niepe³nosprawnoœci w 2003 roku mog³y
skorzystaæ z dofinansowania ze œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w zakresie:
1. Dofinansowanie likwidacji barier architek-
tonicznych i w komunikowaniu siê

Na indywidualne wnioski osób
niepe³nosprawnych udzielono dofinansowania
dla 41 osób na ogóln¹ kwotê 175.158 z³. Œrednia
wysokoœæ dofinansowania utrzymywa³a siê
w granicach 2200-6500 z³, w zale¿noœci od
zakresu prac likwiduj¹cych bariery.

Wnioski o dofinansowanie dotyczy³y
przede wszystkim barier architektonicznych;
tylko 5 osób wyst¹pi³o z wnioskiem o dofina-
nsowanie barier w komunikowaniu siê.

W podziale na rodzaj barier i grupy
wiekowe przedstawia siê to nastêpuj¹co:
bariery architektoniczne:  36 osób – kwota
170.974 z³, w tym dzieci i m³odzie¿ niepe³no-
sprawna 9 osób -  kwota 44.094 z³;  bariery
w komunikowaniu siê: 5 osób –  kwota  2.184

PFRON  - dla osób niepe³nosprawnych
z³, w tym dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna 1 osoba  -  kwota  295 z³.
2. Dofinansowania zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny,  przedmioty
ortopedyczne i œrodki pomocnicze

Wysokoœæ pomocy dla osób niepe³nosprawnych w zakupie sprzêtu
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i œrodków pomocniczych w 2003
roku wynios³a 109.223 z³.

Z pomocy tej skorzysta³y 234 osoby, z czego 99 osób to dzieci i m³odzie¿
niepe³nosprawna. Znaczna czeœæ wydatków przeznaczona by³a na dofinansowanie
aparatów s³uchowych, butów i wk³adek ortopedycznych, a w zakresie œrodków
pomocniczych – pieluchomajtek i materacy przeciowodle¿ynowych. Ponadto
w ramach zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny dla osób prawnych dofinansowano kwot¹
14.865 z³  zakup sprzêtu rehabilitacyjnego dla Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Trzeœniowie (5.775 z³) oraz Specjalistycznej Poradni Alergologicznej w Brzozowie
(9.090  z³).
3. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzysta³o 196 osób,
z czego 143 osoby niepe³nosprawne, a 53 to opiekunowie osób niepe³no-
sprawnych.

W podziale na grupy wiekowe przedstawia siê to nastêpuj¹co: osoby doros³e
niepe³nosprawne (87 osób - dofinansowanie 48.368 z³), opiekunowie (24 osoby
- dofinansowanie 9.961 z³), dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawne (56 osób
- dofinansowanie 33.349 z³), opiekunowie (29 osób, dofinansowanie -  11.628 z³).

        Opracowa³a: El¿bieta Wilusz
     PCPR w Brzozowie
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ZARZ¥D  DRÓG  POWIATOWYCH  W  BRZOZOWIE

Po raz szósty uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Króla Kazimierza Wielkiego wziêli udzia³ w turnieju wiedzy
o sztuce i kulturze. Finaliœci I czêœci olimpiady zakwalifikowali siê do
eliminacji okrêgowych.

Olimpiada muzyczna i plastyczna odby³a siê 22 – 24 lutego br.
w Centrum M³odzie¿y im. dr H. Jordana oraz w Bunkrze Sztuki
w Krakowie. Sk³ada³a siê z dwóch czêœci: egzaminu pisemnego
i ustnego. Do czêœci ustnej zakwalifikowali siê wszyscy uczniowie
w sk³adzie: Tomasz Buczkowicz kl. IV c, Joanna Kozak kl. II b, Piotr
Kopeæ kl. IV f  (sekcja muzyki), Joanna £obodziñska kl. II b, Magdalena
Haduch kl. II h, Antoni Kwartnik kl. II d (sekcja plastyki). Cieszy fakt,
¿e spoœród 110 uczestników olimpiady, m³odzie¿ z naszego liceum
zakwalifikowa³a siê do œcis³ej czo³ówki. Podkreœliæ równie¿ nale¿y, ¿e
nasi licealiœci byli jedynymi przedstawicielami naszego regionu.

Nie jest to jedyne osi¹gniêcie artystyczne uczniów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie. Z pe³nym zaanga¿owaniem
i zami³owaniem bior¹ udzia³ w konkursach, przegl¹dach i festiwalach
muzycznych na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim. Dzia³alnoœæ artystyczn¹ prowadz¹ równie¿
w naszym mieœcie, chocia¿by udzia³ w pokonkursowej wystawie

brzozowskiego muzeum, gdzie pod has³em: „Cz³owiek
a natura na przestrzeni wieków” zaprezentowano 20 prac
plastycznych wykonanych przez naszych uczniów
ró¿nymi technikami.

XXVIII  OGÓLNOPOLSKA  OLIMPIADA  ARTYSTYCZNA

Wies³aw Pyzia

Opracowa³: Kazimierz Tympalski

W okresie zimowym w siedzibie Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Brzozowie, ul. Legionistów 12, tel. 43 404 74
oraz 43 406 65 prowadzone by³y codzienne dy¿ury w godz. od
400 do 2000 ,w sporadycznych przypadkach ca³odobowo.
W dyspozycji posiadano 3 p³ugopiaskarki, w tym 1 w³asny
samochód ZI£ oraz 2 ³adowarki Bia³oruœ i Ostrówek. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e pomimo  wysi³ków z naszej strony, warunki
na drogach powiatowych nie zawsze by³y w pe³ni
zadowalaj¹ce. Utrzymanie przejezdnoœci dróg wymaga

ogromnych nak³adów finansowych, a sprzêt pracuj¹cy w trudnych
warunkach ulega³ czêstym awariom.

Ponadto prowadzono wycinkê drzew, które w znacznym
stopniu utrudnia³y widocznoœæ. Zgodnie z przyjêtym planem
wyciêto drzewa na drodze Jasienica – Blizne, Przysietnica - Izdebki
(serpentyny las) oraz na drodze w Górkach i Temeszowie.
Pozyskane w ten sposób drewno zostanie przeznaczone na
remonty pok³adów drewnianych mostów.

Brzozowscy licealiœci z dum¹ reprezentowali region
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POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 15. 03. 2004 r.

1. Przedstawiciel handlowy
2. Ksiêgowy
3. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
4. G³ówny mechanik bazy sprzêtowej
5. Ochroniarz z licencj¹

6. Elektromechanik samochodowy (doœwiadczenie)
7. Spawacz gazowy (uprawnienia, min. 5 lat sta¿u pracy,
   wykszta³cenie œrednie)
8. Pracownik logistyki i zamówieñ

Józef Ko³odziej
           Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy

w Brzozowie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

W roku 2003 Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie na
realizacjê aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu
dysponowa³ kwot¹ 3.700.100 z³otych.

Programy rynku pracy, znajduj¹ce oparcie w œrodkach
Funduszu Pracy (przyznanych na podstawie algorytmu oraz
œrodków z rezerwy ministra),  realizowane by³y na terenie powiatu
brzozowskiego w sposób elastyczny i zró¿nicowany,
w zale¿noœci od aktualnej sytuacji na rynku pracy, uwzglêdniaj¹c
efektywnoœæ tych programów.

Czynnikami decyduj¹cymi o wyborze realizacji programów
rynku pracy by³o przede wszystkim: zainteresowanie
pracodawców konkretnymi programami oraz realizacja zadañ
ujêtych w planie struktury wydatków Funduszu Pracy
zatwierdzonym przez Powiatow¹ Radê Zatrudnienia.
Tabelaryczne zastawienie wydatków Funduszu
Pracy w 2003 r.

W ramach otrzymanego limitu œrodków PUP Brzozów
realizowa³ w 2003 r. nastêpuj¹ce programy:
Program „Moja Gmina w Unii Europejskiej”
Okres realizacji: od 01.03.2003 r. do 30.06.2003 r.
Realizatorzy:  PUP, samorz¹dy gminne
Liczba osób (sta¿ystów): 12 absolwentów
Œrodki FP na realizacjê Projektu: 32 900,00 z³
Kontynuacja programu do 31.12.2003 r.: 2 gminy, 4 osoby, œrodki
FP 15 000,00 z³, RAZEM FP: 47 900,00 z³.
Program „Zielone Miejsca Pracy”
Okres realizacji: od 01.09.2002 r. do 31.08.2003 r.

Realizatorzy:  PUP, Nadleœnictwo w Brzozowie
Liczba osób (sta¿ystów): 1 absolwent
Œrodki FP na realizacjê Projektu w 2003 r.:  7 300,00 z³.
Podkarpacki Program Aktywizacji Zawodowej Absolwe-
ntów„Pierwsza Praca II”
Okres realizacji: od 01.08.2003r. do 31.12.2003 r.
Œrodki FP: 193 200,00 z³
Forma realizacji: sta¿e absolwenckie
Liczba osób: 80 absolwentów.
Program na rzecz aktywizacji osób d³ugotrwale bezrobotnych
„SZANSA NA PRACÊ”
Cel g³ówny:
- przeciwdzia³anie d³ugotrwa³emu bezrobociu poprzez
przywrócenie kontaktu z prac¹
Cele szczegó³owe:
- aktywizacja zawodowa osób d³ugotrwale bezrobotnych poprzez
mo¿liwoœæ uzyskania zatrudnienia
- oddzia³ywanie na poprawê szeroko rozumianej infrastruktury
publicznej.
Beneficjenci  Programu:
Osoby d³ugotrwale bezrobotne pozostaj¹ce w ewidencji urzêdu
pracy powy¿ej 24 miesiêcy, wœród których priorytetowo
traktowane s¹ osoby:
- osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci
- osoby, z których oboje z ma³¿onków pozostaj¹ na bezrobociu
- osoby studiuj¹ce w systemie zaocznym.
Okres realizacji:  4 miesi¹ce
Œrodki Funduszu Pracy: 200 800,00 z³
Liczba osób: 54
Forma realizacji: roboty publiczne
Realizatorzy: PUP, samorz¹dy gminne, ZDP
„Zielone Miejsca Pracy II edycja”
Œrodki FP: 13 300,00 z³
Forma realizacji: roboty publiczne
Liczba osób: 3 (d³ugotrwale bezrobotni)
Czas realizacji: do 6 miesiêcy
Realizatorzy: PUP, Nadleœnictwo Brzozów, Nadleœnictwo Dynów.

Realizacja aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu
w powiecie brzozowskim w 2003 roku
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S£U¯BY,  INSPEKCJE ,  STRA¯E

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

W szko³ach ponadgimnazjalnych realizowany by³ program „Stres pod
kontrol¹” dla klas maturalnych. Koordynatorami programu byli nauczyciele
i pedagog szkolny. G³ównym celem programu by³o:
- zwiêkszenie umiejêtnoœci radzenia sobie ze stresem przez m³odzie¿,
- wzrost wiedzy m³odzie¿y na temat istoty stresu, jego objawów i uwarunkowañ,
- ukierunkowanie uwagi m³odzie¿y na pozytywne i negatywne skutki stresu

oraz ich wp³yw na zdrowie, samopoczucie i sprawnoœæ psychotropow¹,
- ukszta³towanie umiejêtnoœci zapobiegania negatywnym skutkom stresu

i redukowania napiêcia emocjonalnego.
Program edukacyjny „Stres pod kontrol¹” powsta³ przy wspó³pracy Polskiego
Towarzystwa Oœwiaty Zdrowotnej i Firmy Unilever Polska S.A. Producenta
Antypespirantów REXONA. Inicjatorem programu by³a Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie.

STRES - jak mu zapobiec?

W roku szkolnym 2003/2004 w szko³ach ponadgimnazjalnych
w Brzozowie z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie realizowany jest program „Profilaktyki Raka Piersi”
pt. „Ró¿owa wst¹¿eczka”. Koordynatorami programu s¹ nauczyciele
i pedagog szkolny. Program realizowany jest w klasach maturalnych. Partnerem
programu jest firma AVON, która zabezpieczy³a pakiety edukacyjne.

Edukacja dotycz¹ca programu mia³a na celu samobadanie piersi, które
jest tani¹ i prost¹ metod¹ wczesnego wykrywania guzków i innych
nieprawid³owoœci w piersiach.

Przewlek³y lub powtarzaj¹cy siê stres
mo¿e powodowaæ choroby.

Warto zatem uczyæ siê radzenia sobie ze stresem.
Skuteczne zmaganie sie z nim wzmacnia nas

i uodparnia.
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- Dbaj o odpornoœæ organizmu poprzez zdrowy styl ¿ycia, m.in. prawid³owe
od¿ywianie siê, dbanie o sprawnoœæ fizyczn¹.
- Dostrzegaj dobre strony rzeczywistoœci.
- Dostrzegaj swoje dobre strony i swoje mo¿liwoœci.
- Staraj siê panowaæ nad sytuacj¹, przewidywaæ j¹ i byæ gotowym na wszystko.
- Nie b¹dŸ sam! Otaczaj siê ludŸmi, pomagaj im i proœ o pomoc.
- Nie bój siê objawów stresu, naucz siê radziæ sobie z nimi i przeciwdzia³aæ im.
- ZnajdŸ swój sposób na wyhamowanie emocji: spacer, czas spêdzony
w dobrym   towarzystwie, relaksuj¹c¹ k¹piel, szczer¹ rozmowê  z przyjacielem.
- Korzystaj z tego, co ciê cieszy, co ciê bawi - wówczas z wiêksz¹ energi¹
przyst¹pisz do rozwi¹zywania problemów.

opr. na podst. inf. z Sanepidu

KILKA   RAD

„Ró¿owa  wst¹¿eczka”
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lek. wet. Pawe³ Rosenbeiger
Powiatowy Inspektorat Weterynarii

                                                                     w Kroœnie

31 marca br. up³ywa ostateczny termin sk³adania wniosków
o udzielenie okresów dostosowawczych dla gospodarstw
pozyskuj¹cych mleko surowe do skupu. Termin ten zosta³ okreœlony
Instrukcj¹ G³ównego Lekarza Weterynarii z dnia 12 listopada 2003
roku.

Instrukcja ta ma na celu uregulowanie dostaw mleka, do
zak³adów, a tak¿e wprowadzenie procedur umo¿liwiaj¹cych jak
najwiêkszej liczbie gospodarstw oddawanie surowca do mleczarni
po l maja 2004 r.

Zapisy „Traktatu Akcesyjnego” zobowi¹zuj¹ stronê polsk¹
do sporz¹dzenia rejestru gospodarstw, które otrzyma³y okresy
przejœciowe na spe³nienie warunków unijnych. Zgodnie z przyjêtymi
w 2002 r. kryteriami, czasowe odstêpstwa dla gospodarstw
pozyskuj¹cych mleko surowe przeznaczone do wprowadzenia na
rynek dotycz¹:
l) spe³nienia wymogu wprowadzania na rynek wy³¹cznie mleka

w klasie ekstra,
2)spe³nienia wymagañ dotycz¹cych wody u¿ywanej

w gospodarstwie do mycia i p³ukania sprzêtu i narzêdzi maj¹cych
kontakt z mlekiem,

3) pod³óg w pomieszczeniach, gdzie prowadzony jest udój lub na
stanowiskach udojowych, których powierzchnie maj¹ byæ
nieprzepuszczalne i ³atwo zmywalne,

4) pomieszczeñ, gdzie przechowywane jest mleko, których œciany
i pod³ogi maj¹ posiadaæ g³adkie i ³atwo zmywalne powierzchnie.

W celu terminowego wdro¿enia odpowiednich procedur
przydzielaj¹cych okresy przejœciowe w³aœciciel lub zarz¹dzaj¹cy
gospodarstwem, które nie bêdzie w stanie spe³niæ wszystkich
wymagañ do 30 kwietnia 2004 r., powinien wyst¹piæ z wnioskiem do
w³aœciwego terenowo Powiatowego Lekarza Weterynarii
(nieprzekraczalny termin 31 marca 2004). Do wniosku do³¹cza siê
harmonogram eliminacji uchybieñ zawieraj¹cy terminy dostosowania.
Gospodarstwom, które z³o¿y³y wnioski o okresy przejœciowe do
30 czerwca 2003 r., Powiatowi Lekarze Weterynarii ju¿ w roku ubieg³ym
wydali odpowiednie postanowienia i decyzje. Dla producentów
mleka, którzy przes³ali b¹dŸ przeœl¹ wnioski do 31 marca, zostan¹
równie¿ na podstawie wype³nionego harmonogramu eliminacji braków
udzielone decyzje w sprawie przydzielenia okresów dosto-
sowawczych. Po up³ywie wszystkich terminów eliminacji wykazanych
w decyzjach (rok 2006) lub wczeœniej, na wniosek producenta mleka,
pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dokonaj¹
kontroli sprawdzaj¹cych.

W zale¿noœci od wyniku kontroli gospodarstwa nast¹pi albo
wykreœlenie z listy gospodarstw niespe³niaj¹cych warunków
weterynaryjnych a tym samym, mo¿liwoœæ uzyskania przez
producenta mleka decyzji dopuszczaj¹cej (certyfikatu), lub

w przypadku negatywnym wszczêcie postêpowania, ³¹cznie
z wydaniem decyzji wstrzymuj¹cej skup do czasu usuniêcia uchybieñ.
W stosunku do gospodarstw, które nie wystosowa³y wniosków
i nie uzyska³y okresów przejœciowych Instrukcja G³ównego Lekarza
Weterynarii przewiduje, pocz¹wszy od tego roku kontrole
weterynaryjne. Powiatowe Inspektoraty skontroluj¹ rocznie 30%
producentów mleka prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie objêtym
ich w³aœciwoœci¹ terytorialn¹, tak aby wszystkie gospodarstwa, które
nie z³o¿y³y wniosków by³y skontrolowane minimum raz do dnia 31
grudnia 2006 r.

Gospodarstwom, spe³niaj¹cym warunki weterynaryjne
zostan¹ wydane na ¿¹danie w³aœciciela zaœwiadczenia (certyfikaty).
W przypadku stwierdzenia uchybieñ w kontrolowanych
gospodarstwach Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda decyzjê
administracyjn¹, w której terminy usuniêcia uchybieñ zostan¹
okreœlone na maksimum 3 miesi¹ce. Po up³ywie wskazanego w decyzji
terminu 3 miesiêcy przeprowadzone zostan¹ powtórne kontrole i w
razie nie dokonania eliminacji braków nast¹pi wstrzymanie skupu
mleka do czasu usuniêcia uchybieñ.

Istotnym problemem dla gospodarstw jest zagwarantowanie
w³aœciwej jakoœci zdrowotnej wody. Jakoœæ ta musi byæ
udokumentowana badaniami wykonanymi w urzêdowym
laboratorium. Oczywistym komfortem jest zaopatrzenie gospodarstwa
w wodê z sieci zbiorczej. Gospodarstwo czerpi¹ce wodê z wodoci¹gu
nie musi uwzglêdniaæ wymogu jakoœci wody zawartego
w harmonogramie eliminacji odstêpstw. Jednak¿e od dnia 1 maja
tego roku w³aœciciel takiego gospodarstwa powinien posiadaæ
aktualn¹ kopiê wyniku badania wody wykonanego przez jej
dostawcê. Gdy gospodarstwo zaopatruje siê w wodê z w³asnego
ujêcia - studni wymóg wody uwzglêdnia siê w harmonogramie.

Rejestr gospodarstw produkuj¹cych mleko surowe na terenie
powiatu brzozowskiego zawiera 1139 pozycji. Do koñca lutego
wp³ynê³o do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 589 wniosków
o okresy dostosowawcze. Stanowi to ok. 52 % ogó³u gospodarstw.
Najwiêcej wniosków wystosowano z miejscowoœci Haczów –144,
Trzeœniów - 77, Wzdów – 71, Weso³a – 68, Izdebki – 56, H³udno – 43,
Jasienica Rosielna - 22 , Jab³onica Polska – 20, Stara Wieœ - 15,
Jasionów – 13, Barycz – 10. W pozosta³ych miejscowoœciach powiatu
brzozowskiego liczby gospodarstw, które wyst¹pi³y o okresy
przejœciowe kszta³tuj¹ siê poni¿ej 10 w danej miejscowoœci. Aby z³o¿yæ
wniosek we wspomnianym terminie do 31 marca nale¿y zg³osiæ siê
do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kroœnie
ul. Walslebena 6 (okolica kina Sokó³ oraz Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej).

OKRESY   PRZEJŒCIOWE   DLA   GOSPODARSTW
POZYSKUJ¥CYCH   MLEKO

S£U¯BY,  INSPEKCJE ,  STRA¯E

Antoni Kolbuch zosta³ nowym dyrektorem Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Oœrodka

Onkologicznego. Na stanowisko to
zosta³ powo³any przez Zarz¹d
Powiatu Brzozowskiego z dniem 15
marca br.

Antoni Kolbuch ma 47 lat,
z wykszta³cenia jest ekonomist¹,
ukoñczy³ Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Jest dyplomowanym
ksiêgowym, posiada uprawnienia
bieg³ego rewidenta. Do tej pory by³
zatrudniony w samodzielnym Publi-

cznym Zespole Opieki Zdrowotnym w Sanoku na stanowisku

G³ównego Ksiêgowego – Zastêpcy Dyrektora ds. Finansowych.
Wczeœniej pracowa³ m.in. w Przedsiêbiorstwie Gospodarki
Komunalnej w Brzozowie, firmie SANTAR w Sanoku, prowadzi³
te¿ biuro rachunkowe, w którym wykonywa³ badania sprawozdañ
finansowych przedsiêbiorstw i spó³dzielni. Ukoñczy³
ogólnopolski program szkoleniowy w zakresie zarz¹dzania opiek¹
zdrowotn¹, zorganizowany przez Stowarzyszenie  Ksiêgowych
w Polsce, szkolenia z rachunkowoœci i opodatkowania podmiotów
oraz obligatoryjne szkolenia dla bieg³ych rewidentów prowadzone
przez Krajow¹ Izbê Bieg³ych Rewidentów. (dk)

Brzozowski szpital
ma nowego dyrektora
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Opracowa³: nadkomisarz Jan Wolak

W  2003 roku na drogach powiatu mia³o miejsce 246 zdarzeñ,
w tym 35 wypadków i 211 kolizji.  Porównuj¹c z danymi sprzed roku
zauwa¿a siê spadek o 3 kolizje i o 10 wypadów drogowych. Stan ten
komuntuje podinspektor Tadeusz Brzana – Naczelnik Sekcji

Patrolowej i Ruchu
Drogowego Brzozo-
wskiej Policji.

To du¿y spa-
dek w odniesieniu do
poprzedniego roku,
bowiem na liczby te
nale¿y patrzeæ nieco
szerzej. Je¿eli powiem,
¿e z 23 do 11 zmniej-
szy³a siê iloœæ wypa-
dków, gdzie jednym
z uczestników by³
pieszy, to znaczy, ¿e
kolejne 12 osób dziêki

swojemu rozs¹dkowi na drodze, ale i kieruj¹cych pojazdami, nie
by³o zagro¿onych utrat¹ zdrowia lub ¿ycia. Na zbli¿onym poziomie
wypadków pozosta³a iloœæ zderzeñ pomiêdzy pojazdami i najechania
na przeszkodê (któr¹ móg³ byæ np. tak¿e Ÿle zaparkowany
samochód). Natomiast niepokoj¹co wzros³a iloœæ kolizji drogowych,
gdzie przyczyn¹ by³o w³aœnie najechanie na przeszkodê. W minionym
roku nast¹pi³ wzrost o 96 takich przypadków w odniesieniu do
2002 r. O czym to œwiadczy? G³ównie o tym, ¿e prowadzimy pojazd
w wielu wypadkach nieuwa¿nie lub beztrosko, ¿e przekraczamy
dopuszczaln¹ prêdkoœæ, ¿e nie stosujemy siê do dwóch z³otych zasad
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym a wiêc do „ograniczonego
zaufania do innych u¿ytkowników dróg” i do „zachowania
prêdkoœci bezpiecznej”.  Jak wynika z przes³uchañ kieruj¹cych –
wielokrotnie zamyœlili siê i nie zauwa¿yli przeszkody przed nimi.

W minionym roku nie mia³o miejsce ¿adne zdarzenie, gdzie
sprawc¹ by³by piechur. To wa¿ne. Sprawcami zdarzeñ drogowych
s¹ nadal kieruj¹cy samochodami osobowymi i ciê¿arowymi
i w minimalnym stopniu wystêpuje tu tendencja wzrostowa.
W odró¿nieniu do tego spada iloœæ kieruj¹cych rowerami i innymi
pojazdami. Przez pewien czas rowerzyœci uwa¿ali chyba, ¿e s¹ poza
kontrol¹ ruchu drogowego i dlatego te¿ pozwalali sobie na
kierowanie tym pojazdem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym.
Systematyczne kontrole rowerzystów doprowadzi³y do ujawnienia
znacznej grupy takich kierowców. Przy okazji dodam, ¿e œrednia
wieku nietrzeŸwego rowerzysty oscyluje w granicy wieku 45-65,
a wiêc nie s¹ to osoby m³ode.

Kilka zdañ jeszcze o przyczynach zdarzeñ drogowych.
JeŸdzimy coraz szybszymi samochodami, gubi nas nadmierna
prêdkoœæ. I ona w³aœnie w 2003 r. by³a przyczyn¹ wzrostu
o kolejnych 19 zdarzeñ drogowych (5 wypadków i 14 kolizji).
Nierozerwalnie z ni¹ jest zwi¹zane nieprzestrzeganie

pierwszeñstwa przejazdu; nie zawsze udaje siê zd¹¿yæ
wjechaæ z podporz¹dkowanej drogi na g³ówn¹ przed
jad¹cym tam pojazdem, nie zawsze, jak widaæ z powy¿szego,
udaje siê „wymuszenie” pierwszeñstwa przejazdu.

¯artuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e nadal uczymy siê
prawid³owo wyprzedzaæ, omijaæ i wymijaæ oraz skrêcaæ,
gdy¿ liczba niepoprawnie wykonanych manewrów tego typu
skutkuj¹ca zderzeniem z innym pojazdem systematycznie
spada.

Tradycyjnie ju¿ zagro¿enie narasta od czwartku do
poniedzia³ku w godzinach pomiêdzy 6.00 a 22.00.
W godzinach nocnych odnotowujemy mniej ni¿ 1/10
wszystkich zdarzeñ.

W minionym roku zmniejszy³a siê te¿ iloœæ kolizji
drogowych (z 49 do 37), gdzie uczestnicy odnosili rany,
niestety w wypadkach drogowych zginê³y 2 osoby wiêcej.

Dla szerszego zobrazowania pracy policji drogowej
informujê, ¿e w minionym roku policjanci ruchu drogowego
skontrolowali 7744 pojazdów, ujawnili pope³nienie 5816
wykroczeñ, za które w przypadkach 4644 sprawców
pouczano, na 1140 kolejnych na³o¿yli mandaty karne,
sporz¹dzili tak¿e 32 wnioski o ukaranie przez Wydzia³
Grodzki S¹du Rejonowego. Zatrzymali te¿ 497 dowodów
rejestracyjnych i 51 praw jazdy. Ujawnili 92 kieruj¹cych
w stanie nietrzeŸwoœci.

Dla mieszkañców powiatu zapewne istotne s¹
miejscowoœci, gdzie mia³o najwiêcej zdarzeñ drogowych,
podajê je ³¹cznie (wypadki z kolizjami drogowymi),
niezale¿nie od rodzaju drogi (krajowa, wojewódzka czy
powiatowa): Brzozów – 32; Grabownica – 29, Domaradz
– 18, Blizne 15, Humniska –13, Przysietnica – 12, Izdebki – 9,
Jasienica Rosielna i Haczów – po 7; Dydnia – 6.
W pozosta³ych miejscowoœciach liczba zdarzeñ w roku
wynosi³a maksymalnie 5.

Co przyniesie bie¿¹cy rok? Wzrost zagro¿enia
spowodowany mo¿e byæ niedostosowaniem techniki jazdy
do nawierzchni wiêkszoœci dróg wojewódzkich
i powiatowych w okresie zimowego oblodzenia oraz
w okresie wiosennych roztopów. Istnieje realny wzrost
zagro¿enia ze strony kieruj¹cych pojazdami jednoœladowymi,
szczególnie kieruj¹cych tymi pojazdami w stanie
nietrzeŸwym. Nasilenie nietrzeŸwych uczestników ruchu,
zarówno kieruj¹cych jak i pieszych, wystêpowaæ bêdzie
nadal zapewne w okresie popularnych imienin. Na pewno
nast¹pi dalsze wzmo¿enie ruchu turystycznego odby-
waj¹cego siê g³ównie na drogach powiatu wiod¹cych ku
granicom pañstwa i w Bieszczady. St¹d te¿ prowadzone bêd¹
kontrole „radarowe” na drodze nr 886 oraz  pozosta³ych
drogach wojewódzkich i powiatowych. Tu wzorem lat
minionych wykorzystywaæ bêdziemy nie tylko statystykê
(zdarzeñ na drogach i lokalizacjê miejsc szczególnie
zagro¿onych), ale te¿ uwagi w tym zakresie policjantów
poszczególnych rewirów dzielnicowych czy sygna³y
i spostrze¿enia spo³eczeñstwa.

Nie „odpuœcimy” tak¿e pieszym – od których
egzekwowaæ bêdziemy przestrzeganie przepisów
obowi¹zuj¹cych w ruchu drogowym. Nadal prowadziæ
bêdziemy dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ wœród dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, uczestniczyæ w spotkaniach œrodowiskowych,
informuj¹c o niebezpieczeñstwach, jakie czyhaj¹ na terenie
powiatu, sugeruj¹c rozwi¹zania, pomagaæ w pokonywaniu
zagro¿eñ, szczególnie w ruchu drogowym.
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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
http://straz-brzozow.w.interia.pl

Je¿eli jesteœ œwiadkiem wypadku drogowego to:
Zabezpiecz miejsce zdarzenia:
- „zas³oñ” miejsce wypadku oraz osoby udzielaj¹ce pomocy bry³¹ swo-

jego pojazdu, który musi mieæ w³¹czone œwiat³a awaryjne
i postojowe (w warunkach nocnych konieczne s¹ w³¹czone œwiat³a
mijania, to one oœwietl¹ miejsce wypadku),

- w odpowiedniej odleg³oœci ustaw trójk¹ty ostrzegawcze (w³asny lub
z pojazdów poszkodowanych),

- wykorzystaj œwiat³o ostrzegawcze latarki podrêcznej,
- przy pomocy telefonu komórkowego (po³¹czenie z numerami

alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezp³atne) lub radia CB wezwij s³u¿by
ratownicze, policjê,

- je¿eli nie mo¿esz spe³niæ powy¿szego warunku, spróbuj zatrzymaæ inne
pojazdy, bo sam mo¿esz nie byæ skuteczny w dzia³aniu,

- je¿eli nie masz szans na pomoc innych, nie traæ czasu, zacznij dzia³aæ
sam, najwa¿niejsze dla rannych bez pulsu i oddechu s¹ pierwsze
4 minuty, ale pomoc im udzielona musi byæ fachowa.

Zbli¿aj¹c siê do pojazdów, które uleg³y wypadkowi :
- weŸ ze swojego pojazdu gaœnicê,
- weŸ ze swojego pojazdu apteczkê,
- weŸ ze swojego pojazdu narzêdzie, którym bêdziesz móg³ zbiæ szybê

lub pomo¿e ci w otwarciu drzwi,
- weŸ ze swojego pojazdu nó¿ do ciêcia pasów bezpieczeñstwa lub inne

ostre narzêdzie, które mo¿e go zast¹piæ (scyzoryk, nó¿ myœliwski, itp.),
- oceñ, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu

ruchowi lub przemieszczeniu,
- sprawdŸ czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia siê medium

napêdowe,
- zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ,
- spróbuj zatrzymaæ inne pojazdy, bo sam mo¿esz nie byæ skuteczny

w dzia³aniu, je¿eli nie masz szans na pomoc innych, nie traæ czasu
dzia³aj sam.

Wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci je¿eli jesteœ przy pojazdach :
- sprawdŸ, które drzwi otwieraj¹ siê i u³atwi to kontakt z poszkodowanymi,
- je¿eli drzwi nie daj¹ siê otworzyæ, zbij szybê, w taki sposób, aby nie

powodowaæ dodatkowych urazów u poszkodowanych,
- zbijaj¹c szyby zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ - pamiêtaj, ¿e szk³o

hartowane (najczêœciej szyby boczne) rozpada siê na
ma³e ostre kawa³ki, natomiast szyby klejone (zawsze
szyba przednia i w wiêkszoœci przypadków tylna) pêkaj¹,
ale pozostaj¹ zwykle w jednym elemencie,

- dostañ siê do œrodka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki,
ale zostaw je w samochodzie,

- oceñ czy dalsze czynnoœci ratownicze na pewno nie
zagra¿aj¹ twojemu zdrowiu i ¿yciu,

- w przypadku jeœli samochód stanie w p³omieniach, u¿yj
dostêpnej Ci gaœnicy samochodowej - nie obawiaj siê
zbiornik paliwa nie eksploduje,

- jeœli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu
i oddechu, przyst¹p do o¿ywiania,

- najskuteczniejsze dzia³ania przedmedyczne wykonasz
z dala od uszkodzonych pojazdów ewakuuj¹c
poszkodowanych.

Nie rób tego jednak, je¿eli nie umiesz zrobiæ tego
prawid³owo, poniewa¿ mo¿esz pog³êbiæ urazy, a nawet
spowodowaæ œmieræ poszkodowanego.
Zaalarmuj s³u¿by ratownicze, a w przypadku gdy :
- samochód nie jest nara¿ony na niekontrolowany ruch

lub przemieszczenie,
- nie ma wycieków paliwa,
- od³¹czona jest instalacja elektryczna pojazdu,
- miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone,
- poszkodowani daj¹ oznaki ¿ycia, ale s¹ uwiêzieni w po-

jeŸdzie, przyst¹p do udzielania im pierwszej pomocy (opa-
trzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania krê-
gos³upa i koñczyn). Kontroluj oddech i czynnoœci ser-
ca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzie¿¹
w celu unikniêcia pog³êbienia wstrz¹su. Zostañ przy
poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.

Pamiêtaj, aby wszystkie czynnoœci wykonywaæ
z rozwag¹, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych
zniszczeñ, do czasu a¿ przybêd¹ specjalistyczne s³u¿by
ratownicze. Pamiêtaj, ¿e Ty równie¿ mo¿esz siê znaleŸæ
w podobnej sytuacji.
Powy¿szy materia³ zaczerpniêto z publikacji Komendy
G³ównej PSP w Warszawie.

JAK POSTÊPOWAÆ W RAZIE WYPADKU?

Informacja  z  wybranych  dzia³añ  KP  PSP
w  okresie od  01. 01. do 15. 02. 2004 r.

W wymienionym wy¿ej okresie odnotowano 6 po¿arów;
w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ po¿arów bra³o udzia³ 13 zastêpów
stra¿y po¿arnej w sk³adzie 55 ratowników PSP i OSP oraz 19 miejscowych
zagro¿eñ. W dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych zagro¿eñ
bra³o udzia³ 24 zastêpów w sk³adzie 98 ratowników.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Po¿ary
- 26.01.br.o godz. 8.00 do Powiatowego Stanowiska Kierowania

w Brzozowie zg³oszono informacjê o po¿arze budynku gospodarczego
w Izdebkach.. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³ 1 zastêp
z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP

w Brzozowie oraz 4 samochody gaœnicze z jednostek
OSP tj.: Magierów, Przysietnica, Nozdrzec, Rudawiec.
W chwili przybycia stra¿y po¿arnej, dzia³ania prowadzi³a
OSP Magierów  podaj¹c jeden pr¹d gaœniczy
w natarciu na pal¹cy siê budynek i w obronie budynku
s¹siedniego. Okoliczni mieszkañcy i s¹siedzi ewakuowali
inwentarz ¿ywy i mienie znajduj¹ce siê w stodole.

Po przybyciu zastêpu JRG Brzozów i rozpoznaniu
sytuacji  podano jeden pr¹d wody na pal¹cy siê
budynek, a drugi pr¹d wody na poddasze pobliskiego
budynku mieszkalnego. Po lokalizacji po¿aru

ZBLI¯A SIÊ WIOSNA - STRA¯ACY
APELUJ¥ O ROZS¥DEK!!!

Ponownie apelujemy do mieszkañców naszego
powiatu o powstrzymanie siê od wypalania traw
i nieu¿ytków. Wypalanie traw oprócz tego, ¿e jest
naprawdê niebezpieczne, jest te¿ niedozwolone.
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

 JAKOŒÆ  W  US£UGACH  MEDYCZNYCH
Zgodnie z dokumentami Œwiato-

wej Organizacji Zdrowia – WHO jakoœæ
w opiece zdrowotnej jest jednym
z priorytetów. W swoim dokumencie
,,Zdrowie 21” zawieraj¹cych 21 celów
opieki zdrowotnej, w celu 16 mówi siê:
,,nale¿y zapewniæ zarz¹dzanie w opiece
zdrowotnej w kierunku przejœcia na
programy zorientowane na populacje oraz
na opiekê medyczn¹ ukierunkowan¹ na
wynik zdrowotny”. Oznacza to ,¿e
placówki s³u¿by zdrowia musz¹ d¹¿yæ do
zadowolenia pacjenta, uwzglêdniaæ jego
potrzeby oraz poprawiaæ jakoœæ
œwiadczonych us³ug. Mo¿na wskazaæ
wiele podmiotów zainteresowanych
odpowiedni¹ jakoœci¹ us³ug zdrowo-
tnych.
Zalicza siê do nich m.in.:

Pacjent – jako klient bezpoœredni
i zewnêtrzny - którym mo¿e byæ równie¿
mieszkaniec danej spo³ecznoœci –
potencjalny pacjent. Jakoœæ us³ug dla
niego jest bardzo istotna, gdy¿ chce on
uzyskaæ dobrej jakoœci us³ugê medyczn¹,
wed³ug w³asnego o niej wyobra¿enia np.
zabieg operacyjny powinien byæ zrobiony
bez komplikacji, iniekcja domiêœniowa nie
powinna boleæ itp. Cechy us³ugi – wg
pacjenta – musz¹ byæ takie, aby sk³oni³y
go do ponownego skorzystania z zakresu
us³ug danego œwiadczeniodawcy.

Personel zak³adu - jako klient
poœredni, wewnêtrzny, a zarazem
najwa¿niejsza czêœæ w organizacji
posiadaj¹cej wdro¿ony system jakoœci.

Eksperci z zakresu jakoœci,
politycy – wszyscy oni s¹ zainteresowani
jakoœci¹ us³ug medycznych ze wzglêdu
m.in.:
- na ograniczenie kosztów z chwil¹

wprowadzenia systemu zarz¹dzania
przez jakoœæ,

- korzystn¹ zmianê opinii publicznej na
temat jakoœci us³ug zdrowotnych

danego œwiadczeniodawcy,
- zmianê mentalnoœci personelu medy-

cznego.
Pañstwo, samorz¹d terytorialny

- jako w³aœciciel i organizator SP ZOZ.
To w³aœnie organ w³aœcicielski/za³o-
¿ycielski (w przypadku publicznej s³u¿by
zdrowia) zajmuje siê koordynacj¹ polityki
zdrowotnej na swoim obszarze, w zwi¹zku
z czym istotne jest zrozumienie i wsparcie
dla dzia³añ wprowadzaj¹cych system
jakoœci w placówkach opieki zdrowotnej.

P³atnik – bez wzglêdu na to, czy
jest nim Ministerstwo Zdrowia, kasa
chorych, czy samorz¹d terytorialny lub
inny podmiot – kupuj¹c us³ugi medyczne
okreœla mechanizm finansowania us³ug,  jak
i mierniki odnosz¹ce siê do us³ug (w wielu
pañstwach wymagany jest tak¿e
certyfikat jakoœci œwiadczonych us³ug).
To w³aœnie p³atnika interesuje us³uga po
najni¿szych kosztach z najlepszym efektem
koñcowym leczenia, czyli najlepsz¹
jakoœci¹ produktu koñcowego.

Media – dla których s³u¿ba
zdrowia zawsze by³a i jest nadal najczêœciej
tematem sensacji negatywnej: „Ÿle
wykonana operacja...”, lub pozytywnej:
„najnowsza aparatura ratuje...”, co
zwi¹zane jest z sensacj¹, a nie tylko
obiektywna¹ informacj¹. Jednak¿e to
media coraz czêœciej pokazuj¹ atrybuty
jakoœci us³ug zdrowotnych w rankingach
popularnoœci oddzia³ów czy szpitali, gdzie
jednym z kryteriów oceny jest posiadanie
przez szpitale certyfikatu akredytacji.

Pozostali œwiadczeniodawcy
– czyli konkurencja w postaci zak³adów
opieki zdrowotnej publicznych i niepu-
blicznych, praktyk indywidualnych
i grupowych itp, która ma coraz wiêksz¹
œwiadomoœæ, ¿e aby przetrwaæ na rynku
nale¿y posiadaæ certyfikat jakoœci.

Banki – które badaj¹c wiarygo-
dnoœæ œwiadczeniodawcy coraz czêœciej

¿¹daj¹ od niego certyfikatu jakoœci jako
gwarancji, i¿ zarz¹dzanie w podmiocie jest
prawid³owe i gwarantuje sp³acenie d³ugu.

Pomimo zainteresowania jako-
œci¹ w ochronie zdrowia, zauwa¿a siê
niestety pewne zjawiska, które zniechêcaj¹
do rozpowszechniania i wdra¿ania
systemów jakoœci w us³ugach zdrowo-
tnych np.:
- utrwalona, ci¹gle podtrzymywana

i podkreœlana opinia o niedostatkach
œrodków finansowych, zasobów
technicznych i materia³owych.

- podejmowane dzia³ania w obszarze
ochrony zdrowia dopiero w momencie
wyst¹pienia  sytuacji kryzysowych -
,,gaszenie po¿arów”

- szczególne koncentrowanie uwagi
personelu medycznego w stosunku do
pacjenta tylko na problemach
medycznych, bez nale¿ytego wnikania
w otoczenie, sferê psychiczn¹ i emocjo-
naln¹ pacjenta, czy te¿ organizacjê
dzia³añ œwiadczeniodawcy ,

- s³aba pozycja pacjenta, który nadal
czêsto traktowany jest jak petent,

- obawa, i¿ racjonalizacja wydatków,
obni¿enie kosztów i powi¹zanie z tym
efektywnoœci wp³ynie negatywnie na
jakoœæ i zagrozi interesom pacjenta.

Powy¿sze czynniki nie zmieniaj¹
jednak trendu wzrostu znaczenia jakoœci
w obszarze us³ug zdrowotnych. Zatem
œwiadczeniodawca, który chce utrzymaæ
siê na rynku i odnieœæ sukces musi
wybraæ drogê zarz¹dzania przez jakoœæ.

Na podstawie:
J. B. Karski, Zdrowie21- zdrowie dla
wszystkich w XXI wieku
K. Opolski, G. Dykowska, M. Mo¿d¿onek,
Zarz¹dzanie przez jakoœæ w us³ugach
zdrowotnych.

 El¿bieta Przyboœ

przyst¹piono do dogaszania, œci¹gniêto poszycie dachu
(blachê) z budynku gospodarczego i usuniêto siano ze strychu.
Dzia³ania  trwa³y 5 godzin. Wziê³o w nich udzia³ 5 zastêpów
w tym 26 ratowników.

- 01.02.br. zapali³a siê stolarnia w  Grabownicy. O godz. 21.27
Dy¿urny Powiatowego Stanowiska Kierowania
w Brzozowie na miejsce po¿aru zadysponowa³ 3 zastêpy
z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie oraz 3 samochody gaœnicze z jednostek OSP.
W chwili przybycia stra¿y po¿arnej po¿arem objêta by³a czêœæ
strychowa, z której wydobywa³ siê gêsty dym z pal¹cych siê
trocin. Podano 2 pr¹dy gaœnicze piany ciê¿kiej na poddasze
budynku z drabin po czêœciowym œci¹gniêciu pokrycia
dachowego. Przyby³e na miejsce jednostki OSP Grabownica
oraz OSP Humniska w³¹czono do dzia³añ. Wezwano równie¿
pogotowie energetyczne w celu wy³¹czenia pr¹du, którego linie
bieg³y nad dachem pal¹cego siê budynku. Po¿ar ugaszono po

usuniêciu trocin zgromadzonych na poddaszu budynku.
Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze trwa³y blisko 3 godziny. Wziê³o
w nich udzia³ 6 zastêpów w tym 25 ratowników.

Miejscowe zagro¿enia
- 10.02.br. w Humniskach dosz³o do wypadku drogowego.

W chwili przyjazdu na miejsce wypadku ratownicy zastali
samochód Polonez i Lublin po zderzeniu, oraz samochód Volvo
znajduj¹cy siê w przydro¿nym rowie.  Osoby poszkodowane
zosta³y przewiezione do szpitala. Zastêpy brzozowskiej stra¿y
po¿arnej zabezpieczy³y miejsce zdarzenia od³¹czaj¹c
akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Po przeprowa-
dzonych czynnoœciach operacyjnych przez Policjê uszkodzone
pojazdy zosta³y usuniête na pobocze przywracaj¹c po dwóch
godzinach ruch na drodze.

Rzecznik Prasowy KP PSP w Brzozowie
                st. asp. Bogdan Biedka
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22 stycznia br. w Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 2
w Humniskach odby³a siê uroczystoœæ Dnia Babci i Dziadka.
Ze wzglêdów lokalowych miejscem spotkania przedszkolaków
z babciami i dziadziami by³a, jak co roku, sala widowiskowa koœcio³a
parafialnego w Humniskach – Ma³a Strona.

Dyrektor Barbara Piotrowska, witaj¹c goœci zaprosi³a ich
do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu
przedszkolaków. W pierwszej czêœci wystêpu zaprezentowa³a siê
grupa 6-latków przedstawiaj¹c inscenizacjê pt. „Kozucha –
K³amczucha”. Pierwszoplanow¹ rolê po mistrzowsku zagra³a
Paulinka Bieñczak. Równie¿ Milenka Ginalska z przejêciem gra³a
rolê biednej sierotki Zazulki, a Paulinka Heret w³adczej gospodyni.
Maluszki z kolei przedstawi³y inscenizacjê pt. „Zabawa œnie¿kowa”,
w trakcie której dziewczynki przebrane za œnie¿ynki zatañczy³y z
ba³wankiem wdziêczny, zimowy taniec.

Przedszkolaki wyrazi³y mi³oœæ, wdziêcznoœæ i szacunek
swoim dziadkom w wierszach i piosenkach. £adnie zaprezentowa³a
siê 5-letnia Klaudia Szczepek w piosence „Babciu mi³a”. Ciekawym
punktem programu by³y dwa tañce w wykonaniu dziewczynek
z grupy 6-latków: „Œniegowa samba” i „Cygañski taniec”. Charakter,
a tym samym i urok tañców, podkreœla³y oryginalne stroje.
Po wystêpach dzieci z³o¿y³y ¿yczenia swoim dziadkom i wrêczy³y
przygotowane prezenty, a dyrektor zaprosi³a na wspólny
poczêstunek. W tym miejscu nale¿y podziêkowaæ rodzicom za
upieczone przez nich pyszne ciasta tortowe.

„S¹ takie dwa dni w roku”
– Œwiêto Dziadków w Przedszkolu w Humniskach

       „P³atki œniegu za oknem padaj¹,
       w jego bieli skry³a siê ziemia.
       Babcia i Dziadzio na wnuki czekaj¹,
       bo dziœ im przyjd¹ z³o¿yæ ¿yczenia ...”

          M. Fraszczak

Ciekawie przygotowany program i rodzinna atmosfera
uroczystoœci odbi³a siê g³oœnym echem po ca³ej wsi, o czym
œwiadczy³y ciep³e i mi³e s³owa ze strony rodziców i dziadków.

Kierujemy s³owa podziêkowania: ks. Proboszczowi
Andrzejowi Kuœ za udostêpnienie sali, Zygmuntowi Podulce
za nagranie podk³adów muzycznych, Janowi Florkowi za
nag³oœnienie, Stanis³awie Bieñczak za uszycie strojów do
samby, Halinie Pilszak i jej mamie za uszycie strojów cygañskich,
Romanowi Szarkowi za sfilmowanie uroczystoœci i piêkne
zdjêcia, rodzicom i Radzie Rodziców za pomoc w organizacji
uroczystoœci.

Problem prawid³owego rozwoju mowy dziecka, w szerokim
jego rozumieniu jest przedmiotem analizy psychologów,
pedagogów, psychiatrów, logopedów, socjologów itp. Du¿o mówi
siê na temat roli prawid³owej wymowy u dzieci w wieku
przedszkolnym. Nie wszyscy jednak wiedz¹, ¿e równie wa¿ny jest
ogólny rozwój motoryczny dziecka. Mówi¹c o rozwoju
motorycznym dziecka mam na myœli rozwój motoryki manualnej
i ruchowej.

Sprawnoœæ ruchowa to ruchy swobodne i lokomocyjne
jak: chód, bieg, skoki, wspinanie siê i inne formy przystosowania
siê do warunków terenu, wyra¿aj¹ce siê w pokonywaniu ró¿nych
przeszkód: krawê¿ników, schodów, rowów, wzniesieñ itp.
Sprawnoœæ ruchowa to szybkoœæ, p³ynnoœæ ruchów. Oprócz
wymienionych umiejêtnoœci, które zalicza siê do motorycznoœci
sportowej, dzieci w wieku przedszkolnym przyswajaj¹ liczne, inne,
nieraz z³o¿one ruchy nale¿¹ce do motorycznoœci produkcyjnej
i samoobs³ugowej. S¹ to czynnoœci sprz¹tania, nakrywania do
sto³u, ubierania siê, przybijania, malowania, a nawet mycia.
Sprawnoœæ manualna u dzieci zwi¹zana jest z wieloma czynnikami
takimi jak: odpowiednie napiêcie miêœniowe, odpowiednia
szybkoœæ ruchów np. d³oni, palców, w³aœciwa koordynacja
wzrokowo-ruchow¹ i odpowiednie tempo czytania.

S¹ to niezmiernie wa¿ne czynniki, poniewa¿ z chwil¹ ich
zaburzenia utrzymuje siê ma³a precyzja, kurczowe trzymanie o³ówka,
czêste wspó³ruchy, trudnoœci w majsterkowaniu, wycinaniu,
zapinaniu guzików. Ponadto dzieci ze stwierdzon¹ niezrêcznoœci¹

manualn¹ maj¹ trudnoœci w rysowaniu, pisaniu, st¹d widzimy
u nich brzydkie pismo, brak po³¹czeñ miêdzy literami, zmiany
wielkoœci i k¹ta nachylenia pisma, wolne tempo pisania, kleksy,
pogiête kartki, liczne skreœlenia i poprawki. Sprawnoœæ
manualna i ruchowa jest wiêc istotnym czynnikiem, jeœli chodzi
o realizowanie wymagañ szkolnych.

Prawid³owe kszta³towanie siê i prawid³owy rozwój
motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym stanowi podstawê
kszta³towania siê i rozwoju jego osobowoœci, jak równie¿
decyduje o dojrza³oœci szkolnej. W parze z rozwojem
motorycznym dziecka postêpuje rozwój mowy (motoryki
artykulacyjnej).

Prawid³owo ukszta³towane narz¹dy artykulacyjne
umo¿liwiaj¹ swobodne s³owne porozumiewanie siê miêdzy
ludŸmi, natomiast rozwój manualny i ruchowy u³atwia
wykonywanie prostych zadañ, szybkie nabywanie
umiejêtnoœci samoobs³ugowych, rozwija precyzjê ruchów,
kszta³tuje napiêcie miêœniowe, kszta³tuje ogóln¹ zrêcznoœæ.

Na podstawie przeprowadzonych badañ wœród dzieci
w wieku przedszkolnym mo¿na mówiæ o œcis³ej zale¿noœci
pomiêdzy poziomem sprawnoœci motoryki du¿ej i ma³ej
(ruchowej i manualnej), a motoryki artykulacyjnej.

Jeœli u dziecka obserwuje siê obni¿ony poziom
sprawnoœci w zakresie motoryki ma³ej i du¿ej to zaburzona
mo¿e byæ motoryka artykulacyjna. Jeœli natomiast ogólna
sprawnoœæ motoryczna jest wysoka, to wysoki jest tak¿e

Rozwój  sprawnoœci  manualnej  i  ruchowej
a  sprawnoœæ  artykulacyjna  dzieci  w  wieku  przedszkolnym

INFORMACJE Z POWIATU

Zofia Hebda

Najmilszy prezent - czêœæ artystyczna w wykonaniu wnucz¹t
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poziom sprawnoœci narz¹dów mowy. Dobrze jest wiêc stymulowaæ, pobudzaæ
u dzieci rozwój wszystkich tych sprawnoœci równoczeœnie. Istotn¹ form¹ pobudzaj¹c¹ rozwój
dziecka jest zabawa, jest to swoista forma autokomunikacji, dziêki której dziecko wykonuje
okreœlone czynnoœci ruchowe i s³owne. Poprzez zabawê mo¿emy korygowaæ pewne braki
sprawnoœciowe dziecka.

Podobnie rzecz siê ma z wszelkiego rodzaju pracami domowymi. Udzia³ dziecka
w pracy domowej jest nie mniej wa¿ny dla jego rozwoju ni¿ zabawa. Proste prace domowe
kszta³tuj¹ bowiem, oprócz pozytywnych cech charakteru i usposobienia, równie¿
spostrzegawczoœæ, ucz¹ zaradnoœci, a przede wszystkim usprawniaj¹ rêce: d³onie i palce.
Dlatego je¿eli dziecko ma problemy z prawid³ow¹ wymow¹ i ma³¹ sprawnoœci¹ narz¹dów
mowy nale¿y przyjrzeæ siê ogólniej sprawnoœci motorycznej dziecka. Im bardziej dziecko jest
samodzielne w dzia³aniu, aktywne i im chêtniej bierze udzia³ w ¿yciu grupy, tym jest bardziej
sprawne pod wzglêdem intelektualnym i merytorycznym.

Oto kilka æwiczeñ kszta³c¹cych sprawnoœæ manualn¹:
- lepienie z plasteliny,
- wydzieranka z papieru kolorowego,
- dokoñczenie szlaczków,
- ³¹czenie kropek.

Magdalena Wasylewicz
logopeda

INFORMACJE Z POWIATU

W styczniu br. Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie otrzyma³a na
wyposa¿enie Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nowy samochód po¿arniczy
Star - MAN.

Pojazd ten, o wartoœci 498.700.00z³., zosta³ zakupiony dziêki œrodkom
finansowym otrzymanym z:
- Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Wojewódzkiej - 399.700.00 z³,
- Powiatu Brzozowskiego - 60.000 z³,
- Gminy Nozdrzec - 40.000 z³.

Otrzymany samochód w wersji z napêdem na wszystkie ko³a,
umo¿liwiaj¹cym poruszanie siê po trudnym terenie, jest przeznaczony do
prowadzenia akcji ratowniczo-gaœniczych oraz ograniczania stref
i likwidacji ska¿eñ chemicznych. Wóz posiada zbiornik wody
o pojemnoœci 4 tys. litrów wody oraz zbiornik na œrodek pianotwórczy,
autopompê o wydajnoœci 2400 l/min., jak równie¿ agregat pr¹dotwórczy
z najaœnicami do oœwietlenia miejsca akcji w porze nocnej. Nowo pozyskany
samochód zast¹pi wys³u¿ony, eksploatowany od 18 lat, ciê¿ki samochód
gaœniczy Jelcz 315.

Oficjalne przekazanie do eksploatacji i poœwiêcenie samochodu odby³o
siê 19 lutego br. w siedzibie brzozowskiej jednostki. W uroczystoœci udzia³
wziêli: Senator RP, Wiceprezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP - Janusz
Konieczny, p.o. Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Rzeszowie bryg. - Kazimierz G³adysz, Starosta Brzozowski - Zygmunt B³a¿,
Wicestarosta Brzozowski - Janusz Dragu³a, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Brzozowskiego - Mieczys³aw Czupski, Proboszcz parafii Brzozów - ks. Jan
Strojek, Dyrektor Biura Terenowego Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP
w Kroœnie - Tadeusz Sieniawski, Prezes Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP w Brzozowie - Stanis³aw £obodziñski, Wójt Gminy Nozdrzec - Antoni
Gromala, Prezes „Wafro” - Janusz Wasylewicz, Komendant Gminny OSP
w Nozdrzcu - Andrzej Bobola.

NOWOCZESNY WÓZ
BOJOWY

Na podst. inf. PSP Brzozów

Nowoczesny samochód po¿arniczy

Wicestarosta Brzozowski – Janusz Dragu³a 1 marca br. odebra³ z r¹k Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marka Wagnera promesê na œrodki finansowe
w ramach usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych.

Powiat brzozowski otrzyma³ dofinansowanie w 2004 r. na odbudowê drogi
powiatowej Brzezianka – Orzechówka - Stara Wieœ. Wysokoœæ dotacji wynosi 100
tys. z³.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Brzozowie otrzyma³o promesy na dwie drogi

Dotacje na drogi powiatowe powiatowe z programu SAPARD: promesa
w wysokoœci 630 tys. z³ na modernizacjê drogi
powiatowej Domaradz – Przysietnica oraz
promesa w wysokoœci 384 tys. z³ na przebudowê
drogi powiatowej Jab³onica Polska – Jasionów.

Obecnie tocz¹ siê procedury przetargowe,
które wy³oni¹ wykonawcê i ustal¹ wartoœæ
poszczególnych zadañ. Magdalena Pilawska

Nowy wóz bojowy - kolejna, mi³a okazja do spotkania
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INFORMACJE Z POWIATU
18 lutego br. w Starostwie Powiatowym

w Brzozowie odby³ siê II Zjazd Powiatowy Zrzeszenia
Ludowe Zespo³y Sportowe w Brzozowie. Wziêli w nim
udzia³ delegaci z 21 klubów powiatu brzozowskiego oraz
goœcie: Starosta Brzozowski – Zygmunt B³a¿,
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Brzozowskiego

– Mieczys³aw Czupski, Burmistrz Brzozowa – Zdzis³aw Wojdanowski, Wójt
Gminy Haczów – Stanis³aw Jakiel, a tak¿e Stanis³aw Pilszak – Naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej SP w Brzozowie, Marian Wojtowicz
– Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS oraz Józef Krzywonos -
Przewodnicz¹cy Rady Podkarpackiej ZLZS w Rzeszowie.

W trakcie spotkania dokonano wyboru nowych w³adz powiatowego
Zrzeszenia. Przewodnicz¹cym zosta³ ponownie Bronis³aw Przyczynek,
Wiceprzewodnicz¹cymi Henryk D¹browiecki i Stanis³aw Chrobak,
Sekretarzem Tadeusz Wojnar, Skarbnikiem Marian Kula, zaœ Cz³onkami
Prezydium Adam Œnie¿ek i Andrzej Hendrzak. W sk³ad Komisji Rewizyjnej
weszli Przewodnicz¹cy - Zbigniew Babirecki, Zastêpca Przewodnicz¹cego
- Roman Hadam oraz Sekretarz Maciej Bednarczyk. Andrzejowi Hendrza-
kowi powierzono kierowanie nowopowsta³¹ Komisj¹ Promocji i Informacji.
Delegatami na zjazd wojewódzki ZLZS zostali Bronis³aw  Przyczynek,
Henryk D¹browiecki, Marian Kula i Andrzej Hendrzak.

Zjazd powiatowy by³ okazj¹ do wyró¿nienia najbardziej zas³u¿onych
dzia³aczy. Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów
Sportowych  otrzyma³ Andrzej Hendrzak, Odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz
Ludowych Zespo³ów Sportowych uhonorowano Edwarda Szewczyka,
Franciszka Oleszko, Adama Œnie¿ka, Edwarda Matusza, Grzegorza Sobotê,
Stanis³awa Jakiela, Zygmunta Wêgrzyna, Stanis³a wa Chrobaka, Zbigniewa
Babireckiego, Marka Ostrowskiego, Zdzis³awa Wojdanowskiego,
Zygmunta B³a¿a, Ryszarda Kopczyka, Kazimierza Kozubala i Tadeusza
Wojnara. Tadeusz Grela, Zdzis³aw Wania i Marian Herbut otrzymali Z³ote
Odznaki Ludowych Zespo³ów Sportowych. Srebrnymi zaœ wyró¿niono:
Jerzego Klamuta, Karola Kaczkowskiego, Marka Szerszenia, Dariusza
Supla, Dariusz Tymczaka, Mariana Cecu³ê, Krzysztofa Kopczyka, Edwarda
Buczka oraz Stanis³awa Pilszaka. Z³ot¹ Odznakê Podkarpackiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej otrzyma³ Roman Hadam, Srebrn¹ – Kazimierz Indyk, Grzegorz
Niezgodzki i Marek Chêæ, zaœ Br¹zow¹ – Maciej Bednarczyk.

Delegaci podsumowali minion¹ czteroletni¹ kadencjê, wyci¹gnêli
wnioski i propozycjê na nastêpne cztery lata.

II Zjazd Powiatowy Zrzeszenia
Ludowe Zespo³y Sportowe

Magdalena Pilawska
Najbardziej zas³u¿eni dzia³acze

Ranga zadañ stoj¹cych przed powiatow¹ s³u¿b¹
geodezyjn¹ i kartograficzn¹ wynika z: akcesji Polski do Unii
Europejskiej,  uchwalonej w grudniu ubieg³ego roku Deklaracji
Katastralnej Unii Europejskiej, obserwowanych trudnoœci
w przygotowywaniu systemu IACS, w¹tpliwoœci w wykorzy-
stywaniu danych katastralnych dla potrzeb wymiaru podatków
rolnego i od nieruchomoœci, a tak¿e ostatnich zawirowañ
zwi¹zanych z prób¹ likwidacji G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii.

12-13 lutego br. odby³o siê w Katowicach kolejne forum
geodetów powiatowych, w którym uczestniczy³o 150 osób
reprezentuj¹cych powiaty wszystkich województw, zaproszeni
goœcie, przedstawiciele administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
oraz œrodowiskowych organizacji geodezyjnych. Forum jest
oddoln¹ inicjatyw¹ geodetów powiatowych zmierzaj¹c¹ do
ujednolicenia aktywnoœci samorz¹dowej w realizacji zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej powierzonych do wykonania
administracji samorz¹dowej. Podczas piêciu sesji roboczych
wymieniono doœwiadczenia z zakresu powierzonych starostom
zadañ z zakresu geodezji i kartografii w nastêpuj¹cych grupach
tematycznych:
*udostêpnianie powiatowego zasobu geodezyjnego

 i kartograficznego i baz Systemów Informacji Geograficznej,
* rozwi¹zania organizacyjne funkcjonowania powiatowej s³u¿by

geodezyjnej i kartograficznej,
* budowa i funkcjonowanie katastru, przekazywanie baz danych

dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Nadzoru
i Kontroli (IACS), rejestracja sposobów u¿ytkowania gruntów
w katastrze,

* problemy finansowania i op³at w tym zw³aszcza rola
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w wywi¹zywaniu siê przez Starostów
z wykonywania zadañ z zakresu geodezji i kartografii,

* rola Starostów w nadzorowaniu prawid³owego
funkcjonowania powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Uczestnicy forum jednomyœlnie uznali potrzebê
konsolidacji powiatowych s³u¿b geodezyjnych i kartograficznych
w strukturach Zwi¹zku Powiatów Polskich w postaci Forum
Geodetów Powiatowych, wspó³dzia³aj¹cego i korzystaj¹cego
z opieki technicznej stowarzyszenia GISPOL, które to zainicjowa³o
zorganizowane funkcjonowanie geodetów powiatowych. Forum
Geodetów Powiatowych zwróci³o siê do Zarz¹du Zwi¹zku
Powiatów Polskich z proœb¹ o podjêcie wspó³pracy.

Uczestnicy II Forum Geodetów Powiatowych przyjêli
wnioski zg³oszone w trakcie obrad, które zamieœcimy w kolejnym
numerze BGP.

II  FORUM  GEODETÓW  POWIATOWYCH

Józef Krzysztof Fiejdasz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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INFORMACJE Z POWIATU

”Wniosek  o wpis do ewidencji producentów” nale¿y
z³o¿yæ w BP ARIMR w Brzozowie do 31 marca 2004 r. Biuro
Powiatowe zwraca uwagê na poprawne wpisywanie danych
w odpowiednich polach, a w szczególnoœci:

W punkcie  IV – DANE  IDENTYFIKACYJNE:
1) nazwisko (pole 05),
2) pierwsze imiê (pole 6), drugie imiê (pole 7 – wpisaæ je¿eli
posiadamy)
3) nr PESEL (pole 8),
4) nr NIP (pole 10),
5) nr REGON (pole 9- nieobowi¹zkowe)
6) kod kraju, nr paszportu – pole dla obcokrajowców

W  punkcie  V – ADRES
1) województwo (pole 12)
2) powiat (pole 13)
3) gmina (pole 14)
4) kod pocztowy (pole 15)
5) poczta (pole 16)
6) miejscowoœæ (pole 17)
7) ulica (pole 18)
8) nr domu (pole 19) i nr lokalu (pole 20)
9) nr telefonu – podaæ je¿eli posiadamy nr, u³atwia szybki kontakt
z osob¹ sk³adaj¹c¹ wniosek
10) fax (pole 22) i e-mail (pole 23)

W  punkcie  VI – ADRES  DO  KORESPONDENCJI
Je¿eli adres do korespondencji jest taki sam jak adres
zamieszkania pola te pozostawiamy niewype³nione.

W  punkcie  VII  oraz  VIII wpisujemy dane pe³nomocnika,
je¿eli taki zosta³ ustanowiony. W takim przypadku nale¿y
do³¹czyæ do wniosku kserokopiê pe³nomocnictwa notarialnego
oraz dla osób niepe³noletnich skrócony odpis aktu urodzenia.

W  punkcie  IX – NUMER  RACHUNKU  BANKOWEGO:
1) nazwisko i imiê oraz adres (pole 57), który widnieje w umowie
zawartej z bankiem,
2) nazwa pe³na banku (pole 58) i jego oddzia³ (pole 59),
3) numer rachunku bankowego – powinien byæ to 26-cio cyfrowy
numer, w przypadku banku PKO S.A. 22-cyfrowy (pole 60).

W  punkcie  XII – OŒWIADCZENIE  I  PODPIS  SK£ADA-
J¥CEGO  WNIOSEK
1) Data wype³nienia wniosku  oraz czytelny podpis sk³adaj¹cego
wniosek (pole 66)

Wszystkie nazwy powinny byæ wpisane DU¯YMI
DRUKOWANYMI  LITERAMI. Wniosek oddajemy wype³niony
czytelnie, bez skreœleñ, naniesionych poprawek. Przy sk³adaniu
wniosku musimy okazaæ Dowód Osobisty w celu sprawdzenia
przez pracownika BP nr PESEL-u, w przypadku przes³ania
wniosku do Biura Powiatowego poczt¹ nale¿y do³¹czyæ
kserokopiê strony z dowodu osobistego na której znajduje siê
nr PESEL.

 B£ÊDY  WE  „WNIOSKACH O  WPIS
DO  EWIDENCJI”

Oprac. Magdalena Pilawska

W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ starania siê przez rolników
o dop³aty z tytu³u p³atnoœci obszarowych, od paŸdziernika ub.r.
na terenie ca³ego powiatu brzozowskiego organizowane s¹ szko-
lenia na powy¿szy temat. Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza
pozwala rolnikom umiejêtnie wype³niæ wnioski i z³o¿yæ je w od-
powiednich terminach. W pomoc przy wype³nianiu wniosków
oprócz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa moc-
no zaanga¿owali siê samorz¹dowcy i Powiatowy Zespó³ Do-
radztwa Rolniczego w Brzozowie.

Przeszkoleni pracownicy
Urzêdu Gminy Nozdrzec staraj¹ siê
pomagaæ rolnikom. W ka¿dej wsi
organizowane s¹ dy¿ury, podczas
których w³aœciciele gospodarstw
rolnych mog¹ skorzystaæ z facho-
wej porady przy wype³nianiu
wniosków. Aktualnie jest to
robione pod k¹tem rejestracji
gospodarstw, a w nastêpnej
kolejnoœci na dop³aty poœrednie

i bezpoœrednie mówi Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec.

WODR w Boguchwale w celu stworzenia jak najlepszych
warunków rolnikom, którzy chc¹ skorzystaæ z dop³at
obszarowych uruchamia dy¿ury
pracowników.

Dy¿ury bêd¹ prowadzone
z coraz wiêkszym nasileniem we
wszystkich miejscowoœciach
powiatu, tak, aby wszyscy chêtni
mogli poprawnie wype³niæ wnioski
o dop³aty obszarowe. Jest to jedno
z priorytetowych zadañ Powiato-
wego Zespo³u Doradztwa Rolnicze-
go w Brzozowie na najbli¿sze
miesi¹ce. Zapraszamy  wszystkich rolników do korzystania
z naszych us³ug – zachêca Pawe³ Mentelski - Kierownik
Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Brzozowie.

Ze szkolenia zorganizo-
wanego w siedzibie ARiMR
chêtnie skorzysta³ Marek
Szostak – rolnik z Brzozowa.

To bardzo dobrze, ¿e
podobne spotkania organizo-
wane s¹  na terenie ca³ego
powiatu. Wszyscy zaintereso-
wani mog¹ uzyskaæ odpowie-

dzi na nurtuj¹ce ich pytania i podszkoliæ siê w tematyce dop³at
obszarowych i wpisu do ewidencji.

Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3-go Maja 1,

tel. (013) 43 43 161,
    (013) 43 44 101

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

na podst. inf. ARiMR BP w Brzozowie
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TURYSTYKA

Oferta agroturystyczna

(dk)

Dorota i Roman POTOCZNI
Tel. (0-13) 430 52 44
Adres: 36-221 Blizne 214
Sezonowo (maj – wrzesieñ), 2 pokoje: 3-osobowy i 2-osobowy.

Ceny noclegów:
20 z³ od osoby. Bez wy¿ywienia – tania restauracja w Jasienicy Rosielnej
(1,5 km). Obowi¹zuje rezerwacja telefoniczna (gospodarze mieszkaj¹
osobno). Pokoje znajduj¹ siê w drewnianym budynku (wiejska cha³upa).
Ka¿dy z pokoi posiada w³asn¹ ³azienkê (WC + prysznic).
Z okien roztacza siê malownicza panorama wzgórz góruj¹cych nad
Bliznem i Star¹ Wsi¹ (Parnas). Obok domu jest miejsce na ognisko lub
grill.

Dom bywa wynajmowany podczas imprez okolicznoœciowych.
Ponadto nadaje siê na bazê wypadow¹ do wycieczek po bli¿szej
i dalszej okolicy.

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

Lucyna BIA£EK
Tel. (0-17) 746 33 23, 0-691 36 35 39
Adres: 36-220 Jasienica Rosielna 339
Ca³orocznie, 2 pokoje, 3 i 4-osobowe

 Ceny noclegów:
 20 z³ w sezonie letnim, 25 z³ zim¹. Mo¿liwoœæ przyjmowania wycieczek
– ceny noclegów do uzgodnienia. Wy¿ywienie we w³asnym zakresie,
w pobli¿u tania restauracja. Stoj¹cy na niewielkim wzniesieniu obszerny
dom z dogodnym dojazdem (centrum wsi, 200 m od szosy). Obowi¹zuje
rezerwacja telefoniczna (gospodarze mieszkaj¹ osobno).

Gospodarstwo bardzo wygodne, niekrêpuj¹ce, o du¿ym
standardzie (du¿e pokoje, 2 ³azienki, 2 kuchnie dla goœci). Zwierzêta
mile widziane. Atutem jest mo¿liwoœæ przyjmowania wycieczek
i negocjacji cen. Œwietne miejsce noclegowe przy wypadach
turystycznych w okolice (Rezerwat „Prz¹dki”, zamek w Odrzykoniu,
koœcio³y w Bliznem i Jasienicy Rosielnej, pomnik pamiêci miejscowych
¯ydów). Dom ma pewn¹ renomê. Jest wynajmowany podczas imprez
okolicznoœciowych.

fot.2

fot.1

W  gminie  Jasienica  Rosielna
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BERLIN

UNIA EUROPEJSKA

UNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKA
PAÑSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

W kolejnych numerach BGP prezentujemy podstawo-
we informacje o pañstwach cz³onkowskich Unii Europej-
skiej. Dane te pozwol¹ na poznanie specyfiki danego kraju
(warunków naturalnych, gospodarki i demografii). Jest to
bardzo wa¿ne w dobie, gdy nasz kraj aspiruje do wejœcia do
Unii Europejskiej.

 Piotr Tasz

Przyjêta w Unii konstrukcja podatku od wartoœci dodanej
(przedmiot, podstawa i sposób naliczania) s¹ podobne jak w Polsce,
poniewa¿ wzorowaliœmy siê na unijnych regulacjach.

W 1993 r. UE zaleci³a krajom cz³onkowskim podniesienie
podstawowej stawki VAT do 15 proc. W przypadku niektórych
towarów i us³ug umo¿liwi³a jednak stosowanie dwóch stawek
obni¿onych, z których mniejsza musi wynosiæ przynajmniej 5 proc.
Lista towarów i us³ug objêtych takim ulgowym VAT-em obejmuje
m.in. dostawy gazu ziemnego, ¿ywnoœæ i napoje (z wyj¹tkiem
alkoholowych), ziarno, zwierzêta, dostawy wody, sprzêt medyczny,
transport pasa¿erski, us³ugi biblioteczne, bilety teatralne, us³ugi
hotelowe, sprzêt rolniczy, a tak¿e ubrania i obuwie dzieciêce (jeœli
stawka obni¿ona obowi¹zywa³a ju¿ wczeœniej). Od obowi¹zku
podwy¿szania stawek s¹ jednak wyj¹tki, np. Grecja uzyska³a prawo
utrzymania obni¿onego VAT na niektórych mniej rozwiniêtych
i trudno dostêpnych wyspach. Ma to ich mieszkañcom
zrekompensowaæ wysokie koszty transportu towarów. Podnosz¹c
podatki, Unia jednoczeœnie zakaza³a pobierania, powszechnego
niegdyœ na Zachodzie, podwy¿szonego VAT od dóbr luksusowych,
ale wprowadzanie w ¿ycie tego przepisu nie przebiega zbyt szybko.

W unijnych planach przewiduje siê wprowadzenie zakazu
odliczania przez przedsiêbiorstwa podatku VAT od zakupu i kosztów
u¿ywania firmowych samochodów osobowych, kosztów podró¿y
s³u¿bowych i niektórych wydatków reprezentacyjnych.

W Unii Europejskiej zerowa stawka VAT zarezerwowana
jest dla towarów i us³ug na eksport. Powsta³e towary i us³ugi,
w tym ¿ywnoœæ, powinny byæ ob³o¿one podatkiem wynosz¹cym
przynajmniej 5 proc. Wysokoœæ stawek podatku VAT w krajach UE
kszta³tuje siê nastêpuj¹co:

Stawka podstawowa wynosi w: Austrii - 20 proc., Belgii
- 21 proc., Danii - 25 proc., Finlandii - 22 proc., Francji - 20,6 proc.,
Grecji - 18 proc., Hiszpanii - 16 proc., Holandii - 17,5 proc., Irlandii
- 21 proc., Luksemburgu - 15 proc., Niemczech - 16 proc., Portugalii
- 17 proc., Szwecji - 25 proc., Wielkiej Brytanii - 17,5 proc., W³oszech
- 20 proc.

Stawka ulgowa wynosi w: Austrii - 10 i 12 proc., Belgii - 6
proc., Finlandii - 8 i 17 proc., Francji - 5,5 proc., Grecji - 4 i 8 proc.,
Hiszpanii - 4 i 7 proc., Holandii - 6 proc., Irlandii - 4 i 12,5 proc.,
Luksemburgu - 3, 6 i 12 proc., Niemczech - 7 proc., Portugalii - 5 i 12
proc., Szwecji - 6 i 12 proc., Wielkiej Brytanii - 5 proc., W³oszech -
4 i 10 proc.

Stawka zerowa (inna ni¿ eksport) wystêpuje tylko
w niektórych krajach: Belgii, Danii, Finlandii, Irlandii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii, W³oszech.

Informacja pochodzi ze strony internetowej UKIE w Warszawie

Jakie  stawki  VAT  obowi¹zuj¹  w  UE?

Powierzchnia: 357 tys. km2

Ludnoœæ: 82,4 mln
Gêstoœæ zaludnienia: 230 os./km2

Stolica i najwiêksze miasto: Berlin
Jêzyk urzêdowy: niemiecki
Ustrój: republika federalna
Graniczy z: Polsk¹, Czechami, Austri¹, Szwajcari¹, Francj¹,
Luksemburgiem, Belgi¹ i Dani¹
Œwiêto narodowe: 3 paŸdziernika (dzieñ zjednoczenia Niemiec
1990 r.)

WARUNKI NATURALNE
W najbardziej na po³udnie wysuniêtej czêœci Niemiec (Alpy
Bawarskie) znajduje siê najwy¿szy szczyt Niemiec – Zugspitze
(2 963 m). Na pó³noc od linii Alp rozci¹ga siê a¿ do Dunaju
obszar wy¿ynny.

KLIMAT
Na wschodzie zimy s¹ ch³odniejsze. Odra i inne wiêksze rzeki
mog¹ zamarzaæ na 2 – 3 miesi¹ce. Œrednia temperatura stycznia
wynosi w Berlinie - 1oC, lipca 19oC, w Hamburgu odpowiednio
0oC i 20oC. Na po³udniu jest cieplej. Górzyste obszary
œrodkowych Niemiec otrzymuj¹ 1000-1500 mm opadów rocznie.

ROLNICTWO
Ziemie uprawne zajmuj¹ w Niemczech 36 % powierzchni, ³¹ki
i pastwiska – 16%. Byd³o i owce s¹ hodowane w górach.
Uprawy warzywnicze skupione s¹ wokó³ du¿ych miast. Dolina
Renu i Mozeli to wa¿ny region uprawy winoroœli na s³ynne
wina reñskie i mozelskie. Tytoñ, kukurydzê i chmiel uprawia
siê na po³udniu, na pó³nocy – ¿yto. Niemcy to czo³owy
producent chmielu, z którego wytwarza siê ponad 5 tys.
gatunków piwa.

GOSPODARKA
Niemcy s¹ jednym z najbardziej rozwiniêtych przemys³owo
krajów œwiata. G³ówne regiony przemys³owe to Zag³êbie Ruhry
i Nadrenia Pó³nocna – Westfalia, gdzie wystêpuj¹ bogate z³o¿a
wêgla i rozwinê³o siê hutnictwo i przemys³ metalowy. Tu
równie¿ skoncentrowany jest przemys³ chemiczny, a Ren sta³
siê wa¿n¹ drog¹ transportow¹. 75 % energii elektrycznej jest
produkowane w elektrociep³owniach, a 19 % pochodzi
z elektrowni j¹drowych.

MIASTA
Hamburg le¿¹cy u ujœcia £aby jest g³ównym portem
i oœrodkiem przemys³owym. Znajduje siê tu jeden
z najwiêkszych ogrodów zoologicznych w Europie
– Hagenbecka. Monachium jest miastem po³o¿onym na
po³udniu kraju i stolic¹ Bawarii.

NIEMCY
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MOJE HOBBY

Anna Ka³amucka

Kot domowy jest uznawany za samodzielny gatunek z rodzaju
Felis. Informacje na temat pochodzenia kota domowego dostarczy³y
zabalsamowane cia³a tych zwierz¹t ze staro¿ytnego Egiptu.
Porównanie ich z dwoma gatunkami dzikich kotów wykaza³o, ¿e
spoœród kotów egipskich typ okreœlany jako dziki kot afrykañski by³
gatunkiem najbardziej wyró¿niaj¹cym siê. Jego piaskowego koloru
futro pokryte prêgami mia³o wzór mniej wyraŸny ni¿ u dzisiejszych
przedstawicieli tego gatunku. Pochodzi³ on z Bliskiego Wschodu,
Afryki i basenu Morza Œródziemnego.

Kot domowy sk³ada siê z samych sprzecznoœci. ¯adne inne
zwierzê udomowione przez cz³owieka nie ¿yje z nim w tak za¿y³ych
stosunkach, ciesz¹c siê równoczeœnie tak wielk¹ swobod¹. Nawet
pies, ten najlepszy przyjaciel cz³owieka, rzadko mo¿e samodzielnie
wybraæ siê tam, gdzie chce. Kot natomiast jest niezale¿ny i chodzi
w³asnymi drogami. Prawie ka¿dy prowadzi podwójne ¿ycie. Z jednej
strony ¿yje z cz³owiekiem w bardzo poufa³ych stosunkach, a z drugiej
zachowuje wyj¹tkow¹ niezale¿noœæ. Mo¿na siê o tym przekonaæ
obserwuj¹c swojego pupila uczestnicz¹cego w kocim ¿yciu
towarzyskim.

Koty s¹ indywidualistami. Dzikie koty s¹ niezale¿ne i niezbyt
towarzyskie. Koty domowe niewiele siê od nich ró¿ni¹. Jak wszystkie
zwierzêta domowe, ich byt zale¿y od tego, czy zostan¹ nakarmione,
czy sprz¹tnie im siê kuwetê, mimo wszystko pozostaj¹ niezale¿ne.

Cz³owiek to dla kota osobnik nale¿¹cy do stada. Zajmuje jednak
w hierarchii wy¿sze stanowisko. Kot ma do cz³owieka zaufanie
i szczególnego rodzaju stosunek, który nie jest porównywalny
z wiêzi¹ z innymi kotami. Czêsto szuka bliskoœci cz³owieka
i porozumiewa siê z nim ruchami, mimik¹ i swoj¹ mow¹. Koty mog¹
przywi¹zaæ siê do cz³owieka silniej ni¿ do swego terytorium. Stosunek
ten oznacza wy¿szy stopieñ rozwoju, który ulega przyspieszeniu
w obecnoœci cz³owieka. To t³umaczy te¿ smutek, który kot potrafi
objawiaæ w razie utraty swego opiekuna.

Mina kota mówi wiele o jego odczuciach. Najwa¿niejsze s¹
uszy: p³asko po³o¿one oznaczaj¹ strach, w¹sy: nastroszone lub
rozluŸnione oraz szerokoœæ Ÿrenic, która zale¿y od mocy œwiat³a.
Koty mog¹ w bardzo ró¿ny sposób przejawiaæ swe uczucia oraz
porozumiewaæ siê ze sob¹. Mog¹ wydawaæ ró¿norodne, odpowiednio
modulowane dŸwiêki, zmieniaæ mimikê oraz pozycje cia³a.

Równie¿ ruchy ³asz¹cych siê kotów sygnalizuj¹ nastroje,
oznajmiaj¹ ich reakcje na bodŸce zewnêtrzne i gotowoœæ do
okreœlonych zachowañ. Warto je uwa¿nie obserwowaæ.

Je¿eli kot przechadza siê z podniesionym ogonem, nic z³ego

siê nie dzieje. W ten sposób kot pokazuje, ¿e jest zadowolony,
zrelaksowany i panuje nad sytuacj¹. Wyginaj¹c grzbiet
w ³uk, twój ulubieniec jest zdenerwowany! Stara siê
zastraszyæ przeciwnika. Napuszywszy sierœæ - „roœnie”,
a wszystko po to, by zademonstrowaæ naturê dzikiego
drapie¿cy. Je¿eli kuli siê, to oczywisty sygna³, ¿e zwierzê jest
wystraszone. Zachowuje siê tak, gdy czuje zagro¿enie. Kuli

swe cia³o na znak uleg³oœci i poczucia ni¿szoœci. Kiedy
chowa ogon miêdzy tylne ³apy, dowodzi to, ¿e kot czuje siê
nieswojo. Znajduje siê poza swoim terytorium, co wywo³uje
u niego napiêcie. W ka¿dej chwili mo¿e czmychn¹æ. Bardzo
czêsto ocieraj¹c siê o twoje nogi, kot okazuje w ten sposób
radoœæ na twój widok. Jest zadowolony i pe³en wdziêcznoœci.
To sygna³ przywi¹zania, szacunku i ca³kowitego oddania.
Zwierzak dopomina siê równie¿ o twoj¹ uwagê i pieszczoty.

Wspólne ¿ycie z ludŸmi rozbudza zdolnoœci kota
i pozwala na osi¹gniêcia, które œwiadcz¹ o wysokim stopniu
rozwoju jego inteligencji. Koty dopasowuj¹ siê do
zwyczajów i cech ludzi w swoim otoczeniu. Poci¹g do
zaspakajania ciekawoœci i wyostrzony zmys³ obserwacji
pozwalaj¹ nie przegapiæ korzystnych dla nich okazji.

Z uporem i przebieg³oœci¹ d¹¿¹ one do osi¹gniêcia
swoich celów i potrafi¹ wykorzystaæ dla siebie ludzkie
s³aboœci. Nierzadko ucz¹ siê naœladowaæ czynnoœci
cz³owieka. Znane tego przyk³ady to otwieranie drzwi przez
naciœniêcie klamki, czy te¿ u¿ywanie umywalki lub WC do
za³atwiania w³asnych potrzeb. Pamiêæ kota, w po³¹czeniu
z jego doskona³ym orientowaniem siê w czasie i przestrzeni,
umo¿liwia mu zadziwiaj¹ce osi¹gniêcia.

Koty zapamiêtuj¹ stale powtarzaj¹ce siê wydarzenia.
Nawet w najbardziej ³agodnym kocie tkwi dziki kocur, od
którego pochodzi. Stale poluje - nie tylko na zwierzêcy ³up,
ale tak¿e na nowe, podniecaj¹ce doœwiadczenia.
To poszukiwanie nowoœci sprawia, ¿e kot jest wiecznie m³ody
i czujny. Oczywiœcie zdarza siê, ¿e cecha ta powoduje,
i¿ popada w k³opotliwe, niebezpieczne sytuacje.

Zwierzêta te s¹ stworzeniami bardzo niezale¿nymi.
Choæ nie zawsze musz¹ to okazywaæ, gdy¿ nie walcz¹ o swoj¹
niepodleg³oœæ, dopóki to nie jest konieczne. Ale potrafi¹
i zawsze bêd¹ dawaæ sobie radê. Inn¹ cech¹ kotów jest
zmiennoœæ nastrojów. Wszystkie koty maj¹ wyrazist¹
osobowoœæ. Impulsywne przy podejmowaniu decyzji, równie
gotowe uwielbiaæ coœ, jak znienawidziæ to samo dzieñ
póŸniej, zdolne do poœwiêceñ i gotowe osi¹gn¹æ to, co chc¹,
w jakikolwiek sposób uczciwy czy nie. Koty s¹ zdolne do
silnych uczuæ. Czêsto daj¹ ciep³o i przyjaŸñ, bez wyrzutów
i pytañ.

Korzystaj z ich towarzystwa, opiekuj siê nimi dobrze,
a przekonasz siê, jak¹ przyjemnoœci¹ jest mieæ jednego
z nich w domu.

KKKKKOTOTOTOTOT          DOMOWYDOMOWYDOMOWYDOMOWYDOMOWY

Wszystkie koty maj¹ wyrazist¹ osobowoœæ

Mina kota wiele mówi o jego odczuciach
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SPORT

Kazimierz Kozubal

I LO Brzozów przewodzi w rozgrywkach szkolnych za I pó³rocze roku szkolnego 2003/2004 w województwie podkarpackim.
121 szkó³ ponadgimnazjalnych wziê³o udzia³ w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy w ramach
„Licealiady” w pierwszym pó³roczu roku szkolnego 2003/2004. Bardzo wysoka pozycja I LO Brzozów jest mi³¹ niespodziank¹ dla
uczniów i nauczycieli tej szko³y. Na wynik koñcowy z³o¿y³y siê osi¹gniêcia na szczeblu wojewódzkim a¿ w szeœciu konkurencjach:
pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców, tenisie sto³owym dziewcz¹t i ch³opców, badmintonie ch³opców i szachach.

to s³owa Alfreda Sengera, stwierdzaj¹ce, i¿ ruch jest naturaln¹
potrzeb¹ ludzkiego organizmu, potrzeb¹ nie mniej wa¿n¹ ni¿
po¿ywienie, oddychanie, sen. Zastanawiamy siê nad sam¹ istot¹
ruchu, co daje nam ruch, jakie wynikaj¹ skutki z jego braku oraz
jak nim stymulowaæ, aby przynosi³ po¿¹dane efekty.

Podstaw¹ rozwoju ka¿dej istoty ¿ywej, w tym cz³owieka,
jest ruch. Ju¿ dziecko wykonuje rozliczne ruchy jeszcze w ³onie
matki,  a po urodzeniu siê jest nadal aktywne, wykonuj¹c
spontaniczne ruchy koñczyn górnych i dolnych, a nastêpnie
tak¿e tu³owia. Ta aktywnoœæ ruchowa wspomaga m. in. wzrost
tkanki miêœniowej  i kostnej, co przyczynia siê do wzrostu ca³ego
cia³a. Ruch powoduje tak¿e zwiêkszony pobór tlenu z otoczenia,
który przy zintensyfikowanej czynnoœci serca zostaje przez krew
przetransportowany do najg³êbszych zak¹tków naszego
organizmu.
Co daje nam ruch?

Otó¿ ruch poprawia wszystkie funkcje organizmu
i uodparnia nas na zmiany w œrodowisku zewnêtrznym. Przez
racjonalne æwiczenia zyskuje siê zdrowie. Æwiczenia fizyczne
podtrzymuj¹ sprawnoœæ poszczególnych funkcji organizmu a¿
do póŸnej staroœci. Ruch wyrabia zdolnoœæ do ró¿nych czynnoœci
¿yciowych, w tym pracy fizycznej, i u³atwia przystosowanie siê
organizmu do warunków pracy zawodowej i ¿ycia codziennego.
Aktywnoœæ ruchowa stanowi swoist¹ ucieczkê od zgie³ku
otaczaj¹cego nas œwiata, od ha³asu i wszelkiego rodzaju napiêæ
nerwowych. Czêsto szukamy spokoju wewnêtrznego poszukuj¹c
go w æwiczeniach relaksuj¹cych, takich jak joga.
Kto ma nam zapewniæ wystarczaj¹c¹ dla organizmu dzienn¹
porcjê ruchu?

Mimo pewnych ograniczeñ i barier, twierdzê, ¿e ka¿dy ma
mo¿liwoœæ pokrycia podstawowego zapotrzebowania na ruch we
w³asnym zakresie. Nie musi czekaæ, a¿ mu ktoœ to zorganizuje,
zaprosi do udzia³u. Jest to wy³¹cznie kwestia œwiadomoœci wagi
tego problemu i ochoty do jego rozwi¹zywania.

Czynniki zewn¹trzpochodne, szczególnie ruch, dzia³aj¹ na
organizm tym efektywniej, im cz³owiek jest m³odszy. Mo¿emy
przyj¹æ, ¿e optymalny poziom aktywnoœci fizycznej u dzieci
i m³odzie¿y to taki, który zabezpiecza potrzeby ruchowe i stymuluje
rozwój ich organizmu. Potrzeby te s¹ jednak zindywidualizowane,
zale¿¹ m. in. od  wieku, poziomu rozwoju, p³ci, warunków ¿ycia,
stanu zdrowia, poziomu sprawnoœci fizycznej, czynników
genetycznych. Inne jest optimum aktywnoœci fizycznej w celu
utrzymania zdrowia, a inne dla jego poprawy.  Przesadna ochrona
dzieci i m³odzie¿y przed dzia³aniem czynników œrodowiskowych
oraz niedobór ruchu mog¹ doprowadziæ do obni¿enia poziomu
rozwoju fizycznego i upoœledzenia odpornoœci biologicznej.

Zgodnie z zasad¹ niepodzielnej jednoœci ustroju, ruch
pobudza do rozwoju nie tylko morfologiczne cechy osobnicze,
uk³ady wewnêtrzne i motorycznoœæ cz³owieka, lecz tak¿e jest
symptomem ¿ycia psychicznego, staje siê wa¿nym œrodkiem
wychowania moralnego, estetycznego i  spo³ecznego. St¹d bierze
siê niezwyk³a uniwersalnoœæ i wszechstronnoœæ wp³ywu ruchu
na cz³owieka.

Trzeba siê zatem zgodziæ ze s³owami Romana
Trzeœniowskiego , który powiedzia³ „ Je¿eli bez jakiejœ wa¿nej
przyczyny jesteœ smutny, jest Ci Ÿle, coœ Ciê trapi, to przyczyn
nie szukaj w kosmicznej otch³ani. Szukaj ich w samym sobie
i swym trybie ¿ycia. Prawdopodobnie Twój organizm ma jakieœ
k³opoty, a k³opoty te wynikaj¹ z tego, ¿e czegoœ nie robisz, lub
czegoœ robisz za wiele .Tylko Ty mo¿esz odkryæ, jakie jest Ÿród³o
Twych problemów i tylko Ty mo¿esz je sam rozwi¹zaæ. Inni mog¹
Ci tylko pomóc ”.

„ Ruch jest ¿yciem
– ¿ycie jest ruchem”

 Jolanta Obara

Wyniki „Licealiady”

 1. I LO Brzozów 333 pkt
 2. I LO Mielec 300 pk
 3. ZS Brzostek 285 pkt
 4. LO Kolbuszowa 273 pkt
 5. II LO Przemyœl 272 pkt
 6. ZS Nr 1 Nowa Dêba 258 pkt
 7. ZS Nr 2 Dêbica 250 pkt
 8. ZS Nr 2 Nowa Dêba 246 pkt
 9. ZS Soko³ów Ma³opolski 234 pkt
 10. ZST Mielec 223 pkt
 ....
 58. ZSB Brzozów  40 pkt
 74. ZSE Brzozów  23 pkt

Wyniki: Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej

1. NSS Ustrzyki Dolne         312 pkt
2. SP Czaszyn         264 pkt
3. SP Straszêcin         202 pkt
.....
10. SP Haczów         125 pkt
34. SP Nr 2 Izdebki           60 pkt
65. SP Jasienica R.           30 pkt
95. SP Nr 1 Humniska           18 pkt
123. SP Nozdrzec           13 pkt
186. SP Humniska             7 pkt
206. SP Blizne             6 pkt
269 SP Brzozów             3 pkt

Sklasyfikowano 311 szkó³ podstawowych.

1. G. Nr 4 Sanok  455 pkt
2. G. Nr 5 Stalowa Wola  321 pkt
3. NSS Ustrzyki Dolne  299 pkt
....
20. G. Brzozów  168 pkt
48. G. Niebocko  78 pkt
53. G. Przysietnica  70 pkt
78. G. Orzechówka  42 pkt
112. G. Górki  23 pkt
113. G. Humniska  23 pkt
161. G. Nozdrzec  13 pkt
212. G. Domaradz  6 pkt
245. G. Dydnia  2 pkt
251. G. Stara Wieœ  2 pkt
Sklasyfikowano 253 szko³y.

Wyniki „Gimnazjady”

SPORT   SZKOLNY
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.

BARAN (21 III – 20 IV)
Praca zawodowa nie sprawi Ci powa¿niejszych k³opotów. Masz
dobry moment na to, aby postêpuj¹c dyplomatycznie poprawiæ

atmosferê w pracy. Pora wyjaœniæ wszelkie nieporozumienia. Kontakty
z przyjació³mi powinny u³o¿yæ siê doœæ sympatycznie. W tym miesi¹cu
bêdziesz pe³en namiêtnoœci i pasji.

BYK (21 IV – 21 V)
Ambicje Byków wzrosn¹ tak bardzo, ¿e w przypadku niektórych

stan¹ siê wrêcz wygórowane. W Twoich sprawach,  zapadn¹ decyzje, na
które od d³u¿szego ju¿ czasu z niecierpliwoœci¹ czekasz. Marzec to mo¿e
byæ niezwyk³y czas dla spraw sercowych. Mi³oœæ ma swoje przyp³ywy
i odp³ywy, byæ mo¿e akurat teraz przysz³a pora na jedno i drugie?

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Nie obawiaj siê teraz o swoj¹ karierê czy finanse. Mo¿esz œmia³o
zabieraæ siê za najtrudniejsze zadania. Nie przeocz szansy na

pokazanie siê od najlepszej strony, mo¿esz zostaæ nagrodzony awansem.
¯ycie uczuciowe bêdzie dla Ciebie Ÿród³em radoœci i satysfakcji. Twój
partner bêdzie siê ¿yczliwie przygl¹da³ wszystkim Twoim posuniêciom,
a byæ mo¿e w niektórych zechce Ci towarzyszyæ.

RAK (22 VI – 23 VII)
W sprawach zawodowych nie wszystko u³o¿y siê po Twojej myœli,

ale wiêkszych problemów w pracy nie bêdzie. Przygotuj siê na koniecznoœæ
podjêcia wa¿nej decyzji, b¹dŸ gotów do zmierzenia siê z konkurencj¹.
Ogarnie Ciê kochliwy nastrój, przyci¹gniesz do siebie ciekawych ludzi,
nawi¹¿ecie nowe, mi³e znajomoœci.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Nast¹pi seria szczêœliwych przypadków: spotkasz ludzi, którzy
dadz¹ Ci zarobiæ albo uda Ci siê podpisaæ wyj¹tkowo korzystny

kontrakt. Sprawy finansowe u³o¿¹ siê pomyœlnie. Niejeden Lew wyruszy
teraz na mi³osne podboje. Zakoñcz¹ siê one sukcesem.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Pokonasz trudnoœci dziêki niekonwencjonalnym metodom
dzia³ania, intuicji i sile przebicia. Niewykluczona nagroda albo

korzystne pod wzglêdem presti¿owym i finansowym stanowisko.
Nadchodzi dobry czas na rozwi¹zanie wszelkich w¹tpliwoœci. Pomog¹ w
tym d³ugie i szczere rozmowy. Szczególnie dotyczy to par z d³ugim sta¿em.

WAGA (24 IX – 23 X)
Bêdziesz móg³ rozwijaæ bez przeszkód swoje zainteresowania.
Spotkasz ludzi, którzy zainspiruj¹ Twoj¹ wyobraŸniê i wzbudz¹

drzemi¹ce w Tobie mo¿liwoœci. Otocz¹ Ciê mili ludzie, bêdziesz popularny
i powszechnie lubiany. Niejednemu na Twój widok serce mocniej zabije.

SKORPION (24 X – 22 XI)
B¹dŸ pogodny i myœl pozytywnie. Nie czekaj na mannê z nieba,
tylko wychodŸ z inicjatyw¹, a zaliczysz ten miesi¹c do ca³kiem

udanych. Teraz bêdzie siê liczyæ samodzielnoœæ i odpornoœæ na stres.
Niewykluczone, ¿e przyjdzie Ci broniæ swoich interesów lub przekonywaæ
innych do swoich koncepcji.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Poszerzysz swoje zainteresowania. Poczujesz wiatr w ¿aglach
i uwierzysz w swoje bardzo du¿e mo¿liwoœci. W zwi¹zku z tym

dojdziesz byæ mo¿e do wniosku, ¿e to, co do tej pory osi¹gn¹³eœ nie
zaspakaja Twoich ambicji, bo staæ Ciê na wiêcej. Zaczniesz wiêc szukaæ
pola do popisu: bêdziesz rozgl¹daæ siê za dodatkowymi Ÿród³ami dochodu
lub innym, ciekawym zajêciem.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
B¹dŸ otwarty na nowe metody dzia³ania i wprowadzania zmian.
Tylko pod takim warunkiem zdo³asz zasiaæ coœ na zawodowym

gruncie. W marcu dziêki sporemu wysi³kowi i umiejêtnoœci¹ poruszania
siê na rynku finansowym i w g¹szczu lokat mo¿esz siê wzbogaciæ oraz
zyskaæ dodatkowe Ÿród³a dochodów.

WODNIK (21 I – 19 II)
Wszêdzie Ciê bêdzie pe³no. I w domu, i w pracy nie zabraknie Ci
zajêæ. Przychylny uk³ad planet sprawi, ¿e bêdziesz otrzymywa³

ró¿ne ciekawe oferty pracy. Byæ mo¿e otrzymasz nowe zadania lub
ciekawe propozycje. Niewykluczone równie¿, ¿e bêdziesz s³ucha³
wyk³adów, weŸmiesz udzia³ w jakimœ szkoleniu czy konferencji.

RYBY (20 II – 20 III)
W finansach niez³e perspektywy, ale rozs¹dnie dysponuj
gotówk¹. Twoje myœli s¹ przy osobie, któr¹ darzysz wielkim

uczuciem i chcia³byœ byæ z t¹ osob¹ - co jest w tej chwili niemo¿liwe. Nie
martw siê jednak, poniewa¿ ona têskni tak samo. Bêdziesz rozmawiaæ
z ni¹ w nied³ugim czasie.
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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

Sale klimatyzowane:
 na 250 osób                      (obok Starostwa Powiat.),

oraz sala w Restauracji               na 120 osób.

Organizacja wesel, bankietów
innych imprez okolicznoœciowych

Rok za³. 1982

Firma Handlowa
Brzozów, ul. 3 Maja 70

tel. (0-13) 434 01 69
kom. 608 578 983


