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POWIAT BRZOZOWSKI

Uchwalenie bud¿etu powiatu na 2004 r. by³o najwa¿niejszym punktem XVI
Sesji Rady Powiatu Brzozowskiego w dniu 12 marca br. Radni powiatowi - po
wczeœniejszym dog³êbnym opracowaniu przez komisje - jednog³oœnie zadecydowali,
¿e tegoroczny bud¿et po stronie dochodów wyniesie 24.572.941 z³. Na kwotê tê z³o¿¹
siê przede wszystkim: subwencje – 14 mln z³, dotacje z bud¿etu pañstwa 6,3 mln z³
oraz dochody w³asne – ponad 3,6 mln z³.  Z kolei wydatki zaplanowano na kwotê
26.755.586 z³. Deficyt ma zostaæ pokryty przez zaci¹gniêcie kredytu. Radni przyjêli
tak¿e sprawozdania z prac sta³ych Komisji Rady w ub.r. oraz zatwierdzili plan pracy
Rady i Komisji na rok bie¿¹cy. Ponadto Rada Powiatu zatwierdzi³a roczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie, zadania i wielkoœæ
œrodków finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych przeznaczonych na ich realizacjê w 2004 r., przyjê³a Regulamin
Rady Spo³ecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza oraz uchwali³a zmiany w statucie tej placówki.

Tak¿e w trakcie sesji Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿ wrêczy³ Antoniemu
Kolbuchowi akt powo³ania na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza. Obrady
zakoñczy³y interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.

Bud¿et uchwalony jednog³oœnie

XVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Brzozowie by³o jednym z organizatorów seminarium
na temat: „VAT w Unii Europejskiej”. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele

przedsiêbiorstw oraz jednostek
samorz¹dowych z terenu
powiatów: brzozowskiego,
jasielskiego, kroœnieñskiego,
leskiego i strzy¿owskiego.
Seminarium spotka³o siê
z du¿ym zainteresowaniem
w obliczu bliskiej perspektywy
cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej. W zajêciach
przeprowadzonych przez
specjalistów z Izby Skarbowej
w Rzeszowie, Izby Celnej
w Przemyœlu oraz Izby
Przemys³owo-Handlowej

w Rzeszowie uczestniczy³o ok. 80 osób, g³ównie ksiêgowych i urzêdników wydzia³ów
finansowych urzêdów.

W trakcie seminarium omówiono tematykê zwi¹zan¹ z transakcjami
wewn¹trzwspólnotowymi a podatkiem VAT. Prelegenci przedstawili funkcjonowanie
numeru identyfikacyjnego VAT w obrocie handlowym pomiêdzy podatnikami VAT
z pañstw Unii Europejskiej, z uwzglêdnieniem specyfiki numerów identyfikacyjnych
VAT w Niemczech. Omówiono te¿ wdro¿enie po 1 maja br. nowego systemu
statystycznego INTRASTAT.

Seminarium w brzozowskim starostwie by³o drugim z czterech zaplanowanych
spotkañ szkoleniowych. Kolejne odby³y siê w Dêbicy (18.03.) oraz Mielcu (25.03.).

(dk)

(dk)
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Wprawdzie do sezonu urlopo-
wego pozosta³o jeszcze trochê czasu, ale
ju¿ teraz warto zastanowiæ siê, gdzie
bêdziemy tego lata wypoczywaæ. Biura
podró¿y przeœcigaj¹ siê w ofertach.
Zanim jednak wybierzemy interesuj¹c¹
nas ofertê  i podpiszemy umowê,
powinniœmy poznaæ nasze prawa, np. co
powinna zawieraæ taka umowa, co zrobiæ,
gdy pobyt  nie spe³nia naszych
oczekiwañ, jak sprawdziæ wiarygodnoœæ
biura turystycznego. Dziêki tej wiedzy
unikniemy w przysz³oœci wielu
nieprzyjemnych sytuacji i wrócimy
z udanego urlopu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o us³ugach turystycznych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 578  z póŸn. zm.).

Uwaga!
Dzia³alnoœæ gospodarcza polegaj¹ca na
organizowaniu imprez turystycznych
oraz poœredniczeniu na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o œwiadczenia us³ug
turystycznych czyli dzia³alnoœæ
organizatora turystyki oraz poœrednika
turystycznego wymaga uzyskania
zezwolenia wojewody. Ponadto podmioty
te maj¹ obowi¹zek posiadaæ przez ca³y
okres prowadzenia dzia³alnoœci
gwarancjê lub umowê ubezpieczenia,
które maj¹ zapewniæ pokrycie kosztów
powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy
organizator turystyki wbrew obowi¹-
zkowi nie zapewnia tego powrotu oraz
pokrycie kosztów wyp³at wniesionych
przez klientów w razie niewykonania
zobowi¹zañ umownych. Kopiê zezwo-
lenia wojewoda przesy³a ministrowi
w³aœciwemu do spraw turystyki, który
prowadzi centralny rejestr zezwoleñ.
Rejestr ten jest jawny i ka¿dy mo¿e ¿¹daæ
udzielenia znajduj¹cych siê w nim
informacji poprzez z³o¿enie zapytania
w dowolnej formie. Co wiêcej, informacjê
udzielon¹ w zwi¹zku z zapytaniem
dotycz¹cym wysokoœci sumy gwarancji
organ rejestrowy uzupe³nia o informacje
o dokonanych wyp³atach i zg³oszonych
¿¹daniach wyp³aty pomniejszaj¹cych tê
sumê.

Zanim podpiszemy umowê
mo¿emy, a nawet powinniœmy spra-
wdziæ naszego kontrahenta.
Ww. informacje mo¿emy uzyskaæ:
- u wojewody w³aœciwego dla siedziby

przedsiêbiorcy,
- w Ministerstwie Gospodarki, Pracy

i Polityki Spo³ecznej - Departament
Turystyki.

Adres do korespondencji:
 ul. Trzech Krzy¿y 5
 00-507 Warszawa
tel./fax (0-22) 698-49-40, www.mpips.gov.pl.
Poni¿ej podajemy równie¿ inne wa¿ne
adresy:
- Polska Organizacja Turystyczna
  ul. Cha³ubiñskiego 4/6
  00-928 Warszawa
  tel. 0-22 630- 17-36, www.pot.gov.pl
- Regionalne Izby Turystyczne
  np. Krakowska Izba Turystyki
  ul. Bracka 15
  31- 005 Kraków
  tel/ fax: 0-12 429 44 50

Obowi¹zki  organizatora lub poœre-
dnika

Organizator turystyki lub
poœrednik turystyczny, który proponuje
klientom imprezy turystyczne lub us³ugi
turystyczne, udostêpniaj¹c im odpowie-
dnie informacje pisemne, a w szcze-
gólnoœci broszury, foldery, katalogi, jest
obowi¹zany wskazaæ w tych materia³ach
w sposób dok³adny i zrozumia³y:
1) cenê imprezy turystycznej lub us³ugi

turystycznej albo sposób jej ustalenia,
2) miejsce pobytu lub trasê imprezy,
3) rodzaj, klasê, kategoriê lub charakte-

rystykê œrodka transportu,
4) po³o¿enie, rodzaj i kategoriê obiektu

zakwaterowania, wed³ug przepisów
kraju pobytu, iloœæ i rodzaj posi³ków,

5) program zwiedzania i atrakcji
turystycznych,

6) kwotê lub procentowy udzia³ zaliczki
w cenie imprezy turystycznej lub us³ugi
turystycznej oraz termin zap³aty ca³ej
ceny,

7) termin powiadomienia klienta na
piœmie o ewentualnym odwo³aniu
imprezy turystycznej lub us³ugi

turystycznej z powodu niewystarcza-
j¹cej liczby zg³oszeñ, je¿eli realizacja
us³ug jest uzale¿niona od liczby
zg³oszeñ,

8) podstawy prawne umowy i konse-
kwencje prawne wynikaj¹ce z umowy,

9) ogólne informacje o obowi¹zuj¹cych
przepisach paszportowych, wizowych
i sanitarnych oraz o wymaganiach
zdrowotnych dotycz¹cych udzia³u
w imprezie turystycznej.

Informacje te nie mog¹ wprowa-
dzaæ klienta w b³¹d, co wiêcej, w przypa-
dku, gdy  umowa zawarta z klientem nie
zawiera odmiennych postanowieñ ww.
zakresie to odpowiednie wskazania
zawarte w informacjach pisemnych staj¹
siê elementem umowy.

W nastêpnym wydaniu gazety,
napiszemy co powinna zawieraæ umowa
o œwiadczenie us³ug turystycznych, co
zrobiæ, gdy organizator imprezy nie
wywi¹zuje siê z zawartej umowy np.
o hotel.

Podstawowe pojêcia:
us³ugi turystyczne - us³ugi przewodni-
ckie, us³ugi hotelarskie oraz wszystkie
inne us³ugi œwiadczone turystom lub
odwiedzaj¹cym;
impreza turystyczna - to co najmniej
dwie us³ugi turystyczne tworz¹ce
jednolity program i objête wspóln¹ cen¹,
je¿eli us³ugi te obejmuj¹ nocleg lub
trwaj¹ ponad 24 godziny albo je¿eli
program przewiduje zmianê miejsca
pobytu;
organizator turystyki - przedsiêbiorca
organizuj¹cy imprezê turystyczn¹,
poœrednik turystyczny - przedsiêbiorca,
którego dzia³alnoœæ polega na wykony-
waniu, na zlecenie klienta, czynnoœci
faktycznych i prawnych zwi¹zanych
z zawarciem umów o œwiadczenie us³ug
turystycznych;
agent turystyczny - przedsiêbiorca,
którego dzia³alnoœæ polega na sta³ym
poœredniczeniu w zawieraniu umów
o œwiadczenie us³ug turystycznych.

US£UGI   TURYSTYCZNE   cz.1

Opracowa³a: Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

ul. Armii Krajowej 1, pok. nr 60
tel. (013) 43-426-45

PRAWA   KONSUMENTÓW
INFORMACJE Z POWIATU
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

I  Liceum  Ogólnokszta³c¹ce

13 lutego br., ostatni dzieñ przed feriami. W I LO napiêta
atmosfera, szczególnie wœród uczniów klas IV.  To ostatnia
mo¿liwoœæ, by zapoznaæ siê z wszelkimi szczegó³ami, dotycz¹cymi
zbli¿aj¹cej siê studniówki. Dziewczyny rozmawiaj¹ oczywiœcie
o strojach - ch³opcy zreszt¹ te¿ nie pozostaj¹ w tyle.

Czêœæ osób spotka siê jeszcze podczas dekoracji sali,
reszta dopiero na studniówce. Wreszcie nadchodzi upragniony
dzieñ wszystkich maturzystów – 21 lutego 2004 r. W dekoracji
sali dominuje kolor  niebieski i stare z³oto. Sto³y suto zastawione
ró¿norakimi daniami.

Wprawdzie oficjalnie studniówka zaczyna siê dopiero
o godzinie 18.00, jednak m³odzie¿ przybywa wczeœniej. Piêkne
suknie wieczorowe, niecodzienne fryzury, garnitury, krawaty
i muszki odmieni³y ka¿dego. Gdy wszyscy s¹ ju¿ obecni
rozpoczyna siê czêœæ oficjalna balu studniówkowego,
tradycyjnym „Gaudeamus”, odœpiewanym przez uczniów. Czêœæ
artystyczn¹ pod czujnym okiem Ryszardy G³uszyk przygotowa³y
klasy IV b i IV c.

Bal rozpoczyna siê polonezem, odtañczonym przez
profesorów i uczniów. Jeszcze tylko uroczysty obiad i zaczyna
siê d³ugo oczekiwana zabawa. Choæ mamy ma³o miejsca, to
jednak ka¿dy bawi siê znakomicie, przy akompaniamencie zespo³u
„METEORA”.

Rozpoczyna siê szereg pozdrowieñ oraz podziêkowañ dla
wychowawców i innych profesorów oraz kole¿anek i kolegów.
Noc mija, a zabawa rozkrêca siê. Rodzice pilnuj¹, aby na sto³ach
niczego nam nie zabrak³o. Na twarzach czwartoklasistów widaæ
radoœæ i beztroskê, nikt nie myœli teraz o tym, ¿e za 100 dni,
a dok³adnie za 80, czeka nas jeden z  najwa¿niejszych egzaminów
w ¿yciu – MATURA. Tego wieczoru wszyscy s¹ rozeœmiani
i weseli. Czêste b³yski fleszy,  kamerzyœci, eleganckie stroje,
wszystko to sprawia, ¿e przez ten jeden wieczór czujemy siê jak
prawdziwe gwiazdy filmowe w „pe³nej gali”.

Studniówka koñczy siê o godz. 6.00.  Najwytrwalsi
pomagaj¹ jeszcze sprz¹taæ rodzicom ze sto³ów i umawiaj¹ siê na
popo³udnie, aby poprawiny spêdziæ ju¿ tylko w gronie klasowym.

Studniówka 2004 w I LO

Daria Toczek

Bal studniówkowy min¹³, a czwartoklasistów czeka teraz
matura, która odbêdzie siê w dniach 11-12 maja 2004 r.

Egzamin pisemny zdaje z: jêzyka polskiego – 219 osób,
matematyki – 80 osób, historii – 51 osób, biologii – 29 osób,
geografii – 25 osób, jêzyka angielskiego – 23 osoby, jêzyka
niemieckiego – 2 osoby, jêzyka rosyjskiego – 3 osoby, jêzyka
francuskiego  - 3 osoby.

Na egzamin ³¹czony (matura + egzamin wstêpny na wy¿sz¹
uczelniê) zdecydowa³o siê 60 maturzystów, w tym: 11 osób na
Politechnikê Krakowsk¹, 13 osób na Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê
Zawodow¹ w Tarnowie, 36 osób na Politechnikê Rzeszowsk¹.

Nie pozostaje nic innego jak tylko ¿yczyæ wszystkim
maturzystom po³amania d³ugopisów na maturze i podczas
egzaminów wstêpnych. POWODZENIA!

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

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

Ju¿ po raz kolejny w naszym liceum
zorganizowaliœmy Dni Otwarte Szko³y. Wiemy z do-

œwiadczenia, ¿e takie imprezy s³u¿¹ promowaniu
szko³y, a gimnazjalistom u³atwiaj¹ wybór najodpowie-

DNI  OTWARTE  W  SZKO£ACH  PONADGIMNAZJALNYCH

dniejszej dla nich szko³y ponadgimnazjalnej. Dziêki Dniom Otwartym
uczniowie gimnazjów mieli mo¿liwoœæ obejrzenia naszej szko³y od œrodka.
Przygotowano dla nich pokazy chemiczne, pokazy fizyczne, mo¿na te¿
by³o zwiedziæ salê informatyczn¹, poogl¹daæ wystêpy szkolnego kabaretu
KIT.

Oprócz tego  modelarze z liceum przygotowali wystawê (czwart¹
z kolei ) modeli lataj¹cych i p³ywaj¹cych, mo¿na by³o równie¿ podziwiaæ
wystawê fotograficzn¹  przygotowan¹ przez  uczniów i absolwentów szko³y.
Ka¿da grupa goœci spotka³a siê w sali konferencyjnej z dy¿uruj¹cym
nauczycielem. Nauczyciele prezentowali dorobek szko³y, rozdawali
formularze podañ, regulaminy przyjêæ, regulaminy konkursów
przedmiotowych (polonistycznego, matematycznego i konkursu  jêzyka
angielskiego), które odbêd¹ siê dla kandydatów do liceum w  kwietniu.
Rozdawali te¿ kalen-
darzyki reklamowe z
adresem i podstawowymi
informacjami o liceum.
¯eby bardziej zachêciæ do

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Pokaz chemiczny

Imprezê tradycyjnie rozpoczêto polonezem

Powiat Brzozowski w liczbach:
powierzchnia: 540 km2

ludnoœæ: 65.651 tys.
gêstoœæ zaludnienia na km2: 122 osoby
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Dorota Wiech

W dniach 25-26 marca br. w Zespole Szkó³ Ekonomicznych
w Brzozowie odby³y siê organizowane corocznie Dni Drzwi Otwartych,
których celem jest przybli¿enie gimnazjalistom oferty edukacyjnej
szko³y.

Nad przygotowaniem i przebiegiem akcji oraz opracowaniem
materia³ów reklamowych czuwa³a Komisja Promocji Szko³y, powo³ana
we wrzeœniu ub.r. W sk³ad Komisji weszli nauczyciele przedmiotów
ogólnokszta³c¹cych oraz zawodowych, a g³ównym jej celem sta³o siê
przeprowadzenie kampanii promocyjnej buduj¹cej wizerunek szko³y.

Odwiedzaj¹cy szko³ê gimnazjaliœci mogli nie tylko zapoznaæ siê
z kierunkami kszta³cenia w ZSE, ale równie¿ z osi¹gniêciami dzia³aj¹cych
w szkole organizacji uczniowskich i kó³ zainteresowañ. W sali
gimnastycznej zosta³y przygotowane stoiska prezentuj¹ce
poszczególne typy szkó³: technikum w zawodach: technik ekonomista,
technik handlowiec, technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego oraz
stoisko liceum ogólnokszta³c¹cego.

Uczniowie szko³y przedstawiali gimnazjalistom krótk¹
charakterystykê zawodu, tematykê przedmiotów zawodowych oraz
praktyk uczniowskich. Na kolejnych stoiskach zosta³a przedstawiona
dzia³alnoœæ m.in. Samorz¹du Uczniowskiego, Ko³a M³odych
Ekonomistów, kó³ek jêzykowych oraz organizacji uczniowskich - SKS,
PCK, PTSM. Ka¿de stoisko by³o bogato ilustrowane zdjêciami, pracami
uczniów oraz dyplomami i pucharami zdobytymi przez uczniów szko³y
podczas konkursów i zawodów na szczeblu regionalnym oraz
ogólnopolskim.

Gimnazjaliœci z zainteresowaniem zatrzymywali  siê przy
poszczególnych stoiskach, gdzie mogli swobodnie porozmawiaæ,
uzyskaæ odpowiedzi na swoje pytania. Ka¿dy móg³ poczêstowaæ siê
ciasteczkami przygotowanymi przez uczniów kierunku
gastronomicznego.

Oprócz oferty przedstawionej w sali gimnastycznej, zwiedzaj¹cy
mogli obejrzeæ szkoln¹ pracowniê komputerow¹ oraz bibliotekê wraz z
czytelni¹.

Ponadto na rêce opiekunów ka¿dej grupy gimnazjalistów trafi³
pakiet materia³ów reklamowych szko³y: kolorowy katalog, prezentacja
multimedialna na p³ycie CD oraz ulotki informacyjne.

Materia³y reklamowe zosta³y opracowane przez uczniów
w trakcie zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych, pod czujnym okiem
nauczycieli zaanga¿owanych w prace Komisji Promocji Szko³y.

   Zespó³ Szkó³
  Ekonomicznych

kontynuowania nauki w I LO nauczyciele
podkreœlali  sukcesy szko³y w nauce i sporcie,

Katarzyna Kozak
Szkolny kabaret KIT

przedstawiali te¿ ranking szkó³ Podkarpacia
opracowany przez tygodnik NEEWSWEEK
POLSKA, w którym to rankingu nasza szko³a
zajmuje wysokie 19 miejsce na ponad 400 szkó³
œrednich w regionie, zdecydowanie natomiast
prowadzi w rywalizacji sportowej w woje-
wództwie zajmuj¹c I miejsce wœród szkó³
ponadgimnazjalnych.

Z okazji  Dni Otwartych, Samorz¹d
Uczniowski  przygotowa³ „Informator
o Liceum”, który otrzymywa³y wszystkie
gimnazja.

Mamy nadziejê, ¿e szko³a spodoba³a siê
gimnazjalistom i, jak co roku, wiêkszoœæ z nich
z³o¿y podania o przyjêcie do Liceum.

Stoisko technikum ¿ywienia i gospodarstwa domowego

Puchary i dyplomy - sportowe trofea ZSE

Swoje osi¹gniêcia zaprezentowali równie¿ cz³onkowie ko³a PCK

Pokaz fizyczny
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ZARZ¥D   DRÓG   POWIATOWYCH
          W   BRZOZOWIE

Marzena Biesiada

Od kilku lat w brzozowskich szko³ach ponadgimnazjalnych
organizowane s¹ „Otwarte Dni” dla gimnazjalistów. W tym roku te dni
przypad³y na 25 i 26 marca.

W Zespole Szkó³ Budowlanych im. Tadeusza Koœciuszki
w przygotowaniu i prowadzeniu tej uroczystoœci wziê³a udzia³ grupa
nauczycieli wraz z m³odzie¿¹ w sk³adzie: Agnieszka Sabat,  Halina Baran,
Janina Boroñ,  Jolanta Skawiñska, Marzena Biesiada, Marian Soczek,
Tomasz Kaczkowski, Mariusz Dydek oraz uczniowie liceum i technikum:
Ewelina Florian, Kamila Lasek, Jakub Œpikowski, Krzysztof G³adysz,
Krzysztof Piero¿ak, Krystian Kandefer.

Przedstawiciele Grona Pedagogicznego zapoznali gimnazjalistów
z kierunkami kszta³cenia proponowanymi na rok szkolny 2004/2005
oferuj¹c kierunki zwi¹zane nie tylko z budownictwem. Nauczyciele
ka¿dego gimnazjum otrzymali przygotowane przez zespó³ nauczycieli ZSB
informatory, a ka¿dy z gimnazjalistów otrzyma³ ulotkê informuj¹c¹
o kierunkach kszta³cenia. Ponadto przedstawiono uczniom ogólne
informacje o bazie szko³y, prowadzonych zajêciach pozalekcyjnych.

Uczniowie gimnazjum mogli obejrzeæ przygotowan¹ specjalnie
dla nich ekspozycjê obrazuj¹c¹ dorobek szko³y w ró¿nych dziedzinach.
By³y to prace wykonane przez m³odzie¿ naszej szko³y w ramach prac
dyplomowych, niejednokrotnie wyró¿nione i nagrodzone w ró¿nych
konkursach miêdzyszkolnych. Ekspozycja zawiera³a równie¿ rysunki
wykonane odrêcznie, komputerowo, puchary, dyplomy, kronikê szko³y,
zdjêcia z licznych wycieczek i rajdów. In¿ynierowie i uczniowie technikum
odpowiadali na pytania dotycz¹ce nowoczesnych rozwi¹zañ
technologicznych, a gimnazjaliœci rozpoznawali makiety przedstawiaj¹ce
obiekty powiatu brzozowskiego.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê prezentacja multimedialna
przygotowana przez Mariana Soczka w nowoczesnej pracowni
komputerowej, w ciekawy sposób przybli¿aj¹ca ¿ycie codzienne szko³y.
M³odzie¿ z gimnazjum obejrza³a równie¿ piêknie odnowion¹ salê
gimnastyczn¹ i si³owniê.

W czasie „Dni Otwartych” Zespó³ Szkó³ Budowlanych odwiedzi³a
m³odzie¿ z 24 gimnazjów i niema³a grupa zadeklarowa³a chêæ powiêkszenia
szeregów uczniów tej szko³y.

Gimnazjaliœci wychodzili z „budowlanki” zadowoleni, ¿e mogli
obejrzeæ miejsce, do którego ju¿ wkrótce bêd¹ uczêszczaæ.

   Zespó³  Szkó³
Budowlanych

Po minionym okresie zimowym na drogach powiatowych
pojawi³y siê znaczne wyboje, ubytki i prze³omy. To konsekwencje œnie¿nej
zimy, które w znacznym stopniu utrudniaj¹ jazdê kieruj¹cym. W zwi¹zku
z powy¿szym od 18 marca br. na wiêkszoœci dróg powiatowych obowi¹zuj¹
ograniczenia w tona¿u w przedziale od 6 do 10 t.

Bie¿¹ce remonty dróg powiatowych rozpoczê³y siê w kwietniu,
kiedy warunki atmosferyczne pozwoli³y na prowadzenie tego typu prac.
W celu zabezpieczenia materia³u na remonty dróg zosta³ przeprowadzony
przetarg na zakup masy mineralno-asfaltowej.

O zakresie wykonywanych remontów Zarz¹d Dróg
Powiatowych w Brzozowie bêdzie informowa³ na bie¿¹co.

Opracowa³: Kazimierz Tympalski

fot.  Mariusz Dydek

fot.  Mariusz Dydek

Nauczyciele prowadz¹cy Dni Otwarte w ZSB

Gimnazjaliœci ogl¹daj¹ prace wykonane przez starszych kolegów

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê nowoczesna sala komputerowa

Powiat Brzozowski w liczbach:

6 gmin:
Brzozów (miejsko-wiejska),
Domaradz, Jasienica Rosielna,
Haczów, Dydnia,
Nozdrzec (wiejskie).
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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. 04. 2004 r.

1. Pracownik logistyki i zamówieñ
2. Elektronik
3. Kierownik budowlany (upr. budowlane)
4. Elektryk
5. Kucharz
6. Zbrojarz

7.  Cieœla
8.  Spawacz gazowy
9.  Fryzjer
10. M³ynarz (doœwiadczenie)
11. Szwaczka
12. Malarz konstrukcji stalowych

Józef Ko³odziej
           Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy

w Brzozowie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Decyzj¹ z dnia 27 lutego 2004 r.  Minister Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej przyzna³ dla powiatu brzozowskiego
limit œrodków z Funduszu Pracy na aktywne formy
przeciwdzia³ania bezrobociu, który wynosi 1.988.000 z³. Z uwagi
na to, ¿e limit ten jest znacznie mniejszy w porównaniu z limitem
z roku ubieg³ego, Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urz¹d Pracy
w Brzozowie czyni¹ starania o pozyskanie dodatkowych
œrodków finansowych, dziêki którym wiêksza liczba osób
bezrobotnych bêdzie mog³a byæ objêta programami rynku pracy.

W ramach Sektorowego Programu  Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, Powiatowy Urz¹d Pracy  w Brzozowie z³o¿y³ dwa
wnioski o przyznanie œrodków finansowych na ³¹czn¹ kwotê
583.000 z³. Œrodki te przeznaczone zostan¹ na aktywizacjê
m³odzie¿y i osób d³ugotrwale bezrobotnych.

Wyst¹piliœmy równie¿ do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
z wnioskiem o przydzia³ œrodków z rezerwy Marsza³ka
Województwa. Wed³ug posiadanych informacji powiat brzozo-
wski otrzyma z tej rezerwy kwotê 109.000 z³ z przeznaczeniem na
aktywizacjê osób d³ugotrwale bezrobotnych.

PUP w Brzozowie czyni tak¿e starania o pozyskanie
œrodków finansowych z rezerwy Ministra GPiPS, które
skierowane zostan¹ na organizacjê sta¿y absolwenckich i prac
interwencyjnych.

Liczymy na to, ¿e przedstawione powy¿ej starania
o pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych, pozwol¹
obj¹æ dzia³aniami aktywizuj¹cymi porównywaln¹ z rokiem
ubieg³ym iloœæ osób bezrobotnych.

1. Struktura bezrobotnych wg wieku 2. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.03.2004 r.

3. Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci 4. Struktura bezrobotnych z podzia³em na sta¿ pracy

13.  Kierowca praw jazdy
      (upr. kt. C, E, D, HDS)
14. Sprzedawca (sta¿ absolwencki)
15. Serwisant komputerów
      (sta¿ absolwencki)

Aktywne  formy  przeciwdzia³ania  bezrobociu
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów tel./fax.(013) 43-414-59

Od 19 do 30 kwietnia br.
w oœrodkach zdrowia powiatu brzozow-
skiego mo¿na zaszczepiæ siê przeciwko
wirusowemu zapaleniu w¹troby typu A
(tzw. ¿ó³taczka pokarmowa) oraz
wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B
(tzw. ¿ó³taczka wszczepiona).

- ¯ó³taczka pokarmowa jest
ciê¿k¹ wirusow¹ chorob¹ zakaŸn¹
wymagaj¹c¹ d³ugotrwa³ego leczenia
i pobytu w szpitalu - t³umaczy³ Janusz
Kindelski, Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozo-
wie. - Choroba rozwija siê po spo¿yciu
zaka¿onej wirusami wody lub ¿ywnoœci.

Przeciwko niej powinny zaszczepiæ siê
osoby wyje¿d¿aj¹ce na wczasy, kolonie
oraz wyjazdy zagraniczne.

Do zaka¿enia ¿ó³taczk¹
wszczepion¹ mo¿e dojœæ podczas
zabiegów medycznych i niemedycznych
np. w salonie kosmetycznym lub
fryzjerskim. Zakaziæ siê mo¿na równie¿
podczas stosunków p³ciowych. - To jedna
z powa¿niejszych chorób zakaŸnych,
której nastêpstwami mog¹ byæ
przewlek³e zapalenie w¹troby,
niewydolnoœæ w¹troby oraz marskoœæ z
jej groŸnymi powik³aniami. W Polsce
oko³o 60 procent zg³aszanych

¯ó³ty tydzieñ w powiecie brzozowskim przypadków pierwotnego raka w¹troby
jest nastêpstwem przewlek³ego wiru-
sowego zapalenia w¹troby typu B -
doda³ Dyrektor Kindelski.

Szczepionki w „¯ó³tym tygodniu”
s¹ tañsze. Szczepionka przeciwko
wirusowemu zapaleniu w¹troby typu A
i B (trzy dawki) kosztuje oko³o 135
z³otych, zaœ - przeciwko ¿ó³taczce
pokarmowej (dwie dawki) kosztuje oko³o
130 z³otych dzieci oraz oko³o 200 z³otych
doroœli. Dok³adne informacje na temat
szczepieñ mo¿na uzyskaæ w Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej pod
numerem telefonu (013) 43 414 50.

„5 x dziennie warzywa i owoce” - taki tytu³
nosi wiosenna akcja promuj¹ca zdrowy styl

¿ycia przeprowadzana przez sekcjê oœwiaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie.

- W ramach tej akcji zorganizowane zostan¹ dzia³ania edukacyjne w
gimnazjach oraz szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu brzozowskiego - mówi³
Janusz Kindelski Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Brzozowie. - Mamy nadziejê, ¿e w ten sposób zmienimy nawyki ¿ywieniowe Polaków
i zachêcimy do spo¿ycia warzyw i owoców.

Przez czas trwania akcji w miejscowym super markecie GRAN - PIK staæ bêdzie
„Piramida Zdrowia”, ukazuj¹ca zdrowy styl ¿ywienia. - Chcielibyœmy by efektem akcji
by³o zmniejszenie wskaŸnika przedwczesnej umieralnoœci na tzw. choroby cywilizacyjne
czyli cukrzycê i oty³oœæ. Ju¿ 7 kwietnia w ramach obchodów Œwiatowego Dnia
Zdrowia w GRAN - PIK-u zorganizowana zosta³a degustacja soków i przetworów
owocowo - warzywnych. Stoisko znajdowaæ siê bêdzie przy piramidzie zdrowia -
doda³ Janusz Kindelski.

(inf. w³asna)

(inf. w³asna)

Piram ida  zdrow i aP i ram ida  zdrow i aP i ram ida  zdrow i aP i ram ida  zdrow i aP i ram ida  zdrow i a

Piramida Zdrowia ma pokazaæ mieszkañcom Brzozowa
i nie tylko, jak nale¿y siê ¿ywiæ, by byæ zdrowym

fot. El¿bieta Boroñ

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Kroœnie prowadzi w chwili obecnej rozmowy na temat eksportu lokalnych produktów.
W zwi¹zku z tym pragniemy zebraæ jak najwiêcej informacji na ten temat od lokalnych przedsiêbiorców.

Wszystkie zainteresowane firmy z  terenu powiatu kroœnieñskego, jasielskiego, brzozowskiego oraz sanockiego mog¹ wiêc
przesy³aæ dane dotycz¹ce swoich produktów drog¹ internetow¹ na adres: pig@pig-chamber.com.pl.

W szczególnoœci czekamy na informacje od producentów artyku³ów spo¿ywczych, AGD, RTV, odzie¿y, obuwia, chemii,
artyku³ów przemys³owych, pami¹tek. Prosimy zw³aszcza o podanie nam informacji na temat asortymentu Pañstwa firmy.

Czekamy na wszelkie dane.
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nadkom. Jan Wolak
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KRADN¥    W    INSTYTUCJACH,
FIRMACH   I    SZKO£ACH

W ostaniem czasie w zak³adach, instytucjach
i szko³ach na terenie powiatu brzozowskiego mia³y
miejsce przypadki kradzie¿y pieniêdzy, telefonów
komórkowych i innych przedmiotów wyposa¿enia
biurowego. Sprawcy, wykorzystuj¹c chwilow¹
nieobecnoœæ w³aœcicieli, kradn¹ znajduj¹ce siê w zasiêgu
wzroku cenne przedmioty, po czym wychodz¹ z danej
instytucji.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie prosimy
o dostosowanie regulaminu wewnêtrznego jednostek,
urzêdów i szkó³, celem dokonania zmian rozwi¹zañ
organizacyjnych oraz wyczulenie pracowników na
zamykanie pomieszczeñ, w których pracuj¹, nawet gdy
opuszczaj¹ je tylko na chwilê. Jednoczeœnie prosimy
o zwracanie uwagi osobom sprz¹taj¹cym, dozorcom
i portierom, aby sprawdzali jaki jest cel pobytu w danej
instytucji osób, które nie s¹ interesantami.

 Sugerujemy ponadto, aby zabezpieczyæ wejœcia
do piwnic, szatni i innych pomieszczeñ zlokalizowanych
w podziemi lub na strychu.

 NIE    WYMIENIAJ    Z£OTYCH
NA    EURO

W okresie wiosennym nasila siê iloœæ kradzie¿y domowych,
dokonywanych przez domokr¹¿ców. Oferuj¹ oni do sprzeda¿y
ró¿ne produkty po ni¿szej cenie, a w tym czasie ich wspólnicy
penetruj¹ i okradaj¹ dom.

Wykorzystuj¹c niewiedzê i naiwnoœæ ludzk¹ oszuœci
proponuj¹ wymianê polskich pieniêdzy na euro,  przekonuj¹c, ¿e
po 1 maja 2004 r., po wejœciu Polski do Unii Europejskiej, dana
osoba nie bêdzie mia³a czym p³aciæ np. za chleb, a kolejki do
wymiany pieniêdzy w bankach bêd¹ niewyobra¿alnie d³ugie.

Policja apeluje o ostro¿noœæ i w razie zaistnienia podobnych
sytuacji o powiadomienie policji.

Przez ca³¹ dobê czynne s¹ telefony alarmowe: 997,
z „komórki” - 112 oraz centrala Komendy Powiatowej Policji
w Brzozowie – (0-13) 43-08-310.

RODZINNA    BIESIADA
29 marca br. oko³o 23.30 w H³udnie odbywa³a siê rodzinna

biesiada. Podczas wymiany zdañ, dosz³o do nieporozumieñ
pomiêdzy dziadkiem, ojcem i synem. Syn zdenerwowany chwyci³
za siekierê i por¹ba³ wszystkie meble w kuchni, dziadek natomiast
grozi³ domownikom brzytw¹. W tej sytuacji ¿ona wezwa³a na pomoc
patrol policji. Awanturê za¿egna³o zabranie z domu ojca oraz dziadka
i przewiezienie ich do izby wytrzeŸwieñ w Rzeszowie.

UKRAD£    AUTO    I    WPAD£
31 marca br. oko³o 20.00 w Jab³once 34-letni mieszkaniec tej

wsi, w stanie nietrzeŸwoœci (1,16 mg/l w wydychanym powietrzu),
skrad³ stoj¹cy przed sklepem fiat seicento (auto by³o otwarte,
z kluczykami w stacyjce). Nie ujecha³ jednak daleko, bo ju¿ w Dydni
wjecha³ na przeciwny pas ruchu i bokiem zderzy³ siê z ciê¿arow¹
skod¹-liaz. W wyniku zderzenia sprawca odniós³ niewielkie
obra¿enia g³owy. Po obdukcji lekarskiej w brzozowskiej izbie
przyjêæ, trafi³ on do policyjnej izby zatrzymañ w celu wytrzeŸwienia
i z³o¿enia wyjaœnieñ w sprawie.

Starosta Brzozowski
  Zygmunt B³a¿

Zwracam siê z apelem do ludzi dobrej woli, firm i instytucji o wsparcie i pomoc dla chorych dzieci Pana Dionizego Majdañskiego.

Pan Dionizy Majdañski jest cz³onkiem oddzia³u przemyskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, a od wrzeœnia br. dzia³a
w Jaros³awskim Stowarzyszeniu Osób Niepe³nosprawnych. Organizacja ta zwraca siê z proœb¹ o pomoc dla bêd¹cych w trudnej
sytuacji zdrowotnej: Andrzeja, Agnieszki oraz Rafa³a Majdañskich, którzy ze wzglêdu na schorzenia wymagaj¹ sta³ej,
specjalistycznej opieki lekarskiej i rehabilitacji. Ojciec dzieci od urodzenia jest inwalid¹ I grupy, a koszty leczenia i rehabilitacji
dzieci przekraczaj¹ jego mo¿liwoœci finansowe. Ufam, ¿e przy³¹cz¹ siê Pañstwo do tej akcji i wespr¹ starania rodziny Pañstwa
Majdañskich w walce o zdrowie ich dzieci i powrót do normalnego ¿ycia. W zwi¹zku z kosztami rehabilitacji proszê o jej wsparcie
za poœrednictwem konta bankowego:

Bank Pekao S.A. I Oddzia³ Przeworsk, ul. Jagielloñska 12 - nr 10701500 61506 2221 0210 lub Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem Oddzia³ w Przemyœlu: 24 10204274 114940291 z dopiskiem rehabilitacja rodziny Majdañskich.

Ka¿da pomoc bêdzie satysfakcjonuj¹ca.

10% z ofiarowanej pomocy bêdzie przekazywane na dzia³alnoœæ statutow¹ Jaros³awskiego Stowarzyszenia Osób
Niepe³nosprawnych, którego Pan Majdañski jest cz³onkiem. Jednoczeœnie informujê, ¿e darowiznê tê mo¿na odliczyæ od dochodu,
zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. Za okazane serce i udzielon¹ pomoc
z góry sk³adam gor¹ce podziêkowania.
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Powiat Brzozowski w liczbach:
Przyrost naturalny: 2,5 na tys. mieszkañców
Saldo migracji: -1,8 na tys. mieszkañców

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

Co robiæ w sytuacjach zagro¿eñ wywo³anych
silnym wiatrem lub gwa³town¹ burz¹?

Kilka  wa¿nych uwag oraz porad  dotycz¹cych zagro¿eñ, jakie
nios¹ silne wiatry i gwa³towne burze:

1. W mieszkaniu i domu nale¿y pozamykaæ wszystkie okna i drzwi,
a na podwórku zabezpieczyæ znajduj¹ce siê tam przedmioty – silnie
je umocowaæ.
2. Wy³¹czyæ sprzêt elektryczny znajduj¹cy siê w domu (w gospo-
darstwie), a zw³aszcza urz¹dzenia radiowo-telewizyjne, poniewa¿
anteny w³¹czone do sieci tych odbiorników mog¹ przyci¹gaæ pio-
runy.
3. Nie rozmawiaæ przez telefon komórkowy na otwartej przestrzeni,
a najlepiej go wy³¹czyæ, gdy¿ w³¹czony  wytwarza pole elektroma-
gnetyczne, które równie¿ mo¿e przyci¹gn¹æ pioruny.
4. W czasie burzy lepiej zatrzymaæ samochód w bezpiecznym miej-
scu i przeczekaæ  j¹ na postoju.
5. Burzom towarzyszy czêsto silny wiatr - nie nale¿y wiêc parkowaæ
pod drzewami, rusztowaniami, reklamami, stalowymi konstrukcja-
mi, a szczególnie s³upami energetycznymi.
6. Burzê najlepiej przeczekaæ w domu. Jeœli natomiast zastanie nas

na otwartej przestrzeni - nie nale¿y biec i chowaæ siê pod
pojedynczymi wysokimi drzewami, s³upami itp.
7. Je¿eli przeczekujemy burzê obok budynku, nale¿y uwa-
¿aæ, by nie opieraæ siê o instalacjê odgromow¹ (pioruno-
chron).
8. Przebywanie w wodzie podczas burzy (w kajaku, ³ódce
czy te¿ k¹pi¹c siê) jest bardzo niebezpieczne. Ka¿da „wypu-
k³oœæ” na wodzie mo¿e przyci¹gn¹æ pioruny, dlatego gdy
widzimy nadci¹gaj¹ce ciemne chmury, nale¿y jak najszyb-
ciej udaæ siê w kierunku brzegu.
9. Przebywaj¹c w górach podczas burzy nale¿y:
- unikaæ zag³êbieñ terenu,
- usi¹œæ ze z³¹czonymi nogami na plecaku bez metalowych

elementów lub karimacie, co izoluje nas  od  ziemi, a tym
samym chroni przed rozchodz¹cymi siê po niej od pioruna
³adunkami elektrycznymi,

- zejœæ ok. 100 m poni¿ej grzbietu, na jego zawietrzn¹ stronê
   jest ona najmniej nara¿ona na uderzenia piorunów,
 - nie k³aœæ siê.

Informacja z wybranych dzia³añ KP PSP w 2004 r.
w lutym i marcu br.

W tym czasie odnotowano 10 po¿arów (w ich gaszeniu bra³o
udzia³ 41 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie 180 ratowników PSP
i OSP). Odnotowano te¿ 52 miejscowe zagro¿enia (w ich likwidacji
bra³o udzia³ 59 zastêpów w sk³adzie 188 ratowników).  W omawianym
czasie mia³ miejsce równie¿ jeden alarm fa³szywy.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Po¿ary.
- 22.02.br. zapali³ siê budynek gospodarczy w Witry³owie.

O godz. 17.00 do Powiatowego Stanowiska Kierowania
w Brzozowie zg³oszono informacjê o po¿arze. Dy¿urny na miejsce
po¿aru zadysponowa³ 2 zastêpy z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej
Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz 4 samochody gaœnicze
z jednostek  OSP w Witry³owie, Dydni i Jab³once
(2 samochody). W chwili przybycia na miejsce zdarzenia dzia³ania
w natarciu na pal¹cy siê budynek gospodarczy
i w obronie s¹siedniego budynku mieszkalnego prowadzi³a OSP
Witry³ów. OSP Jab³onka równie¿ do³¹czy³a do dzia³añ gaœniczych,
natomiast OSP Dydnia wybudowa³a stanowisko wodne na
pobliskim potoku.

Po przybyciu zastêpów JRG Brzozów i rozpoznaniu sytuacji
przyst¹piono do prac rozbiórkowych konstrukcji  budynku
i dachu a nastêpnie przyst¹piono do dogaszania pogorzeliska.
Spaleniu uleg³a konstrukcja dachu, czêœæ strychowa, czêœæ œcian

budynku, drzewo opa³owe i tarcica. Akcji towarzyszy³y
bardzo trudne warunki atmosferyczne, oblodzona jezdnia,
silny wiatr, opady deszczu oraz s³aba ³¹cznoœæ radiowa.
Dzia³ania trwa³y blisko 4 godziny. £¹cznie wziê³o w nich
udzia³ 6 zastêpów stra¿ackich w sk³adzie 25 ratowników.

- 28.02.br. mia³ miejsce po¿ar budynku mieszkalno-
gospodarczego w miejscowoœci  Jasienica Rosielna.
O godz. 2.48 do Powiatowego Stanowiska Kierowania
w Brzozowie zg³oszono informacjê o po¿arze. Dy¿urny na
miejsce po¿aru zadysponowa³ 2 zastêpy z Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie oraz 4 samochody gaœnicze z jednostek OSP.
W chwili przybycia na miejsce zdarzenia  po¿arem objêta
by³a czêœæ gospodarcza przylegaj¹ca do budynku
mieszkalnego, natomiast w czêœci strychowej budynku
mieszkalnego pali³a siê czêœæ wiêŸby dachowej.  Dzia³ania
prowadzi³a OSP Zmiennica, podaj¹c 2 pr¹dy wody na
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Konkurs  Wiedzy  Po¿arniczej
31 marca br. w œwietlicy Starostwa Powiatowego

w Brzozowie odby³y siê eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
Do konkursu przyst¹pi³o 24 uczestników, wy³onionych
w eliminacjach gminnych. Rywalizowali oni w dwóch kategoriach
wiekowych: do i powy¿ej 16 lat.

Po czêœci pisemnej, w której wziêli udzia³ wszyscy, zostali
wy³onieni finaliœci (po 5 osób z ka¿dej grupy), którzy odpowiadali
na pytania w czêœci ustnej. Ocenia³a ich komisja konkursowa
w sk³adzie: kpt mgr in¿. Stanis³aw Wielobób, st. asp. Bogdan
Biedka, asp. Tomasz Mielcarek (wszyscy PSP Brzozów) oraz
druh Tadeusz Skiba (ZOSP). Ostatecznie najlepsza w grupie

pal¹cy siê obiekt. Przyby³y zastêp JRG od³¹czy³ pr¹d
w budynku, oraz przeprowadzi³ natarcie do wnêtrza budynku
poda³ pr¹d gaœniczy w obronie pomieszczeñ mieszkalnych
przyleg³ych do budynku gospodarczego. Kolejne przyby³e
jednostki OSP Blizne i OSP Orzechówka zabezpieczy³y
potrzebn¹ wodê do celów gaœniczych. Po ugaszeniu po¿aru
i dok³adnym sprawdzeniu obiektu miejsce dzia³añ przekazano
w³aœcicielowi. Spaleniu uleg³: budynek gospodarczy przyleg³y
do budynku mieszkalnego wraz z wyposa¿eniem (tj. maszyny
stolarskie, silniki elektryczne), ponadto czêœæ wiêŸby dachowej
budynku mieszkalnego. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze,
w których udzia³ wziê³o 6 zastêpów  w liczbie 30 ratowników
trwa³y blisko 3, 5 godziny.

Miejscowe zagro¿enia.
- 14.03 br. w miejscowoœci Trzeœniów dosz³o do groŸnego

wypadku drogowego. Zg³oszenie do wypadku dy¿urny
operacyjny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyj¹³ o godz.
14.14. Do zdarzenia zadysponowano 1 zastêp z JRG Brzozów.
Po przybyciu na miejsce wypadku ratownicy zastali w rowie
samochód Ford Fiesta, który wczeœniej dachowa³. Dwie z poœród
3 ofiar zosta³y zabrane do szpitala przed przybyciem JRG
Brzozów. Kierowca samochodu nie dozna³ obra¿eñ i pozosta³
na miejscu zdarzenia. Dzia³ania JRG Brzozów polega³y na
zabezpieczeniu i oznakowaniu odcinka jezdni, a nastêpnie
zabezpieczeniu rozbitego pojazdu. Usuniêto te¿ z jezdni
naniesione b³oto, plamy olejowe przy pomocy sorbentu
Compakt. Dzia³ania ratownicze trwa³y przesz³o 2 godziny.

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

(dk)

m³odszej okaza³a siê Gabriela Graba (Gimnazjum Haczów).
Za ni¹ uplasowali siê kolejno: Pawe³ Ziemianski (Gimnazjum
Haczów), £ukasz Sochacki (Zespo³ Szkó³ Wara), Micha³
Koszty³a (Szko³a Podstawowa Zmiennica) i Rados³aw Herburt
(Gimnazjum Haczów). Natomiast w grupie do 16 lat zwyciê¿y³
Piotr Nowak (I LO Brzozów). Kolejne miejsca zajêli: S³awomir
Michalski (I LO Brzozów), Tomasz Preisner (Zespó³ Szkó³
Ekonomicznych), Tomasz Œmietana (I LO Brzozów) i Rafa³ Bober
(Zespó³  Szkó³ Budowlanych). Dwoje zwyciêzców bêdzie
reprezentowa³o powiat brzozowski w zawodach na szczeblu
wojewódzkim.

Nagrody dla najlepszych i dyplomy dla wszystkich
uczestników wrêczy³ Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿
w asyœcie zastêpcy brzozowskiego Komendanta Powiatowego
PSP Jana Penara i przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatowego
ZOSP RP dh. Stanis³awa £obodziñskiego. – Nale¿y podkreœliæ
wk³ad pracy nauczycieli i opiekunów, którzy od wielu lat

przygotowuj¹ uczniów do tego konkursu. S¹ wœród nich tak¿e
i prezesi, i naczelnicy jednostek OSP. To dziêki pracy tych
ludzi uczestnicy konkursu prezentuj¹ wyrównany, dobry
poziom – podkreœli³ S. £obodziñski.

W przerwie konkursu stra¿acy z Jednostki Ratowniczo-
Gaœniczej w Brzozowie zaprezentowali niedawno pozyskany
przez komendê powiatow¹ wóz bojowy, jego wyposa¿enie
i zastosowanie. Impreza zosta³a zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Brzozowie, Zarz¹d Powiatowy ZOSP RP oraz
stra¿aków jednostki PSP w Brzozowie. Nagrody rzeczowe
ufundowa³ Starosta Brzozowski.

Prezentacja nowego wozu bojowego

Najlepsi odpowiadali w czêœci ustnej

Zwyciêzcy w kategorii powy¿ej 16 lat
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z  art. 91ustawy z dnia 23
stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia, porównanie ofert w toku
postêpowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych
obejmuje w szczególnoœci ocenê:
1) Kompleksowoœci oferowanych

œwiadczeñ  zdrowotnych, obejmuj¹cej
ich zakres merytoryczny, kwalifikacji osób
wykonuj¹cych zawody medyczne oraz
stopnia zapewnienia ubezpieczonemu
ci¹g³oœci dostêpu do œwiadczeñ
zdrowotnych, w szczególnoœci diagno-
styki i terapii;

2) Jakoœci udzielanych œwiadczeñ
zdrowotnych w oparciu o wewnêtrzn¹
oraz zewnêtrzn¹ ocenê, potwierdzon¹
certyfikatem jakoœci lub akredytacj¹

3) Ceny oferowanych œwiadczeñ
zdrowotnych.

W opracowaniu zespo³u ekspertów
powo³anego przez ministra zdrowia na
temat za³o¿eñ do nowej ustawy
o Funduszu czytamy: audyt zewnêtrzny
prowadziæ bêd¹ instytucje akredytuj¹ce,
symulowaæ on równie¿ bêdzie poprawê
jakoœci – docelowo tylko podmioty
akredytowane otrzymaj¹ œrodki publiczne
/,,S³u¿ba Zdrowia” nr 21-25/2004 /
AKREDYTACJA jest znan¹ i sprawdzo-
n¹ metod¹ zapewnienia jakoœci. Polega ona
na przeprowadzeniu przegl¹du placówki
opieki zdrowotnej w oparciu o okreœlone
wczeœniej znane standardy akredytacyjne
i na tej podstawie przyznaniu statusu
jednostki akredytowanej. Idea akredytacji
placówek medycznych powsta³a w USA
i ma tam ju¿ 80 letni¹ historiê. Rosn¹ce
zainteresowanie pozytywnymi wynikami
tej metody sk³oni³o Centrum Monitoro-
wania Jakoœci w Ochronie Zdrowia (CMJ)
do opracowania i wdro¿enia systemu
Akredytacji w Polsce, który funkcjonuje

od 1997 r i z którego oceny skorzysta³o ju¿
ok. 70 szpitali, niektóre wielokrotnie gdy¿
certyfikat jest przyznawany maksymalnie
na okres 3 lat.
Akredytacja jest to zewnêtrzny proces
oceny, który dotyczy instytucji zdrowo-
tnej, dobrowolnie poddaj¹cej siê ocenie
opartej na okreœleniu stopnia zgodnoœci
z wczeœniej znanymi standardami
akredytacyjnymi, przeprowadzony przez
bezstronn¹, niezale¿n¹  komisjê akredy-
tacyjn¹, która przyznaj¹c akredytacjê
wydaje stosowne œwiadectwo.

Efektywnoœæ akredytacji mo¿na
rozpatrywaæ na ró¿nych p³aszczyznach, ale
podstawow¹ rolê odgrywa zawsze pacjent.
To w³aœnie on najwiêcej zyskuje,
otrzymuj¹c w efekcie lepsz¹ opiekê
i œwiadczenia. Ca³y system powinien byæ
nastawiony na maksymalne wykorzystanie
œrodków, którymi dysponuje, dla mo¿liwie
najpe³niejszego zaspokojenia potrzeb
spo³eczeñstwa. Korzyœci z akredytacji nie
ograniczaj¹ siê tylko do pacjenta.
Akredytacja niesie ze sob¹ usprawnienie
funkcjonowania szpitala jako jednostki
i ca³ego systemu stacjonarnej opieki
zdrowotnej w obszarach: zarz¹dzania,
kontroli zaka¿eñ szpitalnych, przestrze-
gania  praw pacjenta, opieki nad pacjentem
(od momentu przyjêcia poprzez ca³y
obszar diagnostyki, terapii, procedur
anestezjologicznych i zabiegowych),
ci¹g³ej poprawy jakoœci, bezpieczeñstwa
w œrodowisku opieki, gospodarki lekiem.
Dla procesu akredytacji podstawowe
znaczenie maj¹ standardy ustalone
w dziedzinach maj¹cych istotny wp³yw na
jakoœæ opieki udzielanej pacjentowi. Ich
zasadnicz¹ cech¹ jest opisanie wzorca
oczekiwanego dzia³ania lub efektu.
Znaczna wiêkszoœæ standardów
nakierowana jest na funkcje jakie ma do
spe³nienia szpital jako organizacja.

W mniejszym stopniu dotycz¹ one
struktury szpitala. S¹ to standardy
maksimum, co oznacza, ¿e s¹ tak tworzone
aby ich osi¹gniêcie wymaga³o od szpitali
podjêcia pracy i wysi³ku przy spe³nieniu
zawartych tam wymagañ.

Etapy procesu akredytacji:
1. Przygotowawczy – polega na

dostosowaniu dzia³alnoœci zak³adu do
wymogów akredytacyjnych. Jest to
okres dzia³añ polegaj¹cy na wdro¿eniu
serii szkoleñ dla pracowników i podjêciu
czynnoœci podnosz¹cych jakoœæ
w okreœlonych obszarach. Etap ten
koñczy procedura zg³oszenia zak³adu do
akredytacji;

2. Uzgodnienie planu wizyty i przepro-
wadzenie wizytacji przez grupê wizyta-
torów z odpowiednim wykszta³ceniem
medycznym i administracyjnym oraz
wieloletnim doœwiadczeniem na kiero-
wniczym stanowisku pracy w szpitalu.
Podczas wizyty ka¿dy cz³onek zespo³u
ocenia zgodnoœæ spe³nienia przez szpital
standardów. Ich obserwacje umieszczane
s¹ w raporcie;

3. Decyzja akredytacyjna – decyzja
o przyznaniu akredytacji pe³nej na okres
3 lat (je¿eli szpital spe³ni co najmniej 75%
standardów), warunkowej na okres
1 roku (je¿eli stopieñ spe³nienia jest
70 –74%) lub odmowie przyznania
akredytacji (je¿eli stopieñ zgodnoœci ze
standardami jest poni¿ej 70%).

Znaczenie akredytacji we wspó³czesnym
œwiecie polega na wyszukiwaniu obszarów
zagadnieñ, które w najwiêkszym stopniu
wp³ywaj¹ na jakoœæ us³ug medycznych.
Zapewnienie odpowiedniej jakoœci opieki
odgrywa te¿ istotn¹ rolê w kosztach.
W przededniu integracji  Polski z Uni¹
Europejsk¹ nale¿y zwróciæ uwagê na fakt
istnienia koniecznoœci zainteresowania siê
poziomem jakoœci us³ug medycznych,
Akredytacja powinna byæ jednym
z kluczowych elementów wyró¿niaj¹cych
szpital na rynku us³ug zdrowotnych.

 AAAAAKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTACJACJACJACJACJAAAAA

El¿bieta Przyboœ

Powiat Brzozowski w liczbach:

u¿ytki rolne:
gospodarstwa domowe: 17.503 tys.
gospodarstwa rolne: 13.379 tys.
przeciêtna powierzchnia gosp.
rolnego: 2,4 ha

Uwaga
Zgubiono legitymacjê szkoln¹ na nazwisko:
Kozak Marcin - kl. II ab ZSB w Brzozowie

Uczciwego znalazcê prosimy o kontakt pod adresem:
Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”,

ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65.
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Cz³owiek od najm³odszych lat rozwija siê pod wp³ywem
rodziny, ró¿nych grup spo³ecznych, instytucji, a tak¿e pod
wp³ywem œrodków masowego przekazu. Media elektroniczne
(telewizja, radio, internet) sta³y siê wa¿nym elementem
wspó³czesnego ¿ycia. Telewizja zaw³adnê³a ¿yciem bardzo wielu
dzieci i ich rodziców. Podporz¹dkowa³a sobie rozk³ad zajêæ w ci¹gu
dnia, burz¹c jego strukturê, przyci¹gaj¹c i zatrzymuj¹c na wiele
godzin cz³onków rodziny przed telewizorem. Lawinowo roœnie
dostêpnoœæ komputerów i internetu. Gry komputerowe, które
rozpowszechni³y siê w Polsce w latach 90. czêsto
absorbuj¹ u¿ytkowników przez
kilkadziesi¹t godzin tygodniowo.

Media otwieraj¹ przed
m³odymi ogromne mo¿liwo-
œci, które jeszcze dla
poprzedniego pokole nia
by³y niedostêpne. Przede
wszystkim u³atwiony jest
dostêp do wszelkiego
rodzaju informacji.
Jednoczeœnie z tymi
ogromnymi mo¿liwo-
œciami media nios¹
wielkie zagro¿enia, gdy¿
wp³ywaj¹ na osobowoœæ
odbiorców w kierunku
niepo¿¹danym.

Ka¿da czynnoœæ, je¿eli jest wykonywana regularnie przez
kilka godzin dziennie i  kilkadziesi¹t godzin tygodniowo, ma
ogromny wp³yw na wykonuj¹cego j¹ cz³owieka. Ukierunkowuje
jego zainteresowania, zmienia sposób ¿ycia. Media zawsze
oddzia³ywuj¹ na odbiorców, szczególnie m³odych, bêd¹cych
w okresie kszta³towania postaw i systemu wartoœci. Ogl¹danie
programów telewizyjnych nie wymaga ¿adnej aktywnoœci
fizycznej. Jest bardzo ³atwym sposobem spêdzania wolnego czasu.
Czêsto programy telewizyjne nie zmierzaj¹ do pobudzania
aktywnoœci. Wówczas telewizja sprzyja biernoœci i lenistwu
umys³owemu oraz obni¿eniu sprawnoœci , myœlenia abstrakcyjnego
i fantazji. W grach komputerowych gracz jest aktywnym
uczestnikiem tego co dzieje siê na ekranie. Jednak w wiêkszoœci
gier akcja opiera siê na agresji, wiêc aktywnoœæ gracza jest bardzo
ograniczona tematycznie.

Liczne badania polskie i zagraniczne ukazuj¹ negatywne
skutki ogl¹dania telewizji przez dzieci. Szczególnie podkreœlany
jest negatywny wp³yw obrazów przemocy i okrucieñstwa. Zwraca
siê te¿ uwagê na ni¿sz¹ kreatywnoœæ, stany lêkowe,
nadpobudliwoœæ psychoruchow¹, trudnoœci w skupieniu uwagi.
Wielokrotne ogl¹danie scen krzywdy i przemocy pocz¹tkowo
wzruszaj¹c z czasem staje siê obojêtne. Nastêpuje zobojêtnienie
na tego typu sceny, które musz¹ byæ coraz bardziej wstrz¹saj¹ce,
¿eby wywo³aæ reakcje. Pod wp³ywem czêstego ogl¹dania obrazów
agresji i przemocy w telewizji i stosowania jej w grach, widzowie
nie tylko nabieraj¹ przekonania o jej normalnoœci, ale tak¿e reaguj¹
na ni¹ obojêtnie wobec sytuacji przemocy tak¿e w ¿yciu
codziennym. Zatracaj¹ poczucie winy przy w³asnych agresywnych

zachowaniach. Przemoc stosowana w grach komputerowych
pozwala na osi¹ganie sukcesów w grze, daje poczucie mocy
i zwyciêstwa. Agresywne zachowania s¹ kojarzone z nagrod¹
i przyjemnoœci¹.

Liczne badania pokazuj¹, ¿e dzieci i m³odzie¿ nie tylko
obojêtniej¹ na zachowania agresywne, ale tak¿e naœladuj¹ je.
Dzia³a tu mechanizm uczenia siê spo³ecznego, gdy¿ dzieci
identyfikuj¹ siê z modelami ogl¹danymi na ekranie. Ogl¹daj¹c

przemoc  otrzymuj¹ wzory
zachowania, które przy czêstym
powtarzaniu nabieraj¹ cech
spo³ecznego przyzwolenia.
Stopieñ i czêstoœæ naœladowania
tych wzorów zale¿y od rodziny
dziecka, jego doœwiadczeñ,
wzorów zachowañ. Dla dzieci
wychowywanych w rodzinach
bez wzorców osobowych

istnieje zagro¿enie niedostosowania
spo³ecznego.

Uzale¿nienie od gier komputerowych
porównuje siê do innych uzale¿nieñ ze
wzglêdu na istnienie wielu podobieñstw.

Jak rozpoznaæ uzale¿nienie od gier
komputerowych?
1. Granie i gry komputerowe staj¹ siê najwa¿niejsz¹ aktywno-

œci¹ w ¿yciu cz³owieka.
2. Dziecko spêdzaj¹c coraz wiêcej czasu przy komputerze

rezygnuje z dotychczasowych form aktywnoœci.
3. Zaprzestanie grania w gry komputerowe powoduje

pojawienie siê u gracza nieprzyjemnego samopoczucia,
rozdra¿nienia a nawet niekontrolowanej agresji.

4. Osoba z powodu zaanga¿owania w gry komputerowe
wchodzi w konflikt ze swoim najbli¿szym otoczeniem,
rodzicami.

5. Obserwuje siê drastyczne zmiany nastroju.

Rodzice powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e dzieci nie
potrzebuj¹ elektronicznych zabawek, aby byæ szczêœliwymi.
Najbardziej potrzebuj¹ mi³oœci, zrozumienia, ¿yczliwej troski
i zainteresowania ze strony doros³ych. I jest to chyba jedyny
sposób na uchronienie ich przed niekorzystnym wp³ywem gier
komputerowych i mediów. Rodzice powinni zadbaæ
o selektywny wybór programów telewizyjnych dla swoich
dzieci. Stworzenie podczas ogl¹dania programu sytuacji
umo¿liwiaj¹cej wiêŸ psychiczn¹ miêdzy cz³onkami rodziny oraz
wspólne rozmowy - to warunki konieczne dla prawid³owego
rozwoju dziecka. Rodzice powinni uczyæ dzieci korzystania ze
œrodków masowego przekazu w sposób racjonalny, aktywny,
krytyczny. Wa¿ne, aby zdawali sobie sprawê, ¿e nie tylko mas-
media ale przede wszystkim preferowane przez nie wzory
wychowawcze i osobowe, bêd¹ decydowa³y o przysz³ym
modelu rodziny.

    WP£YW   GIER KOMPUTEROWYCH
NA  M£ODZIE¯

Agnieszka Sabat
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Wiele obecnie mówi siê i pisze na
temat wad wymowy u zdrowych dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesno-
szkolnym oraz o potrzebie ich usuwania.
W ka¿dym znanym miesiêczniku
poœwiêconym dzieciom najm³odszym
coraz czêœciej pojawiaj¹ siê artyku³y
opisuj¹ce rozwój i kszta³towanie siê
mowy dziecka od pierwszych miesiêcy
¿ycia.

Zawsze jednak poruszane sprawy
dotycz¹ zdrowych prawid³owo rozwija-
j¹cych siê dzieci, pomijaj¹c tym samym
temat dzieci upoœledzonych. „Innoœæ”,
„odmiennoœæ” dziœ budzi jeszcze
zdziwienie, a w wielu wypadkach
– niechêæ. Widzi siê w „innoœci” mniejsz¹
wartoœæ, ona przes³ania nam wiele
pozytywnych cech.

Zdziwieni odmiennoœci¹ porusza-
nia siê drugiego cz³owieka, odmiennoœci¹
wygl¹du, myœlenia, mowy, œwiatopogl¹du
reagujemy czêsto wrog¹ postaw¹. Boimy
siê i wrogo nastawiamy do tego, czego
nie znamy, a wrogoœæ rodzi wszelkiego

rodzaju agresje. Dlatego chcia³abym
zwróciæ uwagê na rozwój mowy dzieci
upoœledzonych umys³owo, równie¿
dzieci z zespo³em Downa.

U dzieci upoœledzonych umys³o-
wo s¹ w najwiêkszym stopniu opóŸnione
w rozwoju i zaburzone czynnoœci
o najwy¿szej organizacji, czyli te, które
najpóŸniej kszta³towa³y siê w rozwoju
osobniczym. Jedn¹ z nich jest mowa.
U dzieci upoœledzonych umys³owo
pierwszym znacz¹cym dla mowy okresem
jest pojawiaj¹ce siê miêdzy 4 a 13
miesi¹cem ¿ycia g³u¿enie. W tym czasie
dziecko wyzwala sw¹ energiê poprzez
ruchy ca³ego cia³a, usprawniaj¹c
poszczególne narz¹dy do wykonywania
w³aœciwych im funkcji. G³u¿enie stanowi
charakterystyczn¹ reakcjê dziecka na
pieszczotliwy kontakt z osob¹ doros³¹.

Gaworzenie, czyli œwiadome
wypowiadanie g³osek, sylab np.: ma-ma,
ta-ta, ba-ba-ba, pojawia siê u dzieci z
zespo³em Downa miêdzy 7 miesi¹cem a 6
rokiem ¿ycia.

„BARDZIEJ   KOCHANI” Okres wyrazu i krótkiego zdania
tzw. okres swoistej mowy dzieciêcej,
zaczyna siê w 3 roku ¿ycia i trwa do 13-14
roku ¿ycia. S¹ jednak osoby, które nie
mówi¹ ca³ymi zdaniami do koñca ¿ycia.
Zdolnoœæ ta zale¿y od poziomu
inteligencji.

Du¿y wp³yw na anomalie
artykulacyjne maj¹ dysfunkcje oddy-
chania i po³ykania. Dzieci upoœledzone
umys³owo pos³uguj¹ siê gestami jako
podstawowym œrodkiem porozumiewania
siê, gdy¿ ich zasób s³ów jest ma³y.
Niedostateczne oddzia³ywanie rodziców
na rozwój mowy dziecka mo¿e
spowodowaæ jego izolacjê spo³eczn¹,
celowe jest podjêcie systematycznego
nauczania mowy dzieci z zespo³em
Downa przy pomocy odpowiednich
metod, dostosowanych do ich rozwoju
umys³owego.

Du¿e znaczenie dla prawid³owego
rozwoju dziecka z zespo³em Downa ma
jak najwczeœniejszy kontakt z rówie-
œnikami pe³nosprawnymi. W³¹czajmy
wiêc je do zabaw z innymi dzieæmi. Niech
siê rozwija w normalnym œrodowisku
spo³ecznym. Magdalena Wasylewicz

                                   logopeda

wykszta³cenie:
wy¿sze: 17.503 os.
policealne: 1.551 os.
œrednie: 11658 os.
zasadnicze-zawodowe: 13.365 os.
podstawowe: 20.663 os.
niepe³ne i bez wykszta³cenia podst.: 2.883 os.

Powiat Brzozowski w liczbach:

Wnioski z II forum geodetów powiatowych (skrót)

INTEGRACJA  ŒRODOWISKA
GEODEZYJNEGO

Istnieje pilna potrzeba konsolidacji
powiatowych s³u¿b geodezyjnych
i kartograficznych w Forum Geodetów
Powiatowych dzia³aj¹cym w ramach
Zwi¹zku Powiatów Polskich. Uczestnicy
FORUM proponuj¹ Zarz¹dowi ZPP
s³u¿enie rad¹ i pomoc¹ m.in. w opraco-
wywaniu stosownych publikacji, za
poœrednictwem osób kieruj¹cych
nastêpuj¹cymi grupami eksperckimi
funkcjonuj¹cymi w ramach FORUM:
- katastru (podatków lokalnych, IACS),
- op³at, funduszu, marketingu,
- pozycji geodety w urzêdzie,
- GIS-u lokalnego i udostêpniania zasobu

geodezyjnego,
- skutecznoœci nadzoru geodezyjnego.

Forum Geodetów Powiatowych jest
pierwszym krokiem w kierunku integracji
œrodowiska, co powinno zostaæ uwieñ-
czone powstaniem samorz¹du zawodo-
wego.  W obliczu listopadowej próby
likwidacji G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii uczestnicy FORUM
ponownie apeluj¹ o zwarcie szeregów
wszystkich, którym le¿y na sercu dobro
polskiej geodezji wokó³ G³ównego
Geodety Kraju, jako jedynej realnej si³y
zdolnej do odparcia zagro¿eñ naros³ych
wokó³ merytorycznych zadañ s³u¿by
geodezyjnej odpowiedzialnej za funkcjo-

nowanie krajowego SIT.
Powierzanie zadañ katastralnych

wielu instytucjom przyczynia siê do,
szkodliwej w skutkach, niespójnoœci
zapisów w rejestrach pañstwowych
z rzeczywistym stanem opisywanych
zjawisk. Nale¿y kategorycznie przeciwsta-
wiæ siê takim dzia³aniom.
Odczuwa siê brak zapisów prawnych:
- umo¿liwiaj¹cych uproszczenie procedur

podzia³ów nieruchomoœci, oraz przepi -
sów prawa budowlanego w celu skróce-
nia do minimum czasu potrzebnego do
uruchomienia inwestycji,

- wprowadzaj¹cych zasadê wykonywania
technicznych za³¹czników do wy³¹czeñ
gruntów z produkcji rolnej i leœnej przez
osoby maj¹ce uprawnienia z zakresu
geodezji i kartografii.

Uczestnicy Forum zwracaj¹ siê do
w³aœciwych organów o zlikwidowanie
rozbie¿noœci uregulowañ w przepi -
sach o ochronie gruntów rolnych
i leœnych i w przepisach o ewidencji
gruntów i budynków.

Uczestnicy Forum zwracaj¹ siê
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o pilne opracowanie nowych
uregulowañ prawnych dotycz¹cych
gleboznawczej klasyfikacji gruntów
oraz o jednoznaczn¹ interpretacjê

w zakresie uregulowania prawa w³asnoœci
gruntów pod rowami melioracyjnymi
i ciekami wodnymi.

W obecnym stanie prawnym
istnieje potrzeba do wypracowania jak
najlepszych metod wspó³pracy pomiêdzy
katastrem a s³u¿bami podatkowymi
w gminach w celu usuniêcia powsta³ych
w ostatnich dwudziestu latach rozbie¿no-
œci pomiêdzy stanem u¿ytkowania
w terenie a zapisami w operacie ewidencji
gruntów.

Najwa¿niejsze zadania pañstwowej
s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej
realizowane s¹ przez geodetów
powiatowych bêd¹cych pomocnikami
starostów. Dlatego nale¿y umo¿liwiæ
wypowiadanie siê przedstawicieli
FORUM w Pañstwowej Radzie Geodezy-
jnej i Kartograficznej, a tak¿e w komisji
wspólnej rz¹dowo-samorz¹dowej.

Istnieje pilna potrzeba urealnienia
cen produktów geodezyjnych i kartogra-
ficznych, które na obecnym etapie s¹
istotnym hamulcem w rozwoju katastru
jako podstawy GIS.

        Opracowa³:
Józef Krzysztof Fiejdasz
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W mi³ej i przyjaznej atmosferze ciep³a i radoœci kobiety z KGW
Rudawiec odbywaj¹ swoje „próby”, aby wspólnie z  chórem dzieciêcym
„Wschodz¹ce Promyki”, wyst¹piæ w programie przygotowanym z okazji
zbli¿aj¹cego siê Dnia Kobiet. Jeszcze parê dni up³ynie i bêdziemy mia³y
zaszczyt przyjmowaæ zaproszonych goœci oraz mieszkañców
spo³ecznoœci rudawskiej.

Niedziela 7 marca br., wczesne godziny popo³udniowe. Sala
stra¿aka wype³niona jest gwarem dzieci, które „æwicz¹” taniec
z elementami cygañskimi. W kuchni krz¹taj¹ siê kobiety z KGW. Sala
odœwiêtnie udekorowana, sto³y nakryte bia³ymi obrusami, przygotowane
talerzyki, napoje oraz w³asnorêcznie upieczone ciasto, które bêdzie
poczêstunkiem dla wszystkich przyby³ych na to spotkanie.

Zbli¿a siê godz. 1600, licznie przybyli mieszkañcy Rudawca oraz
goœcie zajmuj¹ miejsce przy sto³ach. Uœmiechy na twarzy, radoœæ, b³ysk
w oczach, a jednoczeœnie trema przed wystêpem i nieco g³oœniej i mocniej
bij¹ce serca. Chór „Wschodz¹ce Promyki” rozpoczyna œpiew pierwszej
piosenki. G³oœne i d³ugie brawa jakie otrzymali od publicznoœci umocni³y
w przekonaniu, ¿e warto æwiczyæ, ³adnie i dobrze œpiewaæ. Najm³odszy
ch³opiec w zespole, Hubert, zadedykowa³ wszystkim kobietom
nastêpuj¹ce s³owa:

Na marmurowej wyry³ p³ycie
czas wieczne prawo dla ludzkoœci: -
Nic piêkniejszego ponad ¿ycie
w ¿yciu – nic ponad czar mi³oœci.
Przygotowany program sk³ada³ siê z piosenek przeplatanych

recytacj¹ wierszy, skeczami w wykonaniu kobiet z KGW. Podczas tego
wystêpu spotka³y siê trzy pokolenia: babcie, córki i wnuczki. Niech
b³ogos³awione bêd¹ ¿yczenia „aby w g³owach najm³odszych, myœlach
i sercach pozosta³a pamiêæ po nas, a gdy wejd¹ w doros³e ¿ycie, niech
cz¹stkê tej pamiêci wdra¿aj¹ w swoje codzienne ¿ycie”.

Wielk¹ i przyjemn¹ niespodziankê oraz radoœæ sprawi³ kobietom
Stanis³aw Œcibor, który wyst¹pi³ recytuj¹c wiersz „Czym jest mi³oœæ”
wprowadzaj¹c wszystkich w nastrój zas³uchania i ciep³ych rozmyœlañ. Bo
nie zawsze jesteœmy zdolni poj¹æ naszym rozumem – co to jest
bezgraniczna mi³oœæ.

Po zakoñczeniu wystêpów nie zabrak³o mi³ych ¿yczeñ,
podziêkowañ ze strony mieszkañców naszej spo³ecznoœci oraz goœci,
wœród, których znaleŸli siê: Marek Owsiany – Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Brzozowskiego, Mieczys³aw
Wojdanowski – doradca rolny i so³tys Izdebek oraz Krzysztof Szerszeñ
– radny Gminy Nozdrzec, który przekazuj¹c s³odycze dla zespo³u ¿yczy³
radoœci i dalszego rozwoju. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wspólnym
obiadem przygotowanym przez kobiety z KGW Rudawiec. Nie zabrak³o
mi³ych rozmów oraz indywidualnych ¿yczeñ.

 Kobieta
Kobieta natchnieniem jest mê¿czyzn zmys³ów
Dla d³oni skarbem, co postaæ œwietlist¹
Kreœl¹, dotykiem palców pieszcz¹c w³osy,
Które nagie ramiê okry³y, jak poranne rosy.

Jedwabistoœæ skóry okryciem przecudnym
Spojrzeniem kieruje czasem nieco z³udnym
Postaæ twa kreuje ruchy wymarzone,
By zmys³y mê¿czyzn by³y poruszone.

Kobieto – co kryjesz w swej osobowoœci
Pieszczotê, cierpliwoœæ, ¿art i weso³oœæ,
Przystañ dla mê¿czyzny, który chce zagoœciæ
Na sta³e w twym ¿yciu, czuj¹c smak mi³oœci.

Niech woñ nektaru s³odyczy kobiecej
Spocznie w sercu tego, który jest w zachwycie
Mog¹c ciê ogl¹daæ, wzrokiem postaæ œledziæ
Potencja³ mêskoœci – w zwi¹zku dwojga zmieœciæ.

Kim jesteœ kobieto? – darem wymarzonym,
Co ³aski posiadasz, w swym kobiecym ³onie,
Rodzicielk¹ dzieci, podpor¹ mê¿czyzny,
Mi³oœci¹, która koi wszystkie ludzkie zmys³y.

DDDDDZIEÑZIEÑZIEÑZIEÑZIEÑ K K K K KOBIETOBIETOBIETOBIETOBIET     WWWWW R R R R RUDAWCUUDAWCUUDAWCUUDAWCUUDAWCU

Danuta Czaja
Przewodnicz¹ca KGW w Rudawcu

Program artystyczny w wykonaniu kobiet z KGW Rudawiec

Pe³en wdziêku wystêp chóru dzieciêcego „Wschodz¹ce Promyki”

Cz³onkinie KGW emanuj¹ optymizmem i radoœci¹ ducha
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Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej bêdzie oznacza³o,
i¿ granice celno-podatkowe z krajami cz³onkowskimi UE zostan¹
zniesione, a transakcje handlowe towarami z tymi krajami nie bêd¹
ju¿ okreœlane dla potrzeb VAT jako transakcje eksportowe czy
importowe.

Pojêcie eksportu i importu w nowej rzeczywistoœci
gospodarczej bêdzie jedynie zarezerwowane dla transakcji
z podmiotami z krajów trzecich, tzn. z krajów nie nale¿¹cych do UE.
Transakcje miêdzy podatnikami VAT z ró¿nych krajów
cz³onkowskich UE

W transakcjach dokonywanych w ramach Wspólnoty
miêdzy podatnikami VAT z ró¿nych krajów cz³onkowskich pojêcia
eksportu i importu zosta³y z dniem 1 stycznia 1993r zast¹pione
pojêciami wewn¹trzwspólnotowej dostawy i wewn¹trz-
wspólnotowego nabycia, tymi te¿ pojêciami polscy podatnicy VAT
dokonuj¹cy transakcji z podatnikami z innych krajów cz³onkowskich
UE bêd¹ okreœlaæ dostawy dla kontrahentów z UE oraz nabycia od
podatników VAT zidentyfikowanych dla tego podatku w innych
pañstwach cz³onkowskich.

Towary dostarczane pomiêdzy podatnikami zarejestro-
wanymi dla celów VAT s¹ opodatkowane stawk¹ zerow¹ w kraju ich
wysy³ki (rozpoczêcia transportu) jako wewnatrzwspólnotowa
dostawa, zaœ podatek nale¿ny op³acany jest przez nabywcê towarów
w kraju, do którego przybywaj¹ (zakoñczenia transportu) te towary
(wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów). Podatnik (nabywca)
rozlicza podatek VAT w deklaracji VAT wg stawki obowi¹zuj¹cej w
kraju, do którego s¹ przywo¿one towary (kraju, w którym koñczy siê
transport tych towarów).

Wewn¹trzwspólnotowa dostawa korzysta z zerowej stawki
VAT, jeœli spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
- dostawa zosta³a wykonana na rzecz podmiotu, posiadaj¹cego
status podatnika VAT w innym pañstwie cz³onkowskim UE (status
podatnika bêdzie mo¿na sprawdziæ za poœrednictwem administracji
podatkowej,  np. poprzez z³o¿enie za poœrednictwem  faksu   zapytania,
tak¿e samemu na stronie internetowej Komisji Europejskiej
www.europa.eu.int.eu.int./comm/taxation_customs/vies/en/
vieshome.htm ), oraz
- dostawca posiada dowody zaœwiadczaj¹ce, ¿e towary opuœci³y
terytorium pañstwa cz³onkowskiego UE wysy³ki lub rozpoczêcia
transportu (dowody te okreœlane s¹ w ustawodawstwach krajowych
poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE).

W dostawach wewn¹trzwspólnotowych podatnicy
pos³uguj¹ siê numerami identyfikacyjnymi VAT poprzedzonymi
dwuliterowym prefiksem wskazuj¹cym na wydaj¹ce go pañstwo
cz³onkowskie. Numery te powinny byæ podawane na fakturach
dokumentuj¹cych te transakcje.

Podatnicy uczestnicz¹cy w transakcjach wewn¹trz-
wspólnotowych s¹ zobowi¹zani do wype³niania kwartalnych
informacji podsumowuj¹cych dotycz¹cych tych transakcji.
W informacjach podsumowuj¹cych podaje siê numery
identyfikacyjne VAT dostawcy i nabywcy jak równie¿ ³¹czn¹ wartoœæ
(za dany okres) towarów i zwi¹zanych z nimi us³ug dostarczonych
ka¿demu nabywcy. Informacje podsumowuj¹ce s³u¿¹ kontroli
prawid³owoœci deklarowanych przez podatników z ró¿nych krajów
cz³onkowskich danych dotycz¹cych realizowanych miêdzy nimi
transakcji wewn¹trzwspólnotowych.
Transakcje dokonywane przez podatników na rzecz ostatecznych
konsumentów (nie podatników).

W odniesieniu do dostaw dokonywanych przez podatników
na rzecz ostatecznych konsumentów (nie bêd¹cych podatnikami)
zastosowano zasadê opodatkowania w kraju pochodzenia towaru.

Konsumenci dokonuj¹c zakupów w którym- kolwiek z krajów
cz³onkowskich, p³ac¹ w momencie zakupu podatek VAT kraju
pochodzenia towaru.

Wyj¹tki od tej zasady to: dostawa nowych œrodków
transportu m.in. nowe samochody (zawsze opodatkowana w kraju,
do którego konsument sprowadza nowy œrodek transportu) oraz
tzw. sprzeda¿ wysy³kowa (towary wysy³ane w imieniu dostawcy na
rzecz ostatecznych konsumentów, jeœli wartoœæ tej sprzeda¿y
u dostawcy przekracza okreœlony próg). Szczególne zasady
opodatkowania transakcji wewn¹trzwspólnotowych s¹ stosowane
wobec towarów opodatkowanych zharmonizowan¹ akcyz¹ (oleje
mineralne, alkohole, napoje alkoholowe i artyku³y tytoniowe).
Numer identyfikacyjny polskich podatników

Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej polski podatnik VAT
w wewn¹trzwspólnotowym obrocie handlowym towarami powinien
pos³ugiwaæ siê numerem identyfikacji podatkowej (NIP)
z dodatkowym dwuliterowym kodem pañstwa “PL” na pocz¹tku
numeru NIP, wed³ug poni¿szego formatu:

PL  9999999999 Kod pañstwa + NIP (10 cyfr)
Co w skrócie oznacza dla podatników zniesienie granic celno-
podatkowych.

Zniesienie obowi¹zku deklarowania na granicach
wewnêtrznych Wspólnoty wywo¿onych lub przywo¿onych
towarów, co obecnie przy istniej¹cych granicach wi¹¿e siê czêsto z
czasoch³onnym obowi¹zkiem wype³niania wielu dokumentów
celnych i czasami z opóŸnieniami transportu na granicy  - to ogromne
u³atwienie w handlu miedzy krajami cz³onkowskimi UE zarówno dla
podatników VAT jak i zwyk³ych konsumentów. Ci ostatni zostali
w ogóle uwolnieni od koniecznoœci ponoszenia jakichkolwiek
formalnoœci podatkowych w kraju, do którego przywo¿¹ zakupione
w  innych krajach cz³onkowskich towary. To w³aœnie ostateczni
konsumenci w pe³ni mog¹ korzystaæ z idei Jednolitego Rynku, ze
swobody wyboru pañstwa zakupu towarów.
Rejestracja podatników dla potrzeb handlu wewn¹trz-
wspólnotowego.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia tj. 20 kwietnia 2004 r. Czêœæ regulacji wchodzi w ¿ycie jednak
w innych terminach. Przepisy w zakresie rejestracji podatników dla
potrzeb handlu wewn¹trzwspólnotowego, stosuje siê po up³ywie 7
dni od dnia og³oszenia ustawy, tj. od dnia 13 kwietnia 2004 r. Wiêk-
szoœæ przepisów ustawy stosowana bêdzie od dnia 1 maja 2004 r.

Wzór zg³oszenia rejestracyjnego zosta³ okreœlony rozporz¹-
dzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 55,
poz. 539). Podmioty, które po 30 kwietnia 2004 r.: 
1) bêd¹ dokonywaæ wewn¹trzwspólnowtowej dostawy towarów
lub
2) bêd¹ dokonywaæ wewn¹trzwspólnotowego nabycia towarów,
obowi¹zani s¹ do z³o¿enia w urzêdzie skarbowym zg³oszenia reje-
stracyjnego (aktualizacji) VAT-R wraz z za³¹cznikiem VAT-R/UE.
( formularze do pobrania w urzêdzie skarbowym)
Niez³o¿enie takiego zg³oszenia (aktualizacji) mo¿e powodowaæ, ¿e
podatnicy zajmuj¹cy siê handlem wewn¹trzwspólnotowym mog¹
zostaæ w niektórych przypadkach podwójnie opodatkowani podat-
kiem od wartoœci dodanej.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e dla potrzeb handlu wewnatrzwspól-
notowego mog¹ równie¿ zarejestrowaæ siê podatnicy, którzy bêd¹
nabywaæ od podatników z innych pañstw cz³onkowskich UE we-
wnatrzwspólnotowe us³ugi transportu towarów lub us³ugi zwi¹za-
ne z tego rodzaju us³ugami.

Podstawowe zmiany w systemie VAT
po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej

Opr.: Jacek Laskoœ
Wojciech Choma
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Co pewien czas, jak w¹¿ z Lochness, pojawia siê
(zw³aszcza w okolicach k³opotów politycznych partii rz¹dz¹cych)
pomys³ likwidacji lub zmniejszenia liczby powiatów. G³êboko
zatroskani stanem finansów publicznych politycy og³aszaj¹
koniecznoœæ zmniejszenia liczby powiatów, trzeba bowiem
oszczêdzaæ.

Wyjaœnijmy wiêc, czy i o jakie oszczêdnoœci mo¿e
chodziæ. Po pierwsze - czy mo¿na „zaoszczêdziæ” na
urzêdnikach? W starostwach powiatowych pracuje dziœ ok. 23
tys. ludzi, przeciêtnie wiêc w starostwie nieco ponad 70 osób.
Wypada to statystycznie mniej ni¿ l urzêdnik na ka¿dy tysi¹c
mieszkañców. Jak wiadomo, starostwa przejê³y prowadzenie
wszystkich zadañ administracyjnych, wykonywanych przed
1999 r. w urzêdach rejonowych i w urzêdach wojewódzkich.
Informujê: administracja powiatowa jest znacznie tañsza, w
starostwach nie ma przerostów zatrudnienia. Tu nie da siê nic
oszczêdziæ - chyba, ¿eby np. skasowaæ prawa jazdy albo
rejestracjê pojazdów albo pozwolenia budowlane. Ale zamiast
ubywaæ, zadañ starostwom raczej przybywa - parlament pracuje
przecie¿ pe³n¹ par¹.

Po drugie - mo¿na, oczywiœcie, zmniejszyæ dostêpnoœæ
us³ug publicznych i obs³ugi obywateli: polikwidowaæ starostwa,
powiatowe urzêdy pracy, komendy policji i stra¿y po¿arnej,
nadzór budowlany, administracjê geodezyjn¹, powiatowe centra
pomocy rodzinie i inne. Jak wiadomo, mieszkañcy Wêgrowa
i s¹siaduj¹cych gmin z powodzeniem mog¹ wszystkie te i inne
sprawy za³atwiaæ w Siedlcach - to zaledwie ok. 30 km, albo wrêcz
za poœrednictwem internetu (jak doradzaj¹ niektórzy œwiatli huma-
niœci). Mo¿na tak¿e zlikwidowaæ rejonowe prokuratury, s¹dy,
urzêdy skarbowe, inspektoraty sanitarne i weterynaryjne itp.
Mo¿na te¿ zlikwidowaæ szko³y i szpitale (na co siê zreszt¹ zanosi).
Ale politycy kochaj¹ obywateli, wiêc gdy tylko przedstawia siê
tak¹ perspektywê realnej likwidacji lokalnych instytucji obs³ugi
mieszkañców, natychmiast zaprzeczaj¹, i¿by to mieli na myœli.
Przyciœnijmy ich - niech¿e powiedz¹, czy o to chodzi, a jeœli tak -
niech mówi¹ wprost, ¿e po prostu chodzi im o oszczêdnoœci
bud¿etowe poprzez obni¿enie standardów i dostêpnoœci obs³ugi
mieszkañców, a nie o enigmatyczn¹ „likwidacjê powiatów”.

Tu dodajmy, ¿e powiat to przecie¿ urz¹dzenie do
precyzyjnej redystrybucji publicznych œrodków finansowych
na te w³aœnie us³ugi publiczne i instytucje, które inaczej dla wielu
by³yby niedostêpne, zw³aszcza na obszarach biedniejszych.
Absurdalna jest wiêc teza, i¿ przede wszystkim trzeba likwidowaæ
te powiaty, które na siebie nie zarabiaj¹, które maj¹ s³ab¹ kondycjê
finansow¹. Powiat nie jest od zarabiania pieniêdzy, lecz od ich
wydawania, taka jego psia uroda, bowiem powiat to przecie¿
wi¹zka wyspecjalizowanych us³ug administracyjnych
i œwiadczeñ publicznych, które musz¹ byæ dostêpne ka¿demu,
gdy¿ to gwarantuje nam Konstytucja i ustawy. I w³aœnie powiaty
(a nawet ju¿ samo ich istnienie) gwarantuj¹ (bardziej) wyrównan¹
redystrybucjê œrodków publicznych na te cele. Gdyby nie by³o
powiatów - pieni¹dze posz³yby do wiêkszych oœrodków
miejskich, ze szkod¹ dla mieszkañców polskiej prowincji - czego
doœwiadczaliœmy namacalnie w latach 1975-1998. Tak wiêc

likwidacja biedniejszych powiatów musi oznaczaæ obni¿enie
poziomu obs³ugi lokalnej spo³ecznoœci. Zatem proszê to mówiæ
g³oœno, wyraŸnie i uczciwie. Ale ostrzegam, ¿e nawet takich
oszczêdnoœci nie bêdzie, bo na miejsce zlikwidowanych urzêdów
i instytucji zapewne powstan¹ (bo przecie¿ musz¹ istnieæ!),
lokalne (rejonowe?) filie i delegatury.

Po trzecie wiêc - mo¿na jeszcze zaoszczêdziæ na
demokracji lokalnej: by³by to zabieg czysto polityczny. A wiêc
zostawiæ urzêdy i instytucje (choæby w postaci filii), ale odebraæ
miejscowej spo³ecznoœci uprawnienia do kontroli nad
wydatkowaniem œrodków na instytucje, które tê spo³ecznoœæ
obs³uguj¹. Stary sen centralistów. Tak siê dzieje, skutecznie, ju¿
od 2 lat, poprzez przejmowanie kontroli nad finansowaniem zadañ
samorz¹du przez rz¹d i ministerstwa.

Jeœli wiêc o to idzie, nale¿y to wyraŸnie artyku³owaæ
- chodzi o oszczêdnoœæ na mechanizmach demokracji i w³adzy
obywatelskiej, a wprost: o odebranie tej w³adzy i przejêcie jej
przez partyjne i urzêdnicze ekipy w szerszej skali terytorialnej,
a wiêc powrót do sytuacji sprzed 1999 r., gdy powiatów nie by³o
i bez kontroli obywatelskiej rz¹dzi³a biurokracja polityczna
i administracyjna z ma³ych województw. Przypomnê tylko, ¿e
taki dok³adnie zabieg przeprowadzi³ w 1975 r. E.Gierek - lokalnych
instytucji i urzêdów nie zlikwidowa³, ale skutecznie zniszczy³
powiatowe mechanizmy ówczesnej w³adzy partyjnej
i pañstwowej. A potem wszystko siê rozlaz³o...

Obecnie jest w Polsce 314 powiatów ziemskich licz¹cych
œrednio po ok. 85 tys. mieszkañców. To jest w³aœciwa, lokalna
skala organizacji ¿ycia zbiorowego, ze jej wszystkimi zaletami
(i wadami), która umo¿liwia i wiêŸ spo³eczn¹, i sprawne zarz¹-
dzanie sprawami publicznymi. W gminie i powiecie przeciêtny
obywatel za³atwia dziœ wszystkie niemal sprawy administracyjne,
które mog¹ go dotyczyæ i posiada wszystkie instytucje, które
obs³uguj¹ lokalne ¿ycie zbiorowe. Tak ma byæ, zgodnie
z Europejsk¹ Kart¹ Samorz¹du Lokalnego: samorz¹d to prawo
i zdolnoœæ spo³ecznoœci lokalnych do zarz¹dzania swoimi
sprawami, w mo¿liwie najszerszym zakresie. Struktura mapy
powiatowej jest wiêc - co do zasady - prawid³owa. Gwarantuje
zdolnoœæ wykonywania wszystkich lokalnych zadañ
publicznych, a tak¿e spójnoœæ spo³eczn¹ i warunki do kreowania
mechanizmów obywatelskich. Ale koniecznym warunkiem, by
mechanizmy te zadzia³a³y, by wytwarza³y realn¹ „wartoœæ doda-
n¹” polskiego ¿ycia zbiorowego, jest stabilnoœæ jego podstaw
terytorialnych. Wtedy wystarczy spo³ecznoœciom lokalnym
i ich samorz¹dowi - gminnemu i powiatowemu daæ realne
mo¿liwoœci dynamizowania rozwoju gospodarczego
i cywilizacyjnego; przez zaledwie kilka lat elity lokalne dostarczy³y
wielu dowodów swojej aktywnoœci i skutecznoœci w tym
wzglêdzie.

A gdyby jakieœ powiaty (lub miasto na prawach powiatu
i s¹siedni powiat ziemski, albo ma³e miasto i s¹siednia gmina)
zechcia³y siê po³¹czyæ, bo jest to dla nich korzystne, niech rz¹d
im tylko nie przeszkadza.

Prof. Micha³ Kulesza
Uniwersytet Warszawski

Powiaty s¹ bardzo potrzebne
(Wyst¹pienie prof. M. Kuleszy podczas VII Zgromadzenia Ogólnego ZPP w dniu18 marca br.)
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Dop³aty bezpoœrednie s¹ najbardziej powszechn¹
i najdogodniejsz¹ form¹ wsparcia rolników w Unii Europejskiej.
Nasi rolnicy ju¿ niebawem bêd¹ mogli równie¿ z nich korzystaæ.
Od 15 kwietnia br. bêd¹ oni mogli sk³adaæ w Biurach Powiatowych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wnioski
o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych.
Szacuje siê, ¿e p³atnoœæ bezpoœrednia wyniesie ponad 100 euro
na hektar.

Wniosek o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do
gruntów rolnych s³u¿y do ubiegania siê o przyznanie jednolitej
p³atnoœci obszarowej (podstawowej) do gruntów rolnych
w gospodarstwie oraz p³atnoœci uzupe³niaj¹cych do powierzchni
uprawy okreœlonych gatunków roœlin, których wykaz zostanie
corocznie podany w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów. Aby
uzyskaæ p³atnoœci obszarowe, rolnik musi byæ posiadaczem
gospodarstwa rolnego, w sk³ad którego wchodz¹ dzia³ki rolne
o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha. Minimalna
powierzchnia dzia³ki rolnej, czyli zwartego obszaru gruntu rolnego,
na którym jest prowadzona jedna uprawa, nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 0,1 ha. Uprawnionymi do p³atnoœci s¹ w³aœciciele gospodarstw
rolnych, a tak¿e osoby, które grunty dzier¿awi¹, u¿ytkuj¹ lub
u¿yczy³y. Warto podkreœliæ, ¿e grunty rolne musz¹ byæ utrzymane
w dobrej kulturze z zachowaniem zasad ochrony œrodowiska. Rolnik
musi mieæ tak¿e nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny, czyli
wczeœniej (minimum 3 tygodnie przed z³o¿eniem wniosku
o p³atnoœæ) powinien z³o¿yæ w Biurze Powiatowym ARiMR
„Wniosek o wpis do ewidencji producentów”.

Informacje zawarte we wniosku powinny byæ zgodne
z prawd¹ i mo¿liwe do zweryfikowania w oparciu o materia³y
Ÿród³owe. Najwa¿niejsze dane, które podaje rolnik, dotycz¹
po³o¿enia i powierzchni u¿ytkowanych dzia³ek ewidencyjnych,
na których znajduj¹ siê zadeklarowane we wniosku dzia³ki rolne.
S¹ to dane z ewidencji gruntów i budynków – nazwa obrêbu,
numer obrêbu, numer arkusza mapy ewidencyjnej, numer dzia³ki
ewidencyjnej, ca³kowita powierzchnia dzia³ki ewidencyjnej
- w hektarach, z dok³adnoœci¹ do 1 m2 i powierzchnia dzia³ki
ewidencyjnej wykorzystana przez wnioskodawcê do celów
rolniczych (z dok³adnoœci¹ do 2 miejsc po przecinku). S¹ to te¿
informacje o wnioskowanych dzia³kach rolnych, okreœlaj¹ce
gatunek roœliny uprawnej lub rodzaj uprawy, powierzchniê dzia³ki
rolnej w hektarach z dok³adnoœci¹ do 2 miejsc po przecinku,
powierzchniê dzia³ki rolnej w granicach wszystkich dzia³ek
ewidencyjnych, na których jest ona po³o¿ona.

Na potrzeby wype³nienia Wniosku o przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich do gruntów rolnych bêd¹ przydatne dokumenty
takie jak wypis z ewidencji gruntów i budynków (jego cenê minister
infrastruktury obni¿y³ do 1,80 z³), akt notarialny dotycz¹cy kupna-
sprzeda¿y lub darowizny, decyzja administracyjna, wieloletnia
umowa dzier¿awy zarejestrowana w ewidencji gruntów. Wypis
z ewidencji gruntów i budynków mo¿na by³o uzyskaæ w starostwie
powiatowym, w biurze ewidencji gruntów i budynków, a tak¿e na
trwaj¹cych od 15 paŸdziernika 2003 r. do koñca marca 2004 r.

spotkaniach informacyjno-promocyjnych, organizowanych przez
ARiMR. Dokumenty te nie musz¹ byæ pozyskane na potrzeby
wype³nienia wniosku w danym roku, mog¹ byæ z lat minionych,
lecz powinny byæ zgodne ze stanem faktycznym. Nie trzeba ich
do³¹czaæ do wniosku, ale mog¹ byæ przydatne podczas
wyjaœniania ewentualnych niezgodnoœci wykrytych podczas
kontroli, przeprowadzanych przez ARiMR.

Ka¿dy wniosek z³o¿ony w Biurze Powiatowym bêdzie
sprawdzony przez system komputerowy. Wiarygodnoœæ
podanych we wniosku danych bêdzie weryfikowana tak¿e podczas
wykonywanych przez ARiMR kontroli w gospodarstwach.
Kontrole na miejscu obejm¹ co najmniej 5,5% wszystkich
producentów, którzy z³o¿yli wnioski. Za podanie b³êdnych
informacji przewidziane s¹ sankcje. Na przyk³ad, jeœli podamy we
wniosku nieœwiadomie wiêksz¹ powierzchniê ni¿ rzeczywista,
a ró¿nica ta bêdzie wiêksza ni¿ 3%, ale mniejsza ni¿ 30%, wówczas
p³atnoœæ dla rolnika zostanie zmniejszona o dwukrotnoœæ
stwierdzonej ró¿nicy. Wszystkie z³o¿one wnioski podlegaj¹
szczegó³owej weryfikacji – dane z wniosku s¹ porównywane
z bazami danych m.in. baz¹ ewidencji gruntów. Rolnicy, którzy nie
uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez ARiMR, mog¹
zg³osiæ siê do Biura Powiatowego Agencji i tam otrzymaj¹ formularz
wniosku oraz wypis z ewidencji swoich gruntów. Na pomoc przy
wype³nianiu wniosków mo¿na liczyæ w Oœrodkach Doradztwa
Rolniczego, izbach rolniczych i bankach spó³dzielczych.

Wniosek powinien zostaæ z³o¿ony w terminie od 15
kwietnia do 15 czerwca 2004 r. w Biurze Powiatowym ARiMR,
w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê
wnioskodawcy. Mo¿liwe bêdzie z³o¿enie wniosku po 15 czerwca
2004 r. - ale nie póŸniej ni¿ do 9 lipca 2004 r. – jednak¿e spowoduje
to zmniejszenie kwoty przys³uguj¹cej p³atnoœci o 1% za ka¿dy
dzieñ roboczy spóŸnienia. Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli
wnioskodawca otrzyma Decyzjê w sprawie przyznania p³atnoœci,
a na jego konto bankowe bêdzie wys³any przelew. Termin realizacji
p³atnoœci to okres miêdzy 1 grudnia 2004 r. a 30 kwietnia 2005 r.
Warto dope³niæ wcale nie tak uci¹¿liwych formalnoœci, aby dostaæ
pieni¹dze z Unii Europejskiej!
WA¯NE DATY DO ZAPAMIÊTANIA:
Termin sk³adania wniosków o:
- WPIS   DO  EWIDENCJI  PRODUCENTÓW- minimum
3 tygodnie przed z³o¿eniem wniosku o p³atnoœæ,
- PRZYZNANIE   P£ATNOŒCI   BEZPOŒREDNICH – 15 kwietnia
do 15 czerwca br.

Dop³aty bezpoœrednie w zasiêgu rêki

Biuro Powiatowe w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1,
tel. (013) 43 43 161,
    (013) 43 44 101

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Powiat Brzozowski w liczbach:
G³ówne Ÿród³o utrzymania:
praca poza rolnictwem: 14.033 os.
na w³asny rachunek: 1.221 os.
w rolnictwie: 24.987 os.
niezarobkowe Ÿród³a
(renciœci, emeryci, na zasi³kach ...) 19.829 os.

Alicja Sowa
Biuro Powiatowe  w Brzozowie

ARiMR
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Narodowy Bank Polski i Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów podjê³y wspólnie inicjatywê, której celem jest
zapobieganie wykorzystywaniu integracji europejskiej jako pre-
tekstu do podnoszenia cen. Z analiz przeprowadzonych przez
obie instytucje wynika bowiem, ¿e w wyniku akcesji, ceny towa-
rów i us³ug nie powinny w Polsce ulec istotnej zmianie.

I Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje zarówno
wzrosty, jak i spadki cen niektórych grup towarów. Bêdzie to wy-
nikaæ z:
· Przyczyn bezpoœrednich (po stronie kosztowej): zmiany stawek

VAT, stawek akcyzy, przyjêcia Wspólnej Taryfy Celnej oraz ob-
jêcia Polski Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹.

· Efektów rynkowych: wzrost konkurencji, liberalizacja.
II Przewiduje siê, ¿e wzrost cen spowodowany akcesj¹ bêdzie
dotyczy³ 15 proc. towarów i us³ug nabywanych przez przeciêtne
gospodarstwo domowe (tzw. koszyk dóbr i us³ug), spadek cen
bêdzie dotyczy³  33 proc., a na 52 proc. cen przyst¹pienie do UE
nie bêdzie mia³o wp³ywu.
III Przy uwzglêdnieniu wy³¹cznie efektów bezpoœrednich, skala
potencjalnych podwy¿ek nielicznej grupy towarów bêdzie jednak
na tyle du¿a, ¿e przewa¿¹ one nad obni¿kami. Oznacza to, ¿e prze-
ciêtnie konsumowany koszyk dóbr mo¿e w 2004 r. nieznacznie
zdro¿eæ.
Towary, które powinny stanieæ obni¿¹ CPI o: 0,4 pkt. proc.
Towary, które mog¹ zdro¿eæ podnios¹ CPI
maksymalnie o: 1,3 pkt. proc.
Maksymalny wzrost CPI wyniesie:
0,9 pkt. proc.
Wzrost ogólnego poziomu cen o 0,9 pkt.
proc. to maksymalny krótkoterminowy
wp³yw, jaki mo¿e mieæ na ceny w Polsce
przyst¹pienie do UE. Szacunek ten nie
uwzglêdnia jednak dzia³ania si³ konkuren-
cji, które z du¿ym prawdopodobieñstwem,
zmniejsz¹ skalê tego wzrostu. 
IV Istotny wp³yw na poziom cen w Pol-
sce po 1 maja 2004 r. wywrzeæ mog¹ tak¿e
zmiany regulacyjne przeprowadzane
obecnie w krajach wspólnoty m.in. w sek-
torze telekomunikacyjnym, energetycz-
nym czy us³ug finansowych. S¹ one czê-
œci¹ programu reform spo³eczno-gospodarczych maj¹cych zwiêk-
szyæ konkurencyjnoœæ gospodarki europejskiej znanego jako Stra-
tegia Lizboñska. G³ównym jej za³o¿eniem jest wysuniecie na pierw-
szy plan interesów obywateli Zjednoczonej Europy poprzez za-
pewnienie im dostêpu do us³ug powszechnych za przystêpn¹
cenê, zwiêkszenie mo¿liwoœci wyboru, bêd¹cych konsekwencj¹
lepszej alokacji zasobów w ramach Jednolitego Rynku oraz wzro-
stu konkurencyjnoœci i obni¿enia kosztów.
V Dotychczasowe doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e ceny w UE s¹ zró¿-
nicowane i nie podlegaj¹ szybkiemu wyrównywaniu. W du¿ej mie-
rze zale¿¹ one od stopnia rozwoju gospodarczego poszczegól-
nych krajów. Dobrym przyk³adem tego zró¿nicowania s¹ ceny ¿yw-
noœci.

Analizuj¹c zmiany cen w Polsce po 1 maja 2004 r.
i porównuj¹c je do poziomu istniej¹cego w obecnych pañstwach
cz³onkowskich pamiêtaæ nale¿y, i¿ obecnie mimo wieloletniego pro-
cesu budowania Jednolitego Rynku oraz przyjêcia wspólnej walu-
ty, ceny us³ug oraz towarów, zarówno ¿ywnoœciowych, jak i prze-
mys³owych, s¹ znacznie zró¿nicowane w poszczególnych krajach.
S¹ one bowiem zawsze wypadkow¹ si³y nabywczej konsumen-

tów, stopnia liberalizacji danego rynku oraz poziomu konku-
rencji.
VI Przyk³ady towarów i us³ug, których ceny powinny spaœæ
w 2004 r. w zwi¹zku z akcesj¹.

VII Przyk³ady towarów i us³ug, których ceny mog¹ wzrosn¹æ
w 2004 r. w zwi¹zku z akcesj¹.

Narodowy Bank Polski wspólnie z Urzêdem Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów podj¹³ inicjatywê, której celem jest za-
pobieganie wykorzystywaniu integracji europejskiej jako pre-
tekstu do podnoszenia cen. Uruchomiona zostanie specjalna
infolinia, na któr¹ ka¿dy bêdzie móg³ zg³osiæ informacje o za-
mianach cen. W akcjê analizowania zmian cen zaanga¿owane
bêd¹ oddzia³y okrêgowe NBP. W przypadkach ich znacz¹cego
podnoszenia, pod pretekstem przyst¹pienia Polski do UE,
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów bêdzie przepro-
wadzaæ postêpowania wyjaœniaj¹ce.

Aby ta inicjatywa mog³a przynieœæ po¿¹dane efekty,
niezbêdne jest zaanga¿owanie mediów. Œrodki przekazu, w wy-
branej przez siebie formie, informowa³yby o przypadkach nie-
uzasadnionego podnoszenia cen. Ju¿ sama zapowiedŸ, i¿ naj-
wiêksze polskie media s¹ sk³onne podawaæ do publicznej wia-
domoœci przypadki nadmiernego wzrostu cen mo¿e powstrzy-
mywaæ dostawców przed takimi dzia³aniami.

Jak przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej
wp³ynie na poziom cen?

***

Opr: Piotr Tasz
na podst. materia³ów NBP i UOKiK
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LIZBONA

UNIA EUROPEJSKA

UNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKAUNIA EUROPEJSKA
PAÑSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

W kolejnych numerach BGP prezentujemy podstawowe informacje
o pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Dane te pozwol¹ na poznanie
specyfiki danego kraju (warunków naturalnych, gospodarki i demografii).

 Opr. Piotr Tasz
na podst. materia³ów UKiE

PORTUGALIA

Sejm znowelizowa³ ustawê o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych, która
od l maja br. umo¿liwi Polakom podró¿owanie
i przekraczanie granic poszczególnych
pañstw Unii Europejskiej na podstawie
dowodu osobistego.

Zgodnie z nowelizacj¹, Polacy bêd¹
mogli przekraczaæ granice UE na podstawie
dowodu w postaci karty, jak i dowodów
osobistych starego wzoru (ksi¹¿eczko-
wych), które zachowuj¹ wa¿noœæ do koñca
2007 r. Nowych plastikowych dowodów nie
trzeba bêdzie zmieniaæ, kiedy Unia zrealizuje
plany wprowadzenia w dokumentach
to¿samoœci mikrochipów z zakodowanymi
odciskami palców i wizerunkami twarzy,
daj¹cymi siê odczytywaæ za pomoc¹
komputerów stra¿y granicznej czy policji.

Prawo Unii Europejskiej umo¿liwia
obywatelom pañstw cz³onkowskich, w tym
od l maja Polski, przekraczanie granic
wewnêtrznych UE z dokumentem
to¿samoœci zg³oszonym przez pañstwo
podró¿nego. Wzory dowodów osobistych
nowego i starego typu zosta³y ju¿ przez
Polskê zg³oszone do Brukseli.

Nowelizacja wprowadza równie¿ inne
rozwi¹zania dostosowuj¹ce prawo polskie
do unijnego, w tym mo¿liwoœæ przyzna-
wania obywatelom innych krajów unijnych
numeru PESEL lub ich czasowego zameldo-
wania na terenie Polski. Wprowadzono
równie¿ przepis, na podstawie którego
obywatele polscy, zamieszkali za granic¹,
ubiegaj¹cy siê o wydanie paszportu, mog¹
mieæ mo¿liwoœæ nadania numeru PESEL
z urzêdu.

Dziêki noweli pojawi³a siê tak¿e
mo¿liwoœæ wydania, na wniosek rodziców
lub opiekunów, dowodu osobistego osobie,
która nie ukoñczy³a 13. roku ¿ycia.

OD l MAJA PRZEZ GRANICE
W UE ZA OKAZANIEM

DOWODU OSOBISTEGO
Powierzchnia: 92 tys. km2

Ludnoœæ: 10 tys.
Gêstoœæ zaludnienia: 109 os./km2

Stolica i najwiêksze miasto: Lizbona
Jêzyk urzêdowy: portugalski
Ustrój: republika
Graniczy z Hiszpani¹
Œwiêto narodowe: 24 kwietnia (rocznica obalenia dyktatury 1974 r.), 6 paŸdziernika
(rocznica proklamowania republiki 1910 r.).

WARUNKI NATURALNE
Najwy¿szy szczyt kraju ma wysokoœæ 1993 m i znajduje siê w górach Sierra da
Estrela. Du¿a czêœæ Portugalii, na po³udnie od Lizbony, to niziny oraz wy¿yny
z szerokimi dolinami rzecznymi.
Lasy pokrywaj¹ oko³o 20% powierzchni kraju i maj¹ istotne znaczenie ekonomiczne.
Dêby korkowe pokrywaj¹ jedn¹ czwart¹ terenów zalesionych.

ROLNICTWO
Portugalia jest krajem rolniczym, ale wci¹¿ jeszcze nie jest samowystarczalna
w produkcji ¿ywnoœci. Typowo œródziemnomorskie zbiory oliwek, fig, winogron,
migda³ów i owoców cytrusowych pochodz¹ z rejonu Algarve i Baixo Alentejo. Na
pó³nocy uprawia siê winoroœl oraz oliwki u¿ywane do produkcji oliwy, wa¿nego
sk³adnika konserwowych sardynek.

GOSPODARKA
Portugalia jest krajem œrednio uprzemys³owionym. Wiele starszych ga³êzi przemys³u
zwi¹zanych jest z rolnictwem, leœnictwem, rybo³ówstwem, produkcj¹ korka
(Portugalia jest wiod¹cym producentem korka), papieru, wina, oliwy z oliwek,
sardynek w konserwach.
Hutnictwo metali, przemys³ mechaniczny i produkcja towarów konsumpcyjnych,
to nowsze ga³êzie przemys³u, które rozwinê³y siê w ostatnich latach.
Wiele ma³ych portów zajmuje siê rybo³ówstwem, zaœ wiêksze porty prowadz¹
po³owy na odleg³ych wodach Atlantyku. Sardynki najliczniej wy³awiane ryby,
u¿ywane s¹ g³ównie do produkcji konserw na eksport.
W niewielkich iloœciach wydobywa siê: wêgiel kamienny, piryt, wolfram, wêglik
wolframu, kaolin, z³oto, uran oraz marmur.

MIASTA
Lizbona le¿y na siedmiu wzgórzach po pó³nocnej stronie ujœcia rzeki Tag, 14 km
od Atlantyku i jest ukrytym w zatoce portem. Porto usytuowane jest na pó³nocnym
brzegu rzeki Duero. Nazwa miasta pochodzi od wina produkowanego
z miejscowych winogron.

TURYSTYKA
Turystyka jest g³ównym Ÿród³em dochodu Portugalii, szczególnie w regionie
Algarve i na terenach po³o¿onych na zachód od Lizbony. S³oñce, pla¿e, pola
golfowe, zabytki i kurorty spokojniejsze ni¿ w Hiszpanii, to najwiêksze atrakcje
Portugalii, któr¹ odwiedza 13 milionów turystów rocznie.

Powiat Brzozowski w liczbach:
U¿ytkowanie gruntów:
ogó³em: 31.476 ha, grunty orne: 20.562 ha,
sady: 117 ha, ³¹ki: 4.173 ha, pastwiska: 2.442 ha,
lasy: 2.381 ha, pozosta³e: 1.800 ha.
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MISTRZOSTWA   ŒWIATA   W   RZUCIE
TELEFONEM   KOMÓRKOWYM

W   FINLANDII
W fiñskiej miejscowoœci Savonlinna odby³y siê  czwarte

mistrzostwa œwiata w rzucaniu telefonem komórkowym.
Faworytami imprezy byli - jak w latach poprzednich - Finowie.
Zgodnie z oczekiwaniami, reprezentant gospodarzy zaj¹³ pierwsze
miejsce, nie pobi³ jednak ustanowionego rok temu rekordu
œwiata. Finlandia jest ojczyzn¹ najpopularniejszego na œwiecie
producenta telefonów komórkowych - Nokii. Z tego kraju
pochodzi³o dwie trzecie uczestników imprezy. Trzydziestka
zawodników reprezentowa³a dziewiêæ innych narodowoœci.

W „rzucie klasycznym” - najwa¿niejszej rywalizacji
mistrzostw - zwyciê¿y³ Fin, Samu Santala. Swoj¹ komórkê rzuci³
na odleg³oœæ 66 metrów i 62 centymetrów. Do pobicia rekordu
œwiata, nale¿¹cego tak¿e do Fina, zabrak³o 10 centymetrów.
Agencje nie podaj¹ marki telefonu zwyciêzcy.

Rozegrano te¿ zawody w stylu dowolnym (ocenianie jest
wra¿enie estetyczne) i w rywalizacji dru¿ynowej. Oddzielnie
startowa³y panie i juniorzy do lat 12. Organizatorzy mówi¹, ¿e
mistrzostwa przeznaczone s¹ dla wszystkich, którzy chc¹ rzuciæ
swoj¹ komórk¹, bo maj¹ doœæ g³uchych po³¹czeñ, pomy³kowo
wybranych numerów i baterii, które roz³adowuj¹ siê w najmniej
spodziewanym momencie.

SERWIS  ROZMAITOŒCI ZE ŒWIATA
TUNEL   DLA   ̄ AB

W Niemczech wybudowany zostanie tunel pod tras¹
szybkiego ruchu, aby ¿aby mog³y bezpiecznie przedostaæ siê na
drug¹ stronê drogi. Budowa tunelu pozwoli ¿abom i innym
p³azom bez problemów docieraæ nad pobliskie jezioro, gdzie
wiosn¹ sk³adaj¹ skrzek. Dotychczas ¿aby by³y przenoszone przez
drogê w koszykach dŸwiganych przez przedstawicieli organizacji
ochrony przyrody.

BOMBOWE   CZESKIE   PIWO
W wielu czeskich gospodach piwo z beczek nalewa siê,

wykorzystuj¹c... stare gaœnice przeciwpo¿arowe wype³nione
dwutlenkiem wêgla. Gaœnice takie s¹ o wiele tañsze od
specjalnych butli spo¿ywczych. Jednak¿e - zdaniem ekspertów
- w razie wybuchu przerobione przez majsterkowiczów gaœnice
mog¹ tak¹ gospodê zrównaæ z ziemi¹!Ogromna liczba gaœnic
pojawi³a siê na rynku w ostatnich latach, kiedy - po
wprowadzeniu nowych przepisów przeciwpo¿arowych  - w wielu
firmach musia³y one zostaæ zast¹pione nowoczesnymi
urz¹dzeniami. Gaœnice sprzedawano po kilkaset koron. Cena butli
spo¿ywczej jest ponad dziesiêciokrotnie wy¿sza.

W³aœciciele piwiarni masowo kupowali stare gaœnice. Po
przerobieniu zaworów trafia³y do piwnic gospód, gdzie pe³ni¹
funkcjê zbiornika z gazem t³ocz¹cym z ch³odzonych beczek piwo
nalewane póŸniej przez pipetê do kufli. Czeskie przepisy nie
okreœlaj¹ rodzaju butli, w jakiej ma byæ przechowywany
dwutlenek wêgla wykorzystywany przy nalewaniu piwa.
W³aœciciele gospód mog¹ byæ ukarani  kar¹ nawet do 2 milionów
koron (ok. 280 tys. z³otych) - jedynie wtedy, jeœli wykorzystany
gaz wyraŸnie negatywnie wp³ynie na jakoœæ piwa.

Siedz¹c w piwiarni czeskiej miejmy œwiadomoœæ, ¿e
raczenie siê trunkiem nie jest pozbawione pewnej dozy ryzyka.

WYG£ODNIA£E   S£ONIE   NAPADAJ¥   NA
CIÊ¯ARÓWKI

Jak podaje dziennik „Bangkok Post”, we wschodniej
Tajlandii wyg³odnia³e s³onie nauczy³y siê zatrzymywaæ i okradaæ
transportuj¹ce trzcinê cukrow¹ ciê¿arówki. Brak wody i po¿y-
wienia doskwieraj¹cy 130 s³oniom z rezerwatu Ang Lue Nai o tej
porze roku, cechuj¹cej siê prawie ca³kowitym zanikiem opadów,
zmusza zwierzêta do opuszczania d¿ungli i szukania jedzenia
wokó³ siedlisk ludzkich.

Dotychczas s³onie zadowala³y siê zbieraniem z dróg
trzciny cukrowej, pozostawionej specjalnie dla nich przez
kierowców ciê¿arówek. Teraz nauczy³y siê jednak zatrzymywaæ
transporty. S³onie dzia³aj¹ zazwyczaj w grupie. Podczas napadu,
szef stada tarasuje drogê, uniemo¿liwiaj¹c ciê¿arówkom przejazd.
Przez ten czas, reszta stada wy³adowuje trzcinê za pomoc¹ swoich
tr¹b, podaj¹ naoczni œwiadkowie.

SKUTKI   STRZELANIA   NA   WIWAT   NA
SERBSKICH   PRZYJÊCIACH   WESELNYCH

W Serbii na przyjêciach weselnych strzela siê na wiwat.
Takie strza³y, ale i ofiary, nie s¹ czymœ niezwyk³ym na serbskich
weselach, gdzie zwyczaj ten ma wielowiekow¹ tradycjê. Tym
razem jednak przypadkowo zestrzelono samolot Utva-75. Pilot
i pasa¿er zostali powa¿nie ranni, gdy samolot spad³ na przewody
wysokiego napiêcia we wsi Ratina, oko³o 160 km na zachód od
Belgradu.

CERKIEW   NA   KÓ£KACH
W Doniecku na Ukrainie zbudowano unikatow¹ cerkiew

na kó³kach. Wykonano j¹ na zamówienie rosyjskiej cerkwi
prawos³awnej, która chce za pomoc¹ ruchomej œwi¹tyni docieraæ
do wszystkich wiernych. Cerkiew na kó³kach, to metalowy
wagonik umieszczony na ciê¿arówce, zawieraj¹cy wszystko, co
niezbêdne w œwi¹tyni, nawet dzwony. W drugim wagoniku
towarzysz¹cym cerkwi zamontowano kilka miejsc do spania,
kuchenkê, prysznic i toaletê.
Ruchoma œwi¹tynia niebawem wyruszy w podró¿ po miastach,
miasteczkach i wsiach Ukrainy i Rosji. Dojechaæ ma w najdalsze
zak¹tki Uralu.

W   BRAZYLII   SIUSIA   SIÊ   NA   ULICY
W³adze stanu Rio de Janeiro przyst¹pi³y do kampanii,

maj¹cej odwieœæ mieszkañców brazylijskiej metropolii od
siusiania na ulicach. S³u¿by oczyszczania miasta u¿ywaj¹ co
miesi¹c ogromnych iloœci œrodków dezynfekuj¹cych do usuniêcia
œladów uryny.

W 1999 roku zamówiono budowê 16 p³atnych pisuarów.
Przybytki stanê³y, ale tylko 9 funkcjonuje, gdy¿ reszty nie
pod³¹czono dot¹d do sieci kanalizacyjnej. Ale nawet te, które
dzia³aj¹, nie ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem ze wzglêdu na cenê
wstêpu: 1 reala (oko³o 0,30 euro). Np. pisuar umieszczony trzy
miesi¹ce temu w pó³nocnej czêœci miasta odwiedzi³a dotychczas
tylko jedna osoba.

Brazylijczycy wol¹ siusiaæ pod go³ym niebem. W centrum
wszêdzie widaæ mê¿czyzn siusiaj¹cych pod œcian¹ - tym razem
na plakatach kampanii przeciwko temu obyczajowi. Czy uda siê
go zwalczyæ?

Opracowa³: Dariusz Supel
¯ród³o: PAP

WARTO WIEDZIEÆ
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MOJE HOBBY

Opr: Anna Ka³amucka

Fuksja jest niemal symbolem lata. Jej romantyczne, lekko
zwisaj¹ce czerwone i bia³e dzwonki kwiatów widoczne s¹ wszêdzie, na
tarasach, w skrzynkach balkonowych i na oknach. Do wyj¹tków nie
nale¿¹ fuksje o kszta³cie drzewek. Nazwa fuksja wywodzi siê od
Leonharda Fuchsa, niemieckiego lekarza i botanika. Roœlina pochodzi
z Po³udniowej i Œrodkowej Ameryki, z Nowej Zelandii i Tahiti.
W Europie zadomowi³a siê oko³o 1800 roku.

Roœlina  o  wielu  formach
- pn¹ca,  zwisaj¹ca,  krzewiasta,  drzewko ...
Istnieje ponad 100 gatunków botanicznych. Z up³ywem czasu powsta³a
ogromna iloœæ odmian tej roœliny. Istniej¹ jako byliny, znane s¹ tak¿e
formy zdrewnia³e, niskie, mieszcz¹ce siê w doniczkach oraz drzewka, do
których potrzebne s¹ ju¿ du¿e donice. S¹ te¿ fuksje zwisaj¹ce lub pn¹ce,
które mo¿na umieœciæ w zawieszonych doniczkach, s¹ mrozoodporne
krzewy ogrodowe, odmiany pasuj¹ce na balkon lub okno pokoju.
Wiêkszoœæ fuksji to mieszañce, co oznacza, ¿e powsta³y na podstawie
krzy¿owania rozlicznych gatunków.
Szeroka  gama  kolorów
To, i¿ kwiaty rzucaj¹ siê w oczy, spowodowane jest ich kszta³tem: cztery
p³atki kielicha os³aniaj¹ przewa¿nie inaczej zabarwion¹ koronê, z której
wystaj¹ prêciki oraz bardzo d³uga szyjka.

Deszcz  szkodzi  kwiatom
W niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych - przed³u¿aj¹cych siê
deszczach i ulewach - lepiej przenieœæ fuksje z ogrodu pod zadaszon¹
czêœæ domu albo nawet do mieszkania. Jeœli kupimy natomiast roœlinê
wczesn¹ wiosn¹ i przeniesiemy j¹ od razu ze szklarni do ogrzewanego
pokoju, wtedy mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zrzuci wszystkie p¹ki kwiatowe.

WYBIERZMY   KSZTA£T   FUKSJI
Kszta³towanie  drzewka
Wysoki pieñ fuksji mo¿na z ³atwoœci¹ ukszta³towaæ. Wystarczy
regularnie od³amywaæ dolne, boczne pêdy, dopóki pieñ nie osi¹gnie
po¿¹danej wysokoœci. Trwa to pewien czas. Potem nale¿y przyci¹æ
koronê do odpowiedniego kszta³tu. Szczególnie piêknie wygl¹daj¹
drzewka odmian fuksji zwisaj¹cych.
Przycinanie
Wiêkszoœæ fuksji nale¿y przyci¹æ, aby nadaæ im ³adny kszta³t, inaczej
urosn¹ zbyt wysoko. Najlepsz¹ por¹ jest wiosna. Przez ca³y tak¿e rok
mo¿na odcinaæ nie³adne, d³ugie pêdy i u¿yæ ich do rozmna¿ania.
Mo¿na  podwi¹zywaæ
Tak samo wa¿ne jak przycinanie jest podwi¹zywanie. Sporo roœlin ma
tak¹ iloœæ kwiatów, ¿e je z trudnoœci¹ unosi. Nale¿y wstawiæ kijek do
doniczki i podwi¹zaæ do niego ciê¿sze ga³¹zki.

FUKSJA   W   CI¥GU  ROKU:
Luty - zimuj¹ce roœliny nale¿y odrobinê wiêcej podlewaæ, nie nawoziæ.
Marzec – kwiecieñ - pocz¹tkiem marca, gdy zaczyna rosn¹æ, mo¿na j¹
skróciæ o jedn¹ trzeci¹ oraz przyci¹æ do po¿¹danego kszta³tu. Odciête
czêœci mo¿na wykorzystaæ na sadzonki. Nale¿y powoli rozpocz¹æ
nawo¿enie.
Maj – czerwiec - nale¿y obficie podlewaæ, nawoziæ co dziesiêæ dni.
Roœliny mo¿na ewentualnie umieœciæ na zewn¹trz.
Lipiec – sierpieñ - zwiêd³e kwiaty nale¿y usuwaæ, co uniemo¿liwi
wytwarzanie nasion na korzyœæ nowych kwiatów. Nale¿y zwracaæ
uwagê na obecnoœæ bia³ej muszki. Jest to te¿ odpowiednia pora na
pobieranie sadzonek.

Wrzesieñ – paŸdziernik - roœliny nale¿y przygotowaæ
na zimowanie - przenieœæ do domu i oczyœciæ. ̄ ó³te liœcie
nale¿y usun¹æ, ostatnie kwiaty odci¹æ. Przede wszystkim
nale¿y zlikwidowaæ wszystkie szkodniki wraz z ich jajami.
Listopad – grudzieñ – styczeñ - wszystkie fuksje powinny
staæ wtedy w ch³odnym miejscu, podlewanie nale¿y
ograniczyæ. Jest to ich stan spoczynku.

KRÓTKIE  PORADY:
Wielkoœæ - fuksje wystêpuj¹ praktyczne we wszystkich
wielkoœciach i formach, np. jako niskie doniczkowe
roœliny, ale tak¿e jako „drzewka”. Niektóre s¹
mrozoodporne. Przewa¿nie jednak uprawiane s¹ przez
ca³y rok w domu.
Kwitnienie  i  zapach - fuksja zaczyna kwitn¹æ pod koniec
kwietnia i kwitnie do pocz¹tku paŸdziernika. S³abo
pachn¹ce kwiaty s¹ przewa¿nie w tonacjach czerwonych
lub fioletowych.
Œwiat³o  i  temperatura - fuksja jest najpiêkniejsza, kiedy
stoi w lekko zacienionym, ch³odnym miejscu, z nieco
zwiêkszon¹ wilgotnoœci¹ powietrza. W lecie mo¿e staæ
na zewn¹trz, w pó³cieniu, w zimie w temperaturze 6 -10 °C.
Podlewanie  i  nawo¿enie - w lecie nale¿y utrzymywaæ j¹
stale wilgotn¹, w zimie podlewaæ   oszczêdniej. Nawoziæ
od maja do czerwca.
Pod³o¿e  i  przesadzanie - przesadza siê j¹ w marcu do
niezbyt wielkich naczyñ. Wystarczy normalna ziemia
kwiatowa, mo¿na jednak domieszaæ trochê piasku.
Przycinanie - na wiosn¹ roœliny nale¿y silnie przyci¹æ,
tak przyciêta m³oda roœlina jest póŸniej bardziej gêsta.
Rozmna¿anie - fuksja rozmna¿a siê praktycznie wy³¹cznie
przez sadzonki pêdowe. Zielone pêdy wierzcho³kowe
odcinamy w lecie (4-5 cm d³ugoœci), zdrewnia³e dopiero
na wiosnê. W wodzie lub w mieszance torfu i piasku
szybko siê ukorzeni¹. Przez wysiew uzyskuje siê nowe
odmiany, ale trwa to d³ugo.

ROŒLINY  KWITN¥CE
FUKSJA
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SPORT

M³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjów z powiatu
brzozowskiego w pierwszej dekadzie br. rywalizowa³a w zawodach
powiatowych w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej i Gimnazjad.
Do zawodów powiatowych kwalifikowali siê mistrzowie
poszczególnych gmin z wczeœniej przeprowadzonych zawodów
gminnych. Z kolei zwyciêzcy zawodów powiatowych
zakwalifikowali siê do zawodów rejonowych.
Zwyciêzcami zostali:
Szko³y podstawowe:
- mini koszykówka dziewcz¹t – SP Haczów
- mini koszykówka ch³opców – SP Stara Wieœ
- mini pi³ka rêczna dziewcz¹t – SP Haczów

Sport  m³odzie¿owy

27 – 28 lutego br. w Gimnazjum w Przysietnicy
odby³a siê czwarta edycja Turnieju Œrodowiskowego
Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego .
Tegoroczne zawody rozegrano pod  has³em „¯yj zdrowo
bez uzale¿nieñ”. Takie motto jest wynikiem naszego
przekonania, ¿e sport, ruch, aktywny wypoczynek
stanowi¹ najlepsze antidotum na pojawiaj¹ce siê coraz
czêœciej w naszym ¿yciu niepo¿¹dane zjawiska, a wrêcz
patologie.

Byliœmy zadowoleni wiedz¹c, ¿e nasza oferta
zosta³a przyjêta. Pierwszego dnia do rywalizacji stanê³o
73 dzieci i m³odzie¿y. W sobotnie przedpo³udnie miejsca

- mini pi³ka rêczna ch³opców – SP Barycz
- mini pi³ka siatkowa dziewcz¹t – SP 4 Izdebki
- mini pi³ka siatkowa ch³opców – SP Niebocko
- tenis sto³owy dziewcz¹t – SP Turze Pole, SP Jab³onica Polska
- tenis sto³owy ch³opców – SP Turze Pole, SP Stara Wieœ
W tenisie sto³owym zgodnie z regulaminem zawodów awans do
zawodów rejonowych uzyska³y po dwie najlepsze szko³y.
Gimnazja:
- koszykówka dziewcz¹t – Gimnazjum Górki
- koszykówka ch³opców – Gimnazjum Jasionów
- pi³ka rêczna dziewcz¹t – Gimnazjum Nozdrzec
- pi³ka rêczna ch³opców – Gimnazjum Izdebki
- pi³ka siatkowa dziewcz¹t – Gimnazjum Niebocko
- pi³ka siatkowa ch³opców – Gimnazjum Przysietnica.

„¯yj zdrowo bez uzale¿nieñ”
przy sto³ach tenisowych zajêli doroœli, których przyby³o 16. Wszyscy byli
bardzo mocno zagrzewani do walki przez kibiców. O sprawny przebieg
turnieju zadbali nauczyciele wf szkó³ podstawowych i gimnazjum: Daniel
Boroñ, Dariusz Dudek, Daniel Dyka oraz zawodnicy UKS „Olimp”
Przysietnica.
Zwyciêzcy:
Dziewczêta do lat 11: 1. Angelika Ruchlewicz – SP Turze Pole, 2. Amelia
Kwolek – SP Nr 1 Przysietnica, Beata Buczkowicz – SP Nr 1 Przysietnica.
Ch³opcy do lat 11:1. Sebastian Florczak – SP Turze Pole, 2. Jaros³aw B¹k –
SP Nr 1 Przysietnica, 3. Wiktor Macias – SP Nr 1 Przysietnica.
Dziewczêta 12-15 lat:1. Barbara Wojtowicz – G. Brzozów (Turze Pole),
2. Kamila Zubel – SP Turze Pole, 3. Anna Niezgodzka – SP Turze Pole.
Ch³opcy 12-15 lat:1. Mateusz Wacek – G. Przysietnica, 2. Wojciech Tercha
– G. Przysietnica, 3. Cyprian Ruchlewicz – SP Turze Pole.
Dziewczêta 16-19 lat: 1. Sylwia Wania – ZSE Brzozów, 2. Justyna Pietryka
– Przysietnica.
Ch³opcy 16-19 lat: 1. Rafa³ B¹k – ZSB Brzozów, 2. Mateusz Florczak
– Przysietnica, 3. Micha³ Szczepek – G. Przysietnica.
Mê¿czyŸni 20-30 lat:1. Rafa³ Graboñ – Górki, 2. Daniel Boroñ – Stara
Wieœ, 3. Artur Zubel – Przysietnica.
Mê¿czyŸni powy¿ej 30 lat: 1. Zdzis³aw Zubel – Przysietnica, 2. Zbigniew
Dudek – Przysietnica, 3. Ryszard Ryñ – Przysietnica.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do
zorganizowania imprezy. Jacek Fiedyñ

30 marca br. Gimnazjum w Przysietnicy by³o gospodarzem Rejonowej
Gimnazjady w pi³ce siatkowej ch³opców. W zawodach udzia³ wziê³y
dru¿yny: Gimnazjum N r 4 z Sanoka, Gimnazjum Nr 1 z Cisnej, Narciarska
Szko³a Sportowa z Ustrzyk Dolnych oraz Gimnazjum z Przysietnicy. Zawody
otworzy³a Dyrektor Gimnazjum w Przysietnicy Wies³awa Szarek, serdecznie
witaj¹c przyby³ych goœci i opiekunów dru¿yn. Zawody rozegrano
systemem ka¿dy z ka¿dym.

Wyniki: G. Przysietnica – G. Cisna 2:0, G. Sanok – NSS Ustrzyki
2:0, G. Przysietnica – G. Sanok 0:2, G. Cisna – NSS Ustrzyki 0:2,
G. Przysietnica – NSS Ustrzyki 2:1, G.  Cisna – G. Sanok 1:2.

1 miejsce – G. Nr 4 Sanok
2 miejsce – G. Przysietnica
3 miejsce – NSS Ustrzyki Dolne
4 miejsce – G. Nr 1 Cisna
Gimnazjum Sanok i Gimnazjum Przysietnica uzyska³y awans do

pó³fina³u wojewódzkiego. Zwyciêzcom nagrody wrêczy³ Prezes
Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego – Marian Wojtowicz.

Rejonowa Gimnazjada
w pi³ce siatkowej

Zawody sêdziowali Jerzy Siwak i Zbigniew Hanus. Ca³a
impreza przebiega³a we wspania³ej atmosferze, sportowej
rywalizacji, przy g³oœnym dopingu m³odzie¿y szkolnej.
W przerwach pomiêdzy meczami publicznoœæ mog³a
obejrzeæ uk³ady taneczne prezentowane przez zespó³
szkolny „chirleaders” prowadzony pod opiek¹ Ewy
Wieczorek. Daniel Dyka

Dru¿yna Gimnazjum w Przysietnicy wraz z opiekunem Danielem Dyk¹

Uczestnicy turnieju

Marek Szerszeñ
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Władysława Grzeszczyka.

BARAN (21 III – 20 IV)
Jeœli uwa¿asz, ¿e ostatnio nie wiod³o Ci siê w finansach, to ta z³a

passa powinna odejœæ w zapomnienie. W po³owie miesi¹ca spory przyp³yw
gotówki. Postaraj siê uporaæ ze starymi zobowi¹zaniami. W tym miesi¹cu
mo¿esz pokusiæ siê o bli¿sz¹ znajomoœæ z jak¹œ interesuj¹c¹ osob¹.

BYK (21 IV – 21 V)
Twoja sytuacja finansowa jest niez³a. Wprawdzie lekk¹ rêk¹
i z du¿ym rozmachem wydajesz pieni¹dze, ale te¿ potrafisz je

zarobiæ. W kwietniu Twoje sprawy finansowe wreszcie rusz¹ z miejsca,
zadbaj wiêc dok³adnie o swoje interesy, wykorzystaj swoje piêæ minut
podejmuj¹c szybkie decyzje. Pamiêtaj, ¿e musz¹ byæ one bardzo rozs¹dne.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Nareszcie idzie ku lepszemu! Gwiazdy bêd¹ Ci sprzyjaæ niemal
w ka¿dej dziedzinie, zw³aszcza w sferze zawodowej. Nie bój siê

zmian i odpowiedzialnoœci za decyzje. W mi³oœci s³uchaj g³osu serca. Pod
wp³ywem romantycznego nastroju i odpowiedniej scenerii gotów bêdziesz
wyznaæ komuœ mi³oœæ ju¿ po godzinie znajomoœci.

RAK (22 VI – 23 VII)
Nie ogl¹daj siê za siebie. Wyrzuæ z³e wspomnienia i numery
telefonów ludzi, którzy udaj¹ twoich przyjació³. Pocz¹tek miesi¹ca

bêdzie sprzyja³ ambicjom zawodowym. W pracy czeka Ciê seria spotkañ
i ciekawych rozmów. S³uchaj uwa¿nie i wyci¹gaj wnioski, bo szef wymaga³
bêdzie wiêcej, ni¿ siê spodziewasz.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Po 21 kwietnia nast¹pi lepszy okres zarówno w sprawach
zawodowych jak i finansowych. Mo¿esz szukaæ wtedy nowych

Ÿróde³ dochodu, a tak¿e planowaæ now¹ strategiê zawodow¹. Na nadmiar
pomys³owoœci nie powinieneœ narzekaæ, wiêc rusz g³ow¹ i wymyœl, jak
o¿ywiæ Twój zwi¹zek. W rodzinnym i towarzyskim gronie czekaj¹ Ciê
mi³e spotkania i udane przyjêcia.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Tegoroczny kwiecieñ mo¿e szczêœliwie odmieniæ los osób
bezrobotnych. Poszukuj¹c nowego zajêcia, korzystaj z rad

i pomocy bardziej doœwiadczonych osób. Co dwie g³owy to nie jedna.
W po³owie miesi¹ca spróbuj szczêœcia w grach liczbowych. Bardzo
prawdopodobne, ¿e wpadnie Ci spora suma pieniêdzy!

WAGA (24 IX – 23 X)
Jest to korzystny miesi¹c na wprowadzenie w czyn swoich marzeñ

o pracy i ich realizacji. Mo¿esz odnaleŸæ sens swojej dotychczasowej
dzia³alnoœci. Jest to dobra passa dla osób pracuj¹cych w stowarzyszeniach
albo tych, które postanowi³y rozkrêciæ swój w³asny interes. Mo¿esz
naprawdê pokazaæ na co Ciê staæ.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Czekaj¹ ciê du¿e wydatki. Dobrze, ¿e wp³ywy te¿ bêd¹ ca³kiem
spore. Sercowe problemy szybko siê skoñcz¹, jeœli przyznasz siê

do b³êdu. W swoim otoczeniu, a zw³aszcza w biurze wprowadŸ element
wiosny. Mo¿e to byæ akcent w postaci kwiatka lub obrazka poprawiaj¹cego
nastrój. Taki drobiazg wspaniale wp³ynie na Twoje samopoczucie.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Twoje negatywne nastawienie do otoczenia nie przyniesie nic
dobrego. WeŸ siê w garœæ i zacznij wreszcie pilnowaæ swoich

spraw. Chodzi o wa¿ne s³u¿bowe zlecenia, dziêki którym mo¿esz umocniæ
swoj¹ pozycjê, a przy okazji nieŸle zarobiæ. Warto pos³uchaæ g³osu
rozs¹dku, jeœli nie w³asnego, to przynajmniej zaufanych przyjació³.
Rodzina liczy na Ciebie!

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Aura gwiazd sprzyja sukcesom. Jesteœ teraz zdecydowany,
energiczny i pe³en dobrych pomys³ów, a w dodatku otoczony

pomoc¹ ¿yczliwych osób. To wszystko posunie Twoj¹ karierê na szerokie
tory. W kwietniu mo¿esz siê pokusiæ o realizacjê œmia³ych planów
zawodowych, które Ci od dawna chodz¹ po g³owie.

WODNIK (21 I – 19 II)
Sprawy zawodowe bêd¹ siê toczyæ swoim zwyk³ym trybem. Twoja
pozycja w firmie wydaje siê silna, a kariera mocno ugruntowana,

wiêc nie masz powodów do niepokoju. Mo¿esz jedynie myœleæ, co zrobiæ,
by wiêcej zarobiæ lub mieæ wiêksz¹ satysfakcjê z wykonywanej pracy.
Wodniki szukaj¹ce pracy mog¹ otrzymaæ ciekaw¹ ofertê.

RYBY (20 II – 20 III)
Zdob¹dŸ siê wreszcie na odwagê i wyjaœnij bliskim, ¿e masz inne
plany. Po krótkiej burzy wszystko siê uspokoi, a ty z czystym

sumieniem zabierzesz siê do pracy. W mi³oœci lepiej byæ nie mo¿e. Partner
zrobi dla Ciebie wiêcej, ni¿ oczekujesz, dlatego postaraj siê o ma³y rewan¿.



26 Zapraszamy na stronê Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiat-brzozow.com

FirFirFirFirFirma „Wma „Wma „Wma „Wma „WAFRAFRAFRAFRAFRO”O”O”O”O” Sp Sp Sp Sp Sp..... z o z o z o z o z o.o.o.o.o.o.....

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


