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Informacje z powiatu

Wzorem lat poprzednich Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Powiatowe
Zrzeszenie LZS zorganizowa³o Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca
Powiatu Brzozowskiego w 2003 r.

O rosn¹cej popularnoœci plebiscytu œwiadczy fakt, ¿e tym razem
wp³ynê³o a¿ 1960 kuponów, co, jak dotychczas, stanowi rekord. Podobnie jak
w latach ubieg³ych, g³osowanie zdominowali sympatycy pi³ki no¿nej
– w czo³owej pi¹tce znalaz³o siê trzech pi³karzy. Sta³¹ wysok¹ pozycjê
utrzyma³y szachy oraz tenis. Na uwagê zas³uguje dobry start ju-jitsu –
dyscypliny raczkuj¹cej na terenie powiatu, lecz ciesz¹cej siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹.

Oficjalne og³oszenie wyników mia³o miejsce 16 kwietnia br. w Starostwie
Powiatowym w Brzozowie. Wziêli w nim udzia³ prezesi klubów z ca³ego
powiatu, dzia³acze, nominowani, w³adze Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Brzozowie, a tak¿e goœcie: Józef Krzywonos – Prezes Podkarpackiego
Zrzeszenia LZS w Rzeszowie, Zbigniew Pietrusiak – Przewodnicz¹cy
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
w Rzeszowie, Andrzej Hendrzak – Sekretarz Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej w Rzeszowie, Janusz Dragu³a - Wicestarosta Brzozowski, Stanis³aw
Pilszak – Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzozowie – Tadeusz Sperber oraz Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Jasienica Rosielna – Adam Mi³ek.

W roku 2003 najpopularniejszymi sportowcami powiatu brzozowskiego
zostali:

1) KRZYSZTOF GLAZER - LKS Haczów, pi³ka no¿na - 4449 punkty,
2) PAWE£ KRAUZ - Cisy Jab³onica Polska, pi³ka no¿na - 4049 p.,
3) MICHA£ SYCZ - Brzozovia MOSiR szachy - 3058 p.,
4) JAN W£ADYKA - LKS Turze Pole, tenis sto³owy - 2655 p.,
5) PIOTR FLORCZAK - LKS Górki, pi³ka no¿na - 2422 p.,
6) ANTONI RYBA - Górnik Grabownica, pi³ka no¿na - 2286 p.,
7) TOMASZ RUSZEL - Grabowianka Grabówka, pi³ka no¿na - 1943 p.,
8) EMILIA CICHOÑSKA - UKS Górnik Humniska, ju-jitsu - 1843 p.,
9) TOMASZ CZEBIENIAK - Olimpijczyk Dydnia, pi³ka no¿na - 1879 p.,
10) WOJCIECH CHRYÑ - LKS Izdebki, pi³ka no¿na - 1510 p.,
11) MATEUSZ JAKUB RYBA - Górnik Grabownica, ³ucznictwo - 1317 p.,
12) MATEUSZ SAMBORSKI - Brzozovia MOSiR, pi³ka no¿na – 912 p.,
13) PIOTR CWYNAR - B³êkitni Jasienica, pi³ka no¿na - 614 p.,
14) GRZEGORZ RACHFA£ - LKS Golcowa, pi³ka no¿na - 563 p.,
15) WALDEMAR SZAREK - Brzozovia MOSiR, pi³ka no¿na - 477 p.,

Trenerem Roku 2003 zosta³ Andrzej Kêdra - trener ju-jitsu UKS
Górnik Humniska .  Wyró¿niono równie¿ Boles³awa Gawroñskiego
– wieloletniego trenera ³ucznictwa UKS Górnik Grabownica oraz Henryka
D¹browieckiego – trenera dru¿yny Orlików LUKS Dydnia. Zespo³em Roku
2003 zosta³ Zespó³ Seniorów Brzozovia MOSiR. Wrêczeniu odznaczeñ
i wyró¿nieñ towarzyszy³y gratulacje i liczne wyrazy sympatii.

Atmosferê umila³y wystêpy zespo³u muzycznego HORNETS
BROTHERS z Izdebek.

Magdalena Pilawska

Sport  i  rozrywka
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INFORMACJE Z POWIATU

XVII SESJA  RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

(dk)

Brzozowscy radni powiatowi jednomyœlnie przyjêli sprawozdanie
z wykonania zesz³orocznego bud¿etu i jednog³oœnie udzielili Zarz¹dowi
Powiatu absolutorium za 2003 r. Rada Powiatu w Brzozowie pod
przewodnictwem Mieczys³awa Czupskiego obradowa³a podczas sesji
absolutoryjnej 23 kwietnia br.

Starosta Zygmunt B³a¿ przedstawiaj¹c sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za 2003 r., podkreœli³, ¿e sprawom efektywnego gospodarowania
œrodkami bud¿etowymi nadano szczególn¹ rangê. Zauwa¿y³, ¿e ju¿
w swoich za³o¿eniach bud¿et wykazywa³ niedobór œrodków potrzebnych
do sfinansowania w stopniu dostatecznym oraz utrzymania p³ynnoœci
finansowej na przestrzeni roku. Zmusi³o to Zarz¹d Powiatu do wykorzy-
stania wszelkich mo¿liwoœci w celu pozyskiwania dodatkowych œrodków
zarówno w zakresie dotacji, subwencji i œrodków pomocowych. Starania
te przynios³y konkretny efekt w wysokoœci ponad 2 mln z³ po stronie
dochodów. Najwiêksza czêœæ pozyskanej pomocy, bo bez ma³a 1,6 mln z³,
zosta³a przeznaczona na drogowe zadania inwestycyjne (1,5 mln z³) oraz

remonty w placówkach
oœwiatowych (93 tys. z³).
Œrodki te pochodzi³y z rezerwy
czêœci subwencji drogowej
(450 tys. z³), Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów na usuwanie
skutków powodzi (359 tys. z³),
funduszu SAPARD (prawie
600 tys. z³), Kontraktu
Wojewódzkiego (94 tys. z³),
a tak¿e rezerwy czêœci
oœwiatowej subwencji ogól-
nej. W³aœnie dziêki tym
œrodkom odbudowano w 2003 r.
trzy odcinki dróg powiato-
wych (Jab³onica Polska
– Jasionów, Brzozów – Wara
i Barycz – Izdebki) o ³¹cznej
d³ugoœci 9 618 m. Inwestycje
te wynios³y w sumie ponad 2
mln z³, z czego 74,9 %
stanowi³y œrodki pozyskane z

zewn¹trz. Zewnêtrzne œrodki umo¿liwi³y te¿ znaczne polepszenie bazy
oœwiatowej.

Do najwa¿niejszych zadañ w tym zakresie nale¿a³ gruntowny remont
sali gimnastycznej i wyposa¿enie w nowoczesn¹ pracowniê multimedialn¹
Zespo³u Szkó³ Budowlanych oraz wykonanie elewacji przy budynku
Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych. Ponadto dziêki pozyskanym przez w³adze
powiatu dodatkowym œrodkom wzros³a dotacja na utrzymanie rodzin
zastêpczych, remont Rodzinnego Domu Dziecka, a dofinansowanie
z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
(ok. 332 tys. z³) pozwoli³o m.in. na zakup samochodów przystosowanych

do przewozu osób niepe³nosprawnych dla Domu
Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie, Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Starej Wsi, Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Izdebkach i Szko³y Integracyjnej
w Jab³once.

Zadania wykonywane przez powiat poza
bud¿etem w ramach PFRON (rehabilitacja zawodowa
i rehabilitacja spo³eczna) wynios³y w 2003 r. 1.462 tys.
z³. Natomiast œrodki na zadania wykonywane przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w ramach Funduszu Pracy
(zasi³ki dla bezrobotnych, zasi³ki i œwiadczenia
przedemerytalne, aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu i inne) przekroczy³y w ub. r. kwotê 24 mln z³.

Starosta Zygmunt B³a¿ podziêkowa³ radnym za
wspó³pracê i zaanga¿owanie w ci¹gu minionego roku,
a tak¿e podkreœli³, ¿e wszystkie decyzje Zarz¹du by³y
znane radnym i konsultowane podczas posiedzeñ
komisji problemowych. Sprawozdanie z wykonania
bud¿etu zosta³o pozytywnie zaopiniowane przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Zastrze¿eñ nie
wnios³a tak¿e Komisja Rewizyjna. Sprawozdanie
Komisji przedstawi³ jej przewodnicz¹cy – radny
Mieczys³aw Baræ. Ponadto Rada Powiatu podjê³a
jeszcze jedn¹ uchwa³ê w sprawie zmian w tegorocznym
bud¿ecie, zabezpieczaj¹c m.in. œrodki na likwidacjê
osuwisk i remont budynku Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego.

Resztê sesji wype³ni³y interpelacje i zapytania
radnych oraz wolne wnioski. G³os zabrali m.in.
przedstawiciele spo³ecznego komitetu budowy
krytego basenu w Brzozowie.

UWAGA  ROLNIKU !!!
TERMIN SK£ADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE P£ATNOŒCI BEZPOŒREDNICH

UP£YWA   15   CZERWCA   2004 r.  !!!
Jeœli nie z³o¿y³eœ wniosku, zg³oœ siê do:

BIURA POWIATOWEGO ARiMR
W BRZOZOWIE

ul. 3 Maja 1 tel. 43-44-101

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
- Mieczys³aw Baræ

Obradom sesji absolutoryjnej przewodzi³ Mieczys³aw Czupski
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W Brzozowie uroczystoœci
rocznicowe rozpoczê³a msza œw.
w miejscowej kolegiacie. Wziêli w niej
udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych, s³u¿b, stra¿y, delegacje ze szkó³
i partii politycznych oraz licznie
zgromadzeni mieszkañcy Brzozowa
i okolicy. Po mszy, przy dŸwiêkach muzyki
przemaszerowano pod Pomnik Pamiêci

Narodu, gdzie okolicznoœciowe prze-
mówienia wyg³osi³ Starosta Brzozowski
– Zygmunt B³a¿ oraz Burmistrz Brzozowa
– Zdzis³aw Wojdanowski. Proboszcz
parafii w Brzozowie – Jan Strojek
modlitw¹  za ojczyznê i rodaków
zakoñczy³ majowe uroczystoœci.

Przemówienie Starosty
Brzozowskiego Zygmunta B³a¿a

z okazji Œwiêta 3 Maja.

Szanowni Mieszkañcy
Powiatu Brzozowskiego!

Oto up³ywa dwieœcie trzynasta
rocznica od dnia, w którym zosta³a
uchwalona s³awetna Ustawa Rz¹dowa.
Konstytucja 3 Maja by³a donios³ym i
prekursorskim aktem odnowy ustrojowej
pañstwa, który szerokim echem odbi³ siê
po ca³ym ówczesnym œwiecie. I chocia¿
sama konstytucja, z uwagi na twarde
realia koñca XVIII wieku, obowi¹zywa³a
zaledwie kilkanaœcie miesiêcy, to jednak
sta³a siê ona zaczynem patriotycznej
myœli i wiary w odrodzenie niepodleg³ej
Polski podczas mrocznego czasu
rozbiorowej nocy. Ustawa Rz¹dowa
pozostawa³a dla wszystkich nastêpnych
pokoleñ symbolem spo³ecznej zgody
i fundamentem pod budowê nowocze-

pamiêtaæ, zw³aszcza dzisiaj – w dniu
œwiêta Matki Bo¿ej Królowej Polski.

Szanowni Pañstwo!
Na Rzeczpospolit¹  ponownie zwrócone
s¹ oczy Europy. Do³ó¿my zatem
wszystkich si³, aby Polska by³a Polsk¹.
Pozwol¹ Pañstwo, ¿e zwrócê siê teraz
do funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i cz³onków jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu
naszego powiatu.

Druhowie Stra¿acy!W przededniu
Waszego œwiêta przyjmijcie moje
serdeczne ¿yczenia tylu powrotów, ilu
wyjazdów, du¿o zdrowia oraz sukcesów
w ¿yciu zawodowym i prywatnym. Niech
œwiêty Florian ma w opiece Was i Wasze
rodziny!

213 rocznica uchw213 rocznica uchw213 rocznica uchw213 rocznica uchw213 rocznica uchwaleniaaleniaaleniaaleniaalenia
Konstytucji 3 MajaKonstytucji 3 MajaKonstytucji 3 MajaKonstytucji 3 MajaKonstytucji 3 Maja

snego pañstwa. Wybitny historyk
i patriota, Pawe³ Jasienica, tak
scharakteryzowa³ stan polskiego ducha
podczas pamiêtnych dni „majowej
jutrzenki”.
Naród daleki od doskona³oœci, (...) lecz
ju¿ zdecydowany na wielk¹ odmianê,
znowu dobrowolnie przy³¹czony do
pracy nad rozwojem Europy.

Szanowni Pañstwo!
I w³aœnie ta uwaga

w naturalny sposób przerzuca
pomost pomiêdzy nami
a wydarze niami sprzed ponad
dwóch wieków. Przedwczoraj
Polska stanê³a w obliczu
nowych wyzwañ. Otwieraj¹ siê
przed nami nowe perspe-
ktywy: zniesione zosta³y
bariery w obrocie gospodar-
czym, rynku pracy czy
edukacji. Spójrzmy, jak trudn¹
drogê ku demokracji, w jak
nied³ugim czasie pokona³

nasz kraj, a wraz z nim – my sami.
Przecie¿ up³ynê³o raptem 15 lat
od pamiêtnych, toruj¹cych
drogê ku wolnoœci, wyborów
z 4 czerwca 1989 roku. Przed
piêciu laty Polska zosta³a
cz³onkiem Paktu Pó³nocno-
atlantyckiego, a teraz otwar³y
siê przed nami drzwi do
zjednoczonej Europy. Z tego
potencja³u w pe³ni bêd¹ mogli
skorzystaæ zw³aszcza najm³odsi
– uczniowie - których przedsta-
wiciele stoj¹ tu dziœ z nami
w szkolnych pocztach sztanda -
rowych.
Z drugiej jednak strony ostatnie
wydarzenia, zwi¹zane przede wszystkim
z przyst¹pieniem do struktur unijnych,
rodz¹ wiele obaw i zagro¿eñ. W tej
sytuacji rzecz¹ o ¿ywotnym znaczeniu
staje siê do³o¿enie nale¿ytych starañ
o zachowanie i rozwój polskiej
to¿samoœci: rodzimych tradycji,
ojczystego jêzyka i narodowej
kultury. Ogromna w tym rola nie
tylko autorytetów, ale i nas samych,
naszych Rodzin, szko³y, Koœcio³a
i innych instytucji ¿ycia
spo³ecznego. S³owem wszystkich, od
których zale¿y wychowanie naszych
dzieci i wnuków. Warto o tym

Powiat Brzozowski w liczbach:
Aktywnoœæ ekonomiczna ludnoœci:
Aktywni zawodowo:
razem: 26 001 osób
pracuj¹cy: 19 439 os.
bezrobotni: 6 562 os.
bierni zawodowo: 23 609 os.
nieustalony status na rynku pracy:  1 257 os.

Magdalena Pilawska

Przemówienie Starosty Brzozowskiego Z. B³a¿a

W³adze powiatowe z³o¿y³y kwiaty pod pomnikiem

Przemarsz ulicami miasta
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Na zaproszenie Nikolaasa de Groot – Holendra,
w dniach 29 marca – 1 kwietnia  2004r. przebywa³am z wizyt¹
w Królestwie Niderlandów, towarzyszy³a mi Ewa Tabisz
 - Sekretarz Powiatu Brzozowskiego.

Celem wyjazdu by³o szczegó³owe zapoznanie siê
z organizacj¹ opieki nad osobami niepe³nosprawnymi
i upoœledzonymi umys³owo w Holandii. Program wizyty
u³o¿ony by³ tak, abyœmy mog³y dok³adnie poznaæ warunki
¿ycia, nauki, terapii i opieki medycznej ludzi niepe³nosprawnych
z ró¿nego typu upoœledzeniami (od lekkich do g³êbokich),
a tak¿e mo¿liwoœci przystosowania ich do pracy w ró¿nych
zawodach. Bezpoœrednie zapoznanie siê z organizacj¹ opieki,
wymiana  doœwiadczeñ, mo¿e byæ inspiracj¹  do  dalszej  pracy
w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie,
którego jestem dyrektorem.

    31 marca odwiedzi³yœmy Miedzygminny Oœrodek
Pracy dla Upoœledzonych Umys³owo  „Kennemerland”
w Bewerwijku. Oœrodek ten zapewnia pracê dla 500
upoœledzonych osób w ró¿nych zawodach. W tym samym dniu
przedstawiono nam organizacjê Oœrodka dla Osób
Upoœledzonych  „Hartenberg” w Ede. Po po³udniu  odby³o siê
spotkanie w gminie Wageningen z przedstawicielem
odpowiedzialnym za sprawy miêdzynarodowe. Nastêpnego
dnia tj. 1 kwietnia odwiedziliœmy Gospodarstwo Opiekuñcze
„De Kraats”, którego uczestnicy - osoby niepe³nosprawne pod
opiek¹ instruktora zapoznaj¹ siê z prac¹ w rolnictwie. Dalszym
punktem naszego programu by³o spotkanie u notariusza
w sprawie za³o¿enia Fundacji „Zielone  Œwiat³o”, której celem

jest organizacja pomocy dla naszej placówki. Inicjatorem
powstania fundacji by³ Nicolaas de Groot oraz ja. W sk³ad
Zarz¹du Fundacji weszli: Przewodnicz¹cy – Nicolaas Johannes
Theodorus de Groot, Sekretarz  - Gra¿yna Maria Fija³kowska
(t³umacz polsko-holenderski), Skarbnik – Patricius Lodewijk
Maria Theunissen, Cz³onek – Barbara Kozak. Zaoferowany nam
program by³ bardzo interesuj¹cy, a jego wynik – owocny.
W szybkim czasie, bo ju¿ 22-23 kwietnia br. dosz³o do rewizyty.

Przedstawiciele Fundacji „Zielone Œwiat³o” przybyli do
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie na
zaproszenie wystosowane przez  Starostê Brzozowskiego.
Wizytê rozpoczêto od zwiedzenia miasta, jak równie¿ jego
najbli¿szej okolicy. Oficjalne spotkanie z w³adzami Powiatu odby³o
siê w godzinach popo³udniowych. Przedstawiono wówczas
najistotniejsze problemy zwi¹zane z organizacj¹ kszta³cenia
specjalnego oraz kierunkami jego rozwoju w przysz³oœci.
Nastêpnym punktem programu by³a wizyta  w Oœrodku, której
celem by³o zapoznanie  siê z  organizacj¹  procesu  dydaktycznego,
baz¹ lokalow¹  szko³y i internatu, wspó³pracy z domem rodzinnym
ucznia – wyjazd na zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze
indywidualne do Przysietnicy oraz zajêcia grupowe w Domu
Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci w Starej Wsi.

Mam nadziejê, ¿e nawi¹zana wspó³praca zaowocuje
zarówno w sferze materialnej, jak te¿ przyczyni siê do nawi¹zania
polsko – holenderskiej  przyjaŸni.

Barbara Kozak
Dyrektor SOSW w Brzozowie

Polsko-holenderska Fundacja „Zielone Œwiat³o”

Spotkanie z przedstawicielem gminnnym
odpowiedzialnym za sprawy miêdzynarodowe

Delegacja z Brzozowa goœci³a równie¿ u Dyrektora Oœrodka Pracy
dla Osób Upoœledzonych

... i Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci w Starej Wsi

Wizyta Holendrów w SOSW w Brzozowie ...
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Powiat Brzozowski w liczbach:
wspó³czynnik aktywnoœci zawod.: 52,4 %
wskaŸnik zatrudnienia: 39,2 %
stopa bezrobocia: 30 %

SZKO£Y   PONADGIMNAZJALNE

Co rok m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie uczestniczy
w konkursie wiedzy o Obronie Cywilnej. W tej edycji konkursu po eliminacjach
szkolnych do zmagañ rejonowych w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 6
w Kroœnie przyst¹pili: Urszula Starzak, Katarzyna Jajko oraz Beata Bury, ca³a
trójka z liceum ekonomicznego.
Celem konkursu by³o m.in.:
- popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji obronnej i humanitarnych idei

obrony cywilnej,
- doskonalenie umiejêtnoœci praktycznych w zakresie powszechnej samoobrony,
- doskonalenie umiejêtnoœci udzielania pomocy poszkodowanym

w ró¿nych stanach zagra¿aj¹cych ¿yciu i zdrowiu cz³owieka,
- kszta³towanie postaw proobronnych wœród m³odzie¿y szkolnej.

Zakres tematyczny konkursu obejmowa³ treœci zawarte w podstawie
programowej i programie nauczania przysposobienia obronnego oraz
w publikacjach zamieszczonych w ogólnopolskim dwumiesiêczniku „Edukacja
dla Bezpieczeñstwa”, miesiêczniku „Przegl¹d Obrony Cywilnej” i poradniku
„Edukacja Obronna” - wydawanym przez nauczycieli przysposobienia
obronnego województwa podkarpackiego.

Konkurs sk³ada³ siê z czêœci teoretycznej, w której uczestnicy
rozwi¹zywali test wiadomoœci z³o¿ony z 30 pytañ, dotycz¹cy wszystkich dzia³ów
tematycznych przysposobienia obronnego oraz z czêœci praktycznej, z³o¿onej z
czterech zadañ. Ka¿dy uczeñ musia³ wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ pos³ugiwania
siê mask¹ przeciwgazow¹, znajomoœci¹ zasad udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanemu w pozorowanym wypadku, w podstawowym
podtrzymywaniu ¿ycia i u³o¿yæ poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
Do fina³u wojewódzkiego mog³o awansowaæ tylko siedmiu uczestników. Wœród
nich znalaz³a siê równie¿ nasza reprezentantka Urszula Starzak.

Do fina³u Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej
w rzeszowskim Klubie Garnizonowym przyst¹pi³o 39 uczestników
– wiêkszoœæ z nich to finaliœci z lat wczeœniejszych. Wszyscy uczestnicy zasta-
nawiali siê nad pozorowanym urazem oraz zestawami pytañ testowych, jakie
przyjdzie im rozwi¹zaæ – bo tylko te dwie dziedziny konkursu, przynajmniej
teoretycznie, mog³y stanowiæ zagadkê. Wszystkie pozosta³e to repetytorium
z eliminacji rejonowych.

Konkurs otworzy³ powitaniem wszystkich uczestników i opiekunów star-
szy wizytator ds. obronnych KO Waldemar Stahl. Potem finaliœci rozpoczêli
zmagania od rozwi¹zywania testu wiadomoœci, po którym zostali podzieleni

Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej

Bogus³aw Lidwin

Od kwietnia br. Zarz¹d Dróg Powiatowych w Brzozowie
wyposa¿ony jest w nowy specjalistyczny sprzêt, przeznaczony do
œcinania poboczy drogowych, pog³êbiania rowów oraz koszenia
poboczy, rowów i przeciwskarp.

Nowoczesny sprzêt (ci¹gnik „Lamborgini” Premium 1050 VDT,
hydrauliczna kosiarka stokowa TSE, g³owica do rowów FU oraz
g³owica p³ugo – frezarka SB) zakupiony przez Starostwo Powiatowe
w Brzozowie kosztowa³ 250 tys. z³. Ta kosztowna inwestycja nie tylko
w znacznym stopniu u³atwi pracê przy remontach dróg, lecz równie¿
pozwoli zaoszczêdziæ sporo pieniêdzy w powiatowym bud¿ecie.
Wynajêcie firmy, która porz¹dkuje pobocza, by³oby koniecznoœci¹
i wi¹za³oby siê z ogromnym kosztem.

NOWY SPRZÊT – LEPSZE DROGI

drog¹ losowania na grupy do nastêpnych kon-
kurencji. Wszystkie etapy konkursu przebiega³y
w ¿yczliwej i spokojnej atmosferze, na co du¿y
wp³yw mia³y wieloosobowe komisje sêdziowskie
oraz rzetelna organizacja zawodów. Po zakoñcze-
niu wszystkich konkurencji i podliczeniu punk-
tów kolejnoœæ zajêtych miejsc przedstawia³a siê
w sposób nastêpuj¹cy: 1. Tomasz Mazur – ZS
Nr 4 w Sanoku, 2. Tomasz Gonet – ZSP Nr 6
w Kroœnie, 3. Urszula Starzak – ZSE w Brzozo-
wie, 4. Grzegorz Polañski – ZS Nr 4 w Sanoku,
5. Karol Wróbel – ZSP w Kroœnie, 6. Aneta Ru-
siecka – ZS Nr 2 w Stalowej Woli.

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

(inf. w³asna)

ZARZ¥D DRÓG  POWIATOWYCH  W  BRZOZOWIE

Uczennice z ZSE wraz z opiekunem B. Lidwinem

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Kierownik Zarz¹du Dróg i operator „Lamborgini”
 prezentuj¹ nowy sprzêt
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wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
– Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), maj¹cy na celu
„udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia
poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do
zwiêkszenia szans zatrudnienia (employability), warunków
dla przedsiêbiorczoœci, wyrównywania szans oraz
inwestowania w zasoby ludzkie”.

Projekt skierowany jest do bezrobotnej m³odzie¿y do 25
roku ¿ycia i zarejestrowanej w PUP w Brzozowie jako osoby
bezrobotne. Grupa ta ma problemy ze znalezieniem sta³ego
zatrudnienia i stanowi ponad 27 % wszystkich bezrobotnych.
Celem projektu bêdzie aktywizacja zawodowa, nabycie nowych
kwalifikacji zawodowych lub poszerzenie posiadanych, sta³e
zatrudnienie, nabycie doœwiadczenia zawodowego, jak
i zwiêkszenie mobilnoœci i samooceny. W programie
uczestniczyæ bêd¹ przede wszystkim osoby wczeœniej
niepracuj¹ce oraz  posiadaj¹ce wykszta³cenie œrednie
i zasadnicze zawodowe. Powy¿sze cele zostan¹ osi¹gniête
poprzez organizacjê sta¿y (wraz z pokryciem kosztów badañ
lekarskich oraz zwrotu kosztów dojazdu na sta¿ ).

Projekt realizowany bêdzie w oparciu o zasadê
wyrównywania szans. Dotyczy to kobiet (co najmniej 40% tej
grupy stanowiæ bêd¹ kobiety) jak i mieszkañców terenów
wiejskich.
Okres wdra¿ania i realizacji projektu – 01.05.2004r.
– 30.06.2005r.; rekrutacja do koñca czerwca 2004 r.;
przewidywana liczba osób, które uzyskaj¹ zatrudnienie
w wyniku uczestnictwa w programie – 82, czas trwania sta¿u
– 6 miesiêcy (po tym okresie pracodawca zobowi¹zuje siê na
zatrudnienie na okres kolejnych 6 miesiêcy)

Ca³kowity koszt projektu – 350 400 z³otych,  w tym udzia³
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – 254 390,4 z³.

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 17. 05. 2004 r.

1. Elektryk
2. Pielêgniarka
3. Operator wózka wid³owego
4. In¿ynier in¿ynierii œrodowiska
5. Sprzedawca

6.  Kierowca C+E
7.  Barman - kucharz
8.  Sprzedawca paliw (gaz)
9. Technolog d/s produkcji miêsnej
10. Szwaczka

Józef Ko³odziej
           Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy

w Brzozowie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

EUROPEJSKI  FUNDUSZ  SPO£ECZNY

PROJEKT
„AKTYWNY   POWRÓT   W   POWIECIE

BRZOZOWSKIM”

PROJEKT
„DOBRY   START   W   POWIECIE

BRZOZOWSKIM”

wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
– Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), maj¹cy na celu
„udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia
poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do
zwiêkszenia szans zatrudnienia (employability), warunków
dla przedsiêbiorczoœci, wyrównywania szans oraz
inwestowania w zasoby ludzkie”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych
zamieszka³ych na terenie powiatu brzozowskiego
i zarejestrowanych w PUP w Brzozowie oraz pozostaj¹cych bez
pracy do 24 miesiêcy, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób
d³ugotrwale bezrobotnych, tj. pozostaj¹cych bez pracy powy¿ej
12 miesiêcy.

Grupa ta ma problemy ze znalezieniem sta³ego
zatrudnienia  i  stanowi oko³o 17 % wszystkich bezrobotnych.
Celem projektu bêdzie wiêc aktywizacja zawodowa, nabycie
nowych kwalifikacji zawodowych lub poszerzenie posiadanych,
sta³e zatrudnienie, nabycie doœwiadczenia zawodowego, jak
i zwiêkszenie mobilnoœci i samooceny.

W programie uczestniczyæ bêd¹ przede wszystkim
osoby, które posiadaj¹ wykszta³cenie œrednie b¹dŸ zasadnicze
zawodowe. Powy¿sze cele zostan¹ osi¹gniête poprzez
subsydiowane formy zatrudnienia (prace interwencyjne).
Projekt realizowany bêdzie w oparciu o zasadê wyrównywania
szans. Dotyczy to kobiet (co najmniej 40% tej grupy stanowiæ
bêd¹ kobiety) jak i mieszkañców terenów wiejskich.

Okres wdra¿ania i realizacji projektu – 01.05.2004r.
– 30.06.2005r.; rekrutacja do koñca czerwca 2004 r.;
przewidywana liczba osób, które uzyskaj¹ zatrudnienie
w wyniku uczestnictwa w programie – 66, czas trwania
subsydiowanego zatrudnienia – 6 miesiêcy.

Ca³kowity koszt projektu – 393 210 z³otych  w tym udzia³
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – 173 121,3 z³.
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CO  ROBI  WASZE  DZIECKO  W  SIECI
INTERNETOWEJ?

Postawmy kilka pytañ retorycznych. Ile godzin spêdza przed
komputerem Pañstwa dziecko? Ile czasu korzysta z Internetu?
Jakie zawiera znajomoœci, nawi¹zuje kontakty za
poœrednictwem programów „Gadu-Gadu” czy „Komunikator
Tlen”? Kto z Pañstwa mo¿e powiedzieæ, ¿e panuje nad
sytuacj¹? Warto siê nad powy¿szym zastanowiæ, poniewa¿
Internet niestety niesie tak¿e zagro¿enia, i to nie tylko w zakresie
szeroko rozumianej pornografii. W ostatnim czasie mieszkanka
jednego z miast wojewódzkich namawia doœæ natarczywie
m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjalistów do opuszczenia
swojego domu i przy³¹czenia siê do bli¿ej nieokreœlonej grupy,
byæ mo¿e sekty! W zwi¹zku z tym celowe by³oby regularne
przypominanie dzieciom korzystaj¹cym z Internetu, aby:
1. nie podawa³y drog¹ internetow¹ swoich danych

personalnych, adresu zamieszkania ani numeru telefonu;
2. nie przyjmowa³y zaproszeñ od poznanych za poœrednictwem

Internetu osób na spotkania, wycieczki, przeja¿d¿ki
samochodem  lub innych propozycji.

Zadbajcie Pañstwo, aby o takich ofertach na bie¿¹co
Was jako rodziców – opiekunów informowali.
Prosimy tak¿e o wszelkich niepokoj¹cych informacjach, które
Pañstwo uzyskacie od swojego dziecka, powiadamiaæ Policjê,
tel. 997, 112 (z telefonu komórkowego) lub centralê KPP czynn¹
ca³odobowo nr tel. 43-08-310. Wspólnie mo¿emy zapobiec
rodzinnej tragedii.
NAJECHA£  NA  RADIOWÓZ  POLICYJNY

W sobotê (24.04.) o godz. 20.15 jad¹cy radiowozem ul.
Koœciuszki w Brzozowie, patrol brzozowskiej policji, zauwa¿y³,
jak zza ³uku drogi wyje¿d¿a z du¿¹ prêdkoœci¹ polonez.
Samochód, pêdz¹c pomimo zmroku bez w³¹czonych œwiate³,
zjecha³ na œrodek jezdni, a nastêpnie otar³ siê
o jad¹cego z naprzeciwka fiata 126-p, zerwa³ mu lusterko boczne
i uderzy³ czo³owo w poruszaj¹cy siê za fiatem radiowóz.
Kierowca radiowozu, pomimo niewielkiej prêdkoœci

(patrolowano bowiem rejon rynku miasta), nie by³ w stanie unikn¹æ
zderzenia i wykonaæ ¿adnego manewru, poza hamowaniem.
Uderzenie poloneza w przód radiowozu by³o bardzo silne, gdy¿ oba
pojazdy zosta³y odrzucone od siebie na kilka metrów. Sprawca, tego
zdarzenia, mieszkaniec gminy Korczyna, by³ w stanie nietrzeŸwym
i po spowodowaniu wypadku usi³owa³ zbiec z miejsca zdarzenia,
lecz zosta³ zatrzymany na miejscu. Obaj jad¹cy w radiowozie policjanci
doznali obra¿eñ cia³a i zostali przewiezieni do szpitala. Uszkodzone
pojazdy zabezpieczono do prowadzonego postêpowania. Z uwagi
na fakt, ¿e w zdarzeniu uczestniczyli policjanci, wszystkie czynnoœci
wykonywane by³y pod nadzorem prokuratora.

Nastêpnego dnia o godz. 8.45 w Niebocku kieruj¹cy audi-80
mieszkaniec Sanoka, na prostym odcinku drogi najecha³ na jad¹cego
w tym samym kierunku rowerzystê, który w wyniku potr¹cenia dozna³
obra¿eñ cia³a i zosta³ przewieziony do brzozowskiego szpitala.
Natomiast o godz. 14.00 w Przysietnicy 17-letni rowerzysta,
przewo¿¹cy na baga¿niku 13-latka, na ostrym ³uku drogi zjecha³ na
lewy pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z polonezem. W wyniku
zderzenia rowerzysta i pasa¿er odnieœli niegroŸne obra¿enia cia³a.
Ju¿ kolejnego dnia, noc¹, o godz. 2.25 policja w Brzozowie zosta³a
powiadomiona o potr¹ceniu pieszego id¹cego poboczem drogi
w Bliznem. Poszkodowany ze z³amaniami podudzia przewieziony
zosta³ do brzozowskiego szpitala. Policja ustali³a, ¿e by³ nim
mieszkaniec Rzeszowa, który zg³osi³ siê do miejscowej Komendy
Miejskiej Policji, informuj¹c, ¿e samochód, którym kierowa³ w Bliznem,
zosta³ obrzucony kamieniami przez nn. sprawców.

URATOWANO  ZAGINIONEGO
27.04. ok. godz. 22.00 mieszkanka Golcowej powiadomi³a

Policjê w Brzozowie o zaginiêciu 85-letniego kuzyna, który nie
powróci³ z odwiedzin u mieszkaj¹cej w tej samej wsi siostry,
a poszukiwania podjête przez rodzinê i s¹siadów nie da³y rezultatu.
Oprócz rysopisu zaginionego Policja ustali³a, ¿e cierpi on na zaniki
pamiêci i jest czêœciowo sparali¿owany. W trybie pilnym podjêto
dzia³ania i ju¿ od 22.35 zaginionego poszukiwa³o 10 policjantów
z KPP Brzozów, przewodnik z psem s³u¿bowym policji kroœnieñskiej,
16 stra¿aków z PSP Brzozów i OSP Golcowa oraz 9 ratowników
Bieszczadzkiej Grupy GOPR.  Pomimo penetracji trudno dostêpnego
terenu o powierzchni ok. 80 ha dzia³ania nie przynios³y rezultatu.

Poszukiwania wznowiono rano z udzia³em 25 policjantów, 20
stra¿aków OSP Golcowa i Domaradz, 25 ratowników GOPR-u
(z pojazdem terenowym typu „quad” i psa), a tak¿e ¿o³nierzy Stra¿y
Granicznej (z psem tropi¹cym),  ³¹cznie 78 osób. Ok. godz. 8.30 jedna
z grup policyjnych znalaz³a poszukiwanego, który siedzia³ skulony
w krzakach, w w¹wozie oddalonym o 1,5 km od domu. Mê¿czyzna
by³  ¿ywy, lecz bardzo wych³odzony. W zwi¹zku z trudno dostêpnym
terenem wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Sanoku, który w ci¹gu 10 minut by³ na miejscu. Po udzieleniu
poszkodowanemu niezbêdnej pomocy lekarskiej przetranspor-
towano go do brzozowskiego szpitala.

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

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

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

Stra¿acy z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Brzozowie bior¹ aktywny udzia³ w akcji edukacyjnej pod has³em
ZAPOBIEGANIE WYPADKOM, która skierowana jest do dzieci
i m³odzie¿y szkó³ podstawowych i stanowi integraln¹ czêœæ
ogólnopolskiej akcji „Podaruj dzieciom s³oñce”. O codziennych
wypadkach niewiele siê mówi. S¹ anonimowe, ale, jak wszystkie inne
dramatyczne. Corocznie w statystykach lekarskich odnotowywanych
jest prawie milion wypadków wœród dzieci. Statystyki te stale rosn¹
i rejestruj¹ dramatycznie wysok¹ liczbê wypadków, urazów i zatruæ dzieci
w domach, w najbli¿szym otoczeniu miejsca zamieszkania i w szko³ach.
Dzieci na skutek kontaktu z niebezpiecznymi przedmiotami,
substancjami, zwierzêtami, ulegaj¹ poparzeniom, z³amaniom,
skaleczeniom, pot³uczeniom, przygnieceniom, zatruciom, upadkom,
pogryzieniom i zad³awieniom.

Szko³a mo¿e mieæ udzia³ w znacznym zmniejszeniu ich ciê¿aru
i iloœci. W tym celu opracowany zosta³ specjalny program dydaktyczny,
w wyniku realizacji którego uczniowie dowiedz¹ siê o najczêstszych
przyczynach urazów i zatruæ. Zastanowi¹ siê, jak unikaæ
niebezpieczeñstwa i co robiæ, jeœli zdarzy siê coœ z³ego.

Program ZAPOBIEGANIE WYPADKOM w swoim za³o¿eniu
przewiduje osi¹gniêcie trzech podstawowych celów dydaktycznych:
1. Uczniowie powinni uzyskaæ i utrwaliæ informacje o najczêstszych

przyczynach urazów i zatruæ.
2. Powinni znacz¹co podnieœæ poziom ostro¿noœci i wyobraŸni

o konsekwencjach dzia³añ i przebywaniu w pobli¿u niebezpiecznych
przedmiotów, substancji i zwierz¹t.

3. Uzyskaæ wiedzê o bezpiecznych i skutecznych sposobach reagowania
w sytuacji zagro¿enia i o unikaniu takich sytuacji.

Przedstawiciele KP PSP w Brzozowie odwiedzili ju¿ kilkanaœcie
szkó³ podstawowych naszego powiatu. W trakcie pogadanek, w których
wziê³o udzia³ przesz³o tysi¹c uczniów, wzbogacanych prezentacj¹
slajdów, stra¿acy  przestrzegaj¹ uczniów i ucz¹ ich sposobów unikania
wypadków. Równie¿ w ramach tego programu stra¿acy przekazuj¹
okolicznoœciowe ulotki informacyjne dla rodziców i pami¹tki dla dzieci.
Jest to tylko jeden z elementów tego edukacyjno-prewencyjnego
programu, który mo¿e byæ kontynuowany przez nauczycieli w szko³ach.
 Stra¿acy uczestniczyli ju¿ w pogadankach w szko³ach
podstawowych w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Jab³onka, Humniska
(szko³y nr 1 i nr 2), Grabownica, Nozdrzec, H³udno, Izdebki, Przysietnica,
Dydnia, Krzywe, Niebocko. Planowane s¹ kolejne spotkania w szko³ach.

Oto kilka zdjêæ z tej akcji.
Wiêcej materia³ów na stronach internetowych naszej komendy.
O tej akcji oraz o innych dzia³aniach i wydarzeniach zwi¹zanych

z ochrona przeciwpo¿arow¹ i dzia³alnoœci¹ Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej mo¿na dowiedzieæ siê  odwiedzaj¹c nasz¹
stronê internetow¹

http://straz-brzozow.w.interia.pl/

   Zapraszamy na nasze strony!

PODARUJ   DZIECIOM   S£OÑCE

http://straz-brzozow.w.interia.pl

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

Akcja edukacyjna brzozowskich stra¿aków

Dzieci zdobywaj¹ wiedzê o zagro¿eniach

Stra¿acy odwiedzili ju¿ kilkanaœcie szkó³ w powiecie

W pogadankach uczestniczy³o ponad tysi¹c uczniów
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ÆWICZENIA STRA¯AKÓW
NA OBIEKTACH

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

W dniu 23 marca br. przeprowadzone zosta³y jedne z wielu
zaplanowanych w bie¿¹cym roku æwiczeñ na obiektach. Jednostka
Ratowniczo-Gaœnicza KP PSP w Brzozowie wspólnie z jednostkami OSP
w³¹czonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, tj.: OSP

Haczów i OSP Trzeœniów przepro-
wadzi³a æwiczenia doskonal¹ce na
obiekcie Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Haczowie.
     G³ównym celem æwiczeñ by³o
zapoznanie stra¿aków z obiektem,
uk³adem pomieszczeñ i przeprowadzenie treningowej akcji ewakuacyjnej osób na codzieñ 
przebywaj¹cych w budynku. W æwiczeniach wykorzystano specjalistyczny sprzêt, jakim
jest podnoœnik hydrauliczny SH-18, który wspomaga³ akcjê ewakuacji z górnej kondygnacji
obiektu. W æwiczeniach wziê³o udzia³ 20 stra¿aków.

Podobne æwiczenia zosta³y zorganizowane i przeprowadzone w dniu 22 kwietnia br.
w Jasienicy Rosielnej. By³y to æwiczenia doskonal¹ce JRG Brzozów i jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych  z terenu Gminy Jasienica Rosielna: Jasienica Rosielna,
Blizne i Orzechówka. Tematem æwiczeñ by³o prowadzenie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych
na drewnianych obiektach sakralnych w tym przypadku na koœciele parafialnym w Jasienicy
Rosielnej. Tu równie¿ poza samochodami gaœniczymi u¿yto podnoœnika hydraulicznego.
Æwiczy³o tak¿e 20 stra¿aków.

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

7 kwietnia 2004 roku w ZSB w Brzozowie odby³a siê akcja pod has³em „ Spotkanie ze
zdrowiem” w ramach obchodzonego w tym dniu  Œwiatowego Dnia Zdrowia. Uczestniczyli
w niej uczniowie klas pierwszych wraz z nauczycielami. Organizatorem spotkania by³a Agnieszka
Sabat pedagog szkolny we wspó³pracy z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹,
Komend¹ Powiatow¹ Policji i Miêdzyszkolnym Gabinetem Higieny.
Celem zajêæ by³o promowanie zdrowego stylu ¿ycia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na

zachowanie bezpieczeñstwa na drogach i zapobieganie gruŸlicy. Choroba ta nadal stanowi
powa¿ne niebezpieczeñstwo dla zdrowia spo³eczeñstw na ca³ym œwiecie.
Prowadz¹ca zajêcia Agnieszka Sabat
zapozna³a obecnych z sytuacj¹
epidemiologiczn¹ gruŸlicy oraz sposo-
bami jej zapobiegania. Omówione zosta³y
czynniki warunkuj¹ce zachowanie
zdrowia.

Podczas spotkania rozstrzygniêto równie¿ konkurs plastyczny
organizowany pod has³em „GruŸlicy powiedz – stop” w zwi¹zku
z obchodzonym 24 marca „ Œwiatowym Dniem GruŸlicy”.

W dalszej czêœci starszy aspirant Kazimierz Barañski – z KPP
w Brzozowie zapozna³ uczniów z zasadami bezpieczeñstwa na drogach oraz
przyczynami wypadków, nawi¹zuj¹c do obchodzonego w dniach 5–11 kwietnia
br. tygodnia bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Po zakoñczeniu zajêæ pielêgniarki z Miêdzyszkolnego Gabinetu Higieny
przeprowadza³y wœród uczniów badania pojemnoœci wydechowej p³uc.

Spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do promowania zdrowego stylu
¿ycia, kszta³towania postaw odpowiedzialnoœci za zdrowie swoje
i drugiego cz³owieka.

SPOTKANIE  ZE  ZDROWIEM
W  ZSB  W  BRZOZOWIE

 Agnieszka Sabat
pedagog szkolny w ZSB

Ewakuacja uczestników WTZ w Haczowie

Æwiczenia ratowniczo-gaœnicze na koœciele w Jasienicy Rozsielnej

O bezpieczeñstwie na drodze mówi³ st. asp. K. Barañski
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Norma ISO jest jednym z narzêdzi zarz¹dzania s³u¿¹cym
doskonaleniu okreœlonego obszaru lub czêœci organizacji. Normy
9000 nie s¹ normami dotycz¹cymi wyrobów, lecz odnosz¹cymi
siê  do sposobu zarz¹dzania. Stanowi¹ jeden z elementów
strategicznego podejœcia do idei ci¹g³ego doskonalenia jakoœci
oraz stanowi¹ pomoc dla organizacji (np. zak³adu opieki
zdrowotnej ) przy tworzeniu systemu jakoœci.

Sposób zarz¹dzania, opisany przez normy ISO 9000, mo¿e
byæ zastosowany w ka¿dej firmie, w tym tak¿e w sektorze us³ug
medycznych. Coraz wiêksza liczba firm, równie¿  polskich firm
œwiadcz¹cych us³ugi medyczne, posiada certyfikat ISO 9000.
Przedmiotem wymagañ systemu zarz¹dzania jakoœci¹
przedstawionym w normie jest nie tylko zapewnienie jakoœci
produktu lub us³ugi, lecz tak¿e wykazanie zdolnoœci placówki do
osi¹gniêcia zadowolenia klienta. Istotê normy ISO w placówce
medycznej cechuje 9 zasad.
1. Orientacja na klienta – czyli okreœlenie potrzeb i oczekiwañ

klientów i spe³nianie nie tylko obecnych potrzeb klienta, ale
i  identyfikowanie przysz³ych potrzeb rynkowych.

2. Przywództwo, zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa,
czyli myœlenie o celu i  kierunku dzia³ania organizacji oraz
wewnêtrznym œrodowisku pracy.

3 Zaanga¿owanie ludzi, czyli wykorzystanie pe³nego
potencja³u twórczego i energii ca³ej za³ogi.

4. Podejœcie procesowe, zidentyfikowanie i opisanie procesów
i zale¿noœci miêdzy nimi czyli powi¹zanie polityki, celów,
procesów, pomiarów, wyników i doskonalenia.

5. Nadzorowanie dokumentacji organizacyjnej i dokume-
ntacji systemu zarz¹dzania jakoœci¹.

6. Podejœcie systemowe do zarz¹dzania czyli zarz¹dzanie
wzajemnie powi¹zanymi procesami jako systemem.

7. Ci¹g³e doskonalenie na podstawie pomiarów i analizy
procesów, poszukiwanie poprawy w funkcjonowaniu na
wszystkich szczeblach organizacji.

8. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów, czyli obiektywna
ocena danych, podejmowanie decyzji na podstawie danych
i informacji.

9. Wzajemnie korzystne powi¹zania z dostawcami, co pozwala
na tworzenie wspólnego banku doœwiadczeñ i zasobów.

Prace wdro¿eniowe systemu jakoœci opartego o normy ISO 9000
przebiegaj¹ w trzech etapach:
I –   prace przygotowawcze – szkolenia pracowników,
opracowanie dokumentacji systemu, szkolenia audytorów
wewnêtrznych, podjêcie zmian dostosowawczych, opracowanie
polityki jakoœciowej.
II –  prace wdro¿eniowe zgodnie z przyjêt¹, opracowan¹
i nadzorowan¹ dokumentacj¹
III – proces certyfikacji.

Po przeprowadzeniu ca³oœciowego przegl¹du systemu
i jego pozytywnym wyniku mo¿na mówiæ o tzw. gotowoœci
certyfikacyjnej, która oznacza, ¿e w szpitalu, jednostce
podstawowej opieki zdrowotnej:
- system funkcjonuje zgodnie z opracowan¹ dokumentacja, która

spe³nia przyjêt¹ normê,
- wszystkie dzia³ania (procedury) wchodz¹ce w zakres systemu

zarz¹dzania jakoœci¹, zosta³y objête audytami wewnêtrznymi,
zosta³y zweryfikowane procesy, sprawdzono czy procedury s¹
pe³ne, czy funkcjonuj¹, czy s¹ skuteczne i czy okreœlono
mo¿liwoœci doskonalenia systemu.

Po przeprowadzeniu analizy gotowoœci systemu mo¿na mieæ
pewnoœæ, ¿e system jest gotowy do certyfikacji i zwróciæ siê do
jednostki certyfikuj¹cej o przeprowadzenie procesu certyfikacji.
W ci¹gu okresu na jaki przyznawany jest certyfikat ( 2-3 lata)
firma certyfikuj¹ca przeprowadza w organizacji audyty kontrolne.
(co 6–12 miesiêcy ) w celu potwierdzenia, ¿e system objêty
certyfikatem jest utrzymywany i doskonalony. Audyt
wznawiaj¹cy przeprowadzany jest po up³ywie okresu, na jaki
zosta³ przyznany certyfikat przez jednostkê certyfikuj¹c¹.
Korzyœci z wdro¿enia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ (akredytacj¹
CMJ i ISO) na podstawie doœwiadczeñ w Szpitalu œw. Zofii
z Warszawy,
Pacjent – zyskuje najwiêcej, otrzymuj¹c us³ugê na wysokim
profesjonalnym poziomie, lepsz¹ us³ugê oko³omedyczn¹,
zapewnienie pe³nej realizacji praw pacjenta.
Pracownik - uzyskuje swobodê dzia³ania w ramach swoich
uprawnieñ i odpowiedzialnoœci, a ponadto:
- zwiêksza siê motywacja pracowników,
- aktywizuj¹ siê dzia³ania zespo³owe,
- rozwijaj¹ siê inicjatywy wewn¹trzszpitalne,
- rozszerza siê edukacja pracowników, równie¿ w kierunku

zarz¹dzania,
- roœnie duma z pracy w szpitalu.
Organizacja – posiadaj¹c certyfikat informuje spo³eczeñstwo:
- o dobrym funkcjonowaniu organizacji,
- o realizowaniu w niej potrzeb i oczekiwañ pacjentów,
- o polityce szpitala nakierowanej na ci¹g³e zapobieganie

niezgodnoœciom (systemowe dzia³ania zwi¹zane z zapo-
bieganiem zaka¿eniom szpitalnym, b³êdom w sztuce lekarskiej,
pielêgniarskiej, w diagnostyce medycznej),

- poprawa marketingu,
- poprawa efektów ekonomicznych,
- lepsze kontrakty (NFZ, NZOZ, prywatni ubezpieczyciele)
- mocna pozycja na rynku,
- systematyczny, kontrolowany, d³ugofalowy rozwój szpitala  pod

wzglêdem organizacyjnym  i inwestycyjnym,
-jednolite dzia³ania zwi¹zane z nadzorem nad sprzêtem

medycznym, wyposa¿eniem i ca³¹ infrastruktur¹ techniczn¹,
- konkurencyjnoœæ w stosunku do innych placówek.
Szpital œw. Zofii pozna³am osobiœcie w 1997 r. Ju¿ wtedy zadziwia³a
organizacja pracy w tym szpitalu wdra¿ane bardzo nowatorskie
i odwa¿ne rozwi¹zania. Efekty którymi szczyci siê ten zak³ad to
wynik kilkuletniej inwestycji w poprawê jakoœci we wszystkich
obszarach funkcjonowania zak³adu. Jest niew¹tpliwie przyk³adem
placówki, która doskonale odnalaz³a swoje miejsce na rynku
zdrowotnym i odnios³a sukces staj¹c siê liderem godnym
naœladowania.

J. W. Nierzwicki, „Zarz¹dzanie jakoœci¹ wybrane zagadnienia”,
Gdañsk 1999 r.
R. Sankowski „ISO jako narzêdzie zarz¹dzania”,  2001r.
Wyk³ad dr n.med. Urszuli Mach – Z-cy Dyrektora œw. Zofii
w Warszawie. 2003 r.

JAKOŒÆ US£UG  MEDYCZNYCH – NORMA  ISO

El¿bieta Przyboœ

Powiat Brzozowski w liczbach:
Muzea: 1
   - zwiedzaj¹cy: 2 500
Kina: 1
   - seanse: 173
   - widzowie: 4 383
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INFORMACJE Z POWIATU

W przedostatnim dniu kwietnia w Œwietlicy Socjoterapeutycznej
w Brzozowie odby³ siê fina³ Olimpiady Miêdzyszkolnej „Zdrowo ¯yj”.
Organizatorami tego przedsiêwziêcia byli: Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Brzozowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Brzozowie, Œwietlica Socjoterapeutyczna w Brzozowie, Komenda
Powiatowa Policji w Brzozowie oraz pedagodzy szkolni.

Olimpiada mia³a dwa etapy. Pierwszy etap odby³ siê w 11 gimnazjach
powiatu brzozowskiego. Jego efektem by³o wy³onienie 32 uczniów, którzy
wziêli udzia³ w brzozowskim finale. Uczestnicy fina³owych zmagañ zostali
poddani 45-minutowemu testowi wiadomoœci. Odpowiadali na pytania
z zakresu zdrowego stylu ¿ycia, profilaktyki nikotynowej i alkoholowej,
narkomanii oraz bezpieczeñstwa na drodze.

Laureatkami konkursu zosta³y: I miejsce Anna Szul – Gimnazjum
w Dydni, II miejsce Anna Wojnicka – Gimnazjum w Humniskach, III miejsce
Edyta Paj¹k – Gimnazjum w Bliznem. Otrzyma³y one cenne nagrody, zaœ
pozostali uczestnicy fina³u okolicznoœciowe dyplomy i upominki. Podczas
trwania olimpiady odby³o siê tak¿e podsumowanie programu „Wiem, co
jem i dlaczego”, realizowanego w gimnazjach w Humniskach, Jasienicy
Rosielnej i Starej Wsi.

Na zakoñczenie nast¹pi³a degustacja dañ
przygotowanych przez uczniów wymienionych trzech
szkó³. Wszystkim uczestnikom, którzy wykazali siê
wszechstronn¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami oraz
nauczycielom, którzy przygotowali m³odzie¿ do
olimpiady, serdeczne podziêkowanie i gratulacje
sk³adaj¹ organizatorzy.

Fina³ Olimpiady Miêdzyszkolnej
„Zdrowo ̄ yj”

Barbara Adamska

W Brzozowie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Punkt
Koordynacji Inicjatyw Lokalnych, utworzony
w ramach projektu finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej, a realizowanego przez Bieszczadzki
Oddzia³ Regionalny Towarzystwa ALTUM.

Inauguracja dzia³alnoœci Powiatowego Punktu
Koordynacji Inicjatyw Lokalnych

Celem projektu „Punkt Koordynacji Inicjatyw Lokalnych - Wdro¿enie
Paktu na Rzecz Zatrudnienia dla Powiatu Brzozowskiego” jest zbudowanie
lokalnego systemu wspó³pracy miêdzysektorowej na rzecz przeciwdzia³ania
bezrobociu i rozwoju przedsiêbiorczoœci. Zadania projektu to m.in. wdro¿enie
struktury partnerstwa, powo³anie Punktu Koordynacyjnego, realizacja
programu partnerstwa, przeszkolenie koordynatorów lokalnych,
przeszkolenie dla nauczycieli z zakresu przedsiêbiorczoœci. Istot¹ projektu
jest dzia³anie dla przysz³oœci – stworzenie podstaw do podejmowania
skutecznych inicjatyw na rzecz spo³eczno-gospodarczego rozwoju
œrodowiska lokalnego (powiatu brzozowskiego) i dzia³ania w zakresie ró¿nych
form aktywnoœci spo³ecznej, maj¹cej na celu w³¹czanie i uczestnictwo
jednostek i grup, zagro¿onych pozostawaniem na marginesie ¿ycia
spo³ecznego, ekonomicznego i politycznego.

Realizacja dzia³añ programowych rozpoczê³a siê od adaptacji
pomieszczeñ biurowych. Dziêki ¿yczliwoœci w³adz Starostwa Powiatowego
i Gminy Brzozów oraz Stowarzyszenia PORTA w Markowej biuro zosta³o
doposa¿one w  biurka, krzes³a i sprzêt komputerowy.

Zgodnie z harmonogramem odby³o siê ju¿  I Inauguracyjne Spotkanie
Rady Programowej Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie
Brzozowskim, które prowadzi³ Starosta Brzozowski - Zygmunt B³a¿.
W spotkaniu udzia³ wziê³y w³adze powiatu i miasta Brzozowa, przedstawiciele
6 gmin oraz przedsiêbiorcy. Na spotkaniu przedstawione zosta³y g³ówne
zadania  Punktu Koordynacji Inicjatyw Lokalnych, do których nale¿y
koordynowanie inicjatyw i nawi¹zanie kontaktów z przedstawicielami
samorz¹dów, przedsiêbiorstw i organizacji pozarz¹dowych.

W ostatnich dniach Punkt Koordynacji Inicjatyw Lokalnych
zorganizowa³ szkolenia dla nauczycieli. W szkoleniu uczestniczyli
przedstawiciele szkó³ gimnazjalnych z powiatu brzozowskiego. Zgodnie
z przyjêtym programem dzia³añ prowadzone s¹ tak¿e szkolenia zespo³u
Koordynatorów Lokalnych. Bie¿¹ca tematyka dotyczy³a raportowania oraz
ewaluacji realizowanych wniosków dotacyjnych, zasad planowania
i zarz¹dzania projektami oraz planowania monta¿ów finansowych
realizowanych wniosków dotacyjnych.

Agnieszka Ciepluch Kierownik Punktu
Koordynacji Inicjatyw Lokalnych

Alicja Poca³uñ-Curzyd³o
Koordynator Lokalny

Laureaci konkursu

Prezydium spotkania inauguracyjnego

W spotkaniu wziêli udzia³ zainteresowani dzia³alnoœci¹
Powiatowego Punktu Koordynacji Inicjatyw Lokalnych
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Klub Europejski wraz ze Spó³dzielni¹ M³odzie¿ow¹
„Talent” dzia³aj¹ce przy Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach og³osi³y
konkurs pt. „Z Uni¹ na Ty”. Do udzia³u w konkursie zaproszono 16
gimnazjów  z powiatu brzozowskiego. Celem konkursu by³o
poszerzenie wiedzy dotycz¹cej Unii Europejskiej. Konkurs polega³
na opracowaniu w formie plakatu lub pracy pisemnej dwóch (do
wyboru) tematów: 1.Gospodarka UE. 2. M³odzie¿ w UE. Na
zaproszenie do wziêcia w udzia³u odpowiedzia³o 6 gimnazjów
z miejscowoœci: Nozdrzec, Wara, Haczów, Orzechówka, Blizne,
Izdebki.

Rozstrzygniêcie konkursu odby³o siê 14 kwietnia br.
w Gimnazjum Nr1 w Izdebkach. Rozdanie nagród po³¹czone zosta³o
z imprez¹ pt. „Europa od kuchni, czyli zimne zak¹ski w Eurobufecie”
oraz uroczystym rozpoczêciem dzia³alnoœci Spó³dzielni
M³odzie¿owej „Talent”. Program imprezy by³ bardzo bogaty. Imprezê
rozpoczê³a Dyrektor Gimnazjum Gra¿yna G³adysz, która przywita³a
przyby³ych goœci: Wójta Gminy Nozdrzec Antoniego Gromalê,
Kierownika ARiMR w Brzozowie Marka Owsianego, Naczelnika
Wydzia³u Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa
Powiatowego w Brzozowie Piotra Tasza, Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Nozdrzec Romana Wojtarowicza oraz opiekunów i uczniów
ze szkó³ z Orzechówki, Haczowa oraz Wary. Nastêpnie dyrektor
przedstawi³a organizatorów Klubu Europejskiego prowadzonego
przez Katarzynê Kufel oraz nowo powsta³¹ Spó³dzielnie
M³odzie¿ow¹ „Talent” prowadzon¹ przez Martê Baranieck¹.
Po przywitaniu goœci przedstawiciel spó³dzielni zapozna³ obecnych
z krótk¹ histori¹ powstania firmy „Talent”.

Obecni goœcie mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z szerokim
asortymentem us³ug i towarów oferowanych przez „Talent”. Zosta³y
zaprezentowane rêcznie haftowane oraz wykonywane przy pomocy
szyde³ka obrusy, bie¿niki oraz serwety. Wystawiono równie¿
malowane przez cz³onków spó³dzielni kartki okazjonalne oraz szk³o
u¿ytkowe, rêcznie zdobione. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³a
siê bielizna koronkowa i wykonana szyde³kiem. W zakresie
dzia³alnoœci spó³dzielni znajduje siê równie¿ sprzeda¿ przynêty oraz
sprzêtu zwi¹zanego z wêdkarstwem.

W nastêpnym punkcie programu rozdano nagrody
uczestnikom konkursu „Z Uni¹ na Ty”. W kategorii plakat I miejsce
zdobyli uczniowie Gimnazjum w Haczowie, ze wzglêdu na iloœæ
i jakoœæ przedstawionych danych oraz oryginalnoœæ prezentacji.
Za zajêcie I miejsca w kategorii praca pisemna nagrodê otrzyma³
£ukasz Kwieciñski, uczeñ Gimnazjum w Bliznem. Pozostali

     Do Unii Europejskiej
   z firm¹  m³odzie¿ow¹

uczestnicy ze wzglêdu na wysoki poziom nades³anych prac otrzymali
wyró¿nienia. Ka¿dy z uczniów bior¹cych udzia³ w konkursie zosta³
nagrodzony.

W dalszej czêœci mia³a miejsce debata, której celem by³o
ustalenie DEKALOGU EUROPEJCZYKA. Obecni uczniowie zostali
podzieleni do pracy na 6 grup, sk³adaj¹cych siê z 4 osób. Ka¿da
dru¿yna mia³a do wykonania okreœlone zadania. I tak kolejno: 1 grupa
– Grecja - mia³a przedstawiæ w formie plakatu wp³yw kultury
antycznej na wspó³czesn¹ Europê; 2 grupa - Romania- uzasadnia³a
aktualnoœæ prawa rzymskiego w dzisiejszym prawodawstwie; 3 grupa
- Palestyna - mia³a napisaæ list do kolegi, w którym wykaza³a,
¿e chrzeœcijañstwo by³o i jest wa¿nym czynnikiem jednocz¹cym;
4 grupa –  Galia - dokonywa³a wyboru i wypisywa³a te zabytki
Francji, które s¹ szczególnie cenne dla naszego kontynentu,
uzasadnia³a wybór trzema argumentami; 5 grupa – Germania - mia³a
za zadanie uzasadniæ, którzy w³adcy i w jaki sposób starali siê
zjednoczyæ Europê w okresie Œredniowiecza; 6 grupa wskazywa³a
koncepcje integracyjne królów polskich w Europie Œrodkowej.

Liderzy grup po opracowaniu przydzielonych tematów
przedstawili wyniki pracy zespo³ów. Nastêpnie w trakcie s³uchania
IX Symfonii Ludwika von Beethovena uczniowie utworzyli wspólnie
listê warunków jakie powinien spe³niaæ dzisiejszy Europejczyk. Oto
utworzony „Dekalog”: 1.B¹dŸ patriot¹, 2. Szanuj tradycje i zwyczaje,
3. B¹dŸ otwarty na innych, 4. Zachowaj to¿samoœæ narodow¹,
5. B¹dŸ tolerancyjny, 6. Porozumiewaj siê z innymi narodami,
7. Dziel siê sw¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z innymi, 8. Korzystaj ze
zdobyczy informatyki, 9. Poznaj wspólne korzenie kultury
europejskiej, 10. Szanuj uniwersalne wartoœci ogólnoludzkie.

Zaznaczyæ tu nale¿y, ¿e uczniowie ze wszystkich
obecnych gimnazjów anga¿owali siê w trakcie debaty.
Po czêœci oficjalnej odby³a siê dyskoteka „europejska”.

Fundacja „Pomó¿ i Ty” jest fundacj¹ non – profit i pomaga ludziom z ca³ej Polski ju¿ dziesiêæ lat.
W tej chwili szczególnie zajmujemy siê akcj¹ na rzecz jednego z naszych podopiecznych – £ukasza Klim. Ch³opak uleg³

nieszczêœliwemu wypadkowi pora¿enia pr¹dem wysokiego napiêcia i straci³ lew¹ nogê. W tym roku ma maturê, pragnie
kontynuowaæ naukê na studiach informatycznych i ¿yæ, jak wszyscy jego koledzy chce zapomnieæ o niepe³nosprawnoœci.

Dziêki bioprotezie nogi, której koszt wynosi 6 000 Euro bêdzie móg³ funkcjonowaæ, jak ka¿dy m³ody cz³owiek. Zwracamy
siê w imieniu £ukasza i jego rodziny o dokonywanie nawet drobnych wp³at na konto otwarte w:

Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych „Pomó¿ i Ty”
81 – 006 Gdynia, ul. Morska 244. tel/fax (058) 663-81-41

BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2929 6273
Z dopiskiem „Bioproteza dla £ukasza Klim”

Dziêkujemy za okazan¹ pomoc i zrozumienie w imieniu £ukasza i jego rodziców.
Z powa¿aniem Zarz¹d Fundacji „Pomó¿ i Ty”
NIP 586-14-73-820

Nr konta: Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
www.fundacjapomozity.sprint.pl, e-mail:info@pomozity.sprint.pl

Rejestr Fundacji: KRS 0000037117, Sygn. AKT XVI Ns Rej F – 2119/94

PODARUJ SPRAWNOŒÆ £UKASZOWI

Katarzyna Kufel
Marta Baraniecka

Uroczyste przeciêcie wstêgi
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INFORMACJE Z POWIATU

GOTOWI  DO  POŒWIÊCEÑ

Mieczys³awa Augustyn
Sekretarz KGW w Rudawcu

Niecodzienna uroczystoœæ odby³a siê we wsi Rudawiec
3 maja 2004 r. W tym dniu w tutejszym koœciele zosta³a
odprawiona uroczysta msza œw. w intencji stra¿aków  OSP
 Rudawiec w 16. rocznicê powstania tej jednostki.  Powo³ana
na terenie gminy Nozdrzec jest jedn¹ z 11 jednostek tej gminy,
liczy ponad 45 druhów.

Warto nadmieniæ, ¿e w niektórych regionach kraju,
liczba stra¿aków, ochotników siê zmniejsza. W gminie Nozdrzec
jest na odwrót, wiêkszoœæ jednostek dzia³a prê¿nie i ci¹gle siê
rozwija. Mieszkañcy gminy mog¹ czuæ siê bezpiecznie tylko
wtedy, gdy maj¹ dobrze wyszkolone i zorganizowane „wojsko
gminne” tj. stra¿aków gotowych do poœwiêceñ.

Kilkanaœcie lat temu inaczej gasiliœmy po¿ary
i ratowaliœmy ludzi i dobytek. Dzisiaj w kilka minut jednostki
OSP zdolne s¹ przyst¹piæ do dzia³añ ratowniczych. Ma to
istotny wp³yw na ograniczenie strat. ¯eby tak siê sta³o,
potrzeba by³o pracy 16 lat stra¿aków. Ludzi, którzy byli przed
nami, o których czytamy dziœ w kronikach. Ka¿dy po¿ar to
osobista tragedia cz³owieka, lêk ogromny, ¿ywio³ potrafi w kilka
sekund zrujnowaæ ludzkie ¿ycie. Dlatego stra¿aków-
ochotników powinniœmy traktowaæ z wielkim szacunkiem. S¹
to ludzie, którzy zdolni s¹ poœwiêciæ siê dla drugiego cz³owieka,
nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, niekiedy zdrowie, nie oczekuj¹c
wdziêcznoœci. Jest to ich statutowy dobrowolny obowi¹zek.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Rudawcu powsta³a 2 maja
1988 r. Jak wiêkszoœæ tego typu organizacji mia³a swoje wzloty
i upadki. Pocz¹tkowo organizacja liczy³a zaledwie 11 cz³onków.
Na jej czele stan¹³ nie¿yj¹cy ju¿ dziœ Franciszek Rogula. Nowo-
powsta³a jednostka boryka³a siê z ogromnymi problemami,
brakiem jakiegokolwiek pomieszczenia, sprzêtu,
umundurowania itd. Ich spotkania odbywa³y siê „pod
chmurk¹”.

Na pocz¹tku lat 90. Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
prze¿ywa³y okres stagnacji, na szczêœcie dla tej jednostki
znaleŸli siê ludzie, którzy postanowili j¹ ratowaæ. Dziêki
¿yczliwoœci by³ego Dyrektora Szko³y Podstawowej, a zarazem
I druha Antoniego Gromali, obecnego Wójta Gminy Nozdrzec,
który by³ si³¹ przewodni¹ i dopinguj¹c¹ druhowie nie za³amali
siê i obecnie organizacja zrzesza ponad po³owê mieszkañców
wsi. Jest jej chlub¹ i nadziej¹.

Rok 1990 druhowie postanawiaj¹ w czynie spo³ecznym
wybudowaæ w³asn¹ remizê stra¿ack¹. Prezesem zostaje
Kazimierz Salik. Funkcjê naczelnika obejmuje Józef Herbut.
Przedsiêwziêcie bardzo du¿e, nawet ponad si³y tak ma³ej grupki
ludzi. Licz¹c na pomoc mieszkañców wsi oraz Urzêdu Gminy
Nozdrzec, druhowie optymistycznie nastawieni podejmuj¹ tê
inicjatywê. Praca idzie nie najlepiej. G³ówny problem to brak
funduszy. Wiêkszoœæ prac wykonano w czynie spo³ecznym.
Stra¿acy dniem i noc¹ pracowali na budowie. Ich cel to w³asna
siedziba. I tak w roku 1993 oddano budynek w stanie surowym.
Trzy lata ciê¿kiej pracy, wyrzeczeñ. W tym okresie prawnie
zarejestrowano dru¿ynê.

Urz¹d gminy wyposa¿y³ jednostkê w now¹ motopompê
z wê¿ami, mundury wyjœciowe, æwiczebne i he³my. Dum¹
i chlub¹ jednostki by³ samochód ¿uk. Mogli ju¿ teraz byæ
pe³nowartoœciowymi stra¿akami i z podniesion¹ g³ow¹
reprezentowaæ Rudawiec, bior¹c udzia³ w wielu akcjach,
uczestnicz¹c w corocznych zawodach stra¿ackich, a tak¿e
honorowo pe³niæ stra¿ przy grobie i braæ udzia³ w procesji
wielkanocnej. Aby zasiliæ konto stra¿y druhowie organizuj¹
zabawy, festyny, kiermasze itd.

30 maja 1999 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

druhowie przekazuj¹ budynek stra¿y wraz z dzia³k¹ pod zarz¹d
UG w Nozdrzcu. Pozwoli³o to zaadaptowaæ czêœæ budynku na
szko³ê podstawow¹ i umo¿liwi³o dalsz¹ modernizacjê budynku.
Ju¿ jesieni¹ tego roku wesz³a ekipa budowlana. Nasi dzielni
ch³opcy nadal reprezentowali godn¹ postawê, s³u¿¹c w ka¿dej
chwili pomoc¹.

W styczniu 2003 r. zarz¹d powo³a³ nowego Prezesa
– Józefa Czajê dotychczasowego Wiceprezesa. Naczelnikiem

zosta³ W³adys³aw Herbut. Techniczne oddanie budynku, prace
wykoñczeniowe poch³onê³y druhów bez reszty. Budynek
stra¿acki dla wielu aktywnych stra¿aków sta³ siê drugim
domem. Szeregi  OSP zasili³o wielu m³odych, chêtnych do tej
dzia³alnoœci spo³ecznej ludzi. Dzia³a równie¿ m³odzie¿owa ekipa
stra¿acka. Sporo dyplomów wisz¹cych na œcianach to dowód
zaanga¿owania stra¿aków w ¿ycie jednostki.

Podsumowuj¹c ca³e 16 lat dzia³alnoœci, mo¿na stwierdziæ,
¿e OSP Rudawiec to dobrze wyszkoleni i umundurowani
stra¿acy dysponuj¹cy sprzêtem po¿arniczym i ratowniczym,
w³asn¹ aczkolwiek jeszcze nie dokoñczon¹ Remiz¹ Stra¿ack¹.
Skromnym i cichym marzeniem druhów jest nowy samochód
stra¿acki.

Wszystko, czego dokonali, zawdziêczaj¹ ciê¿kiej pracy
i dobrej wspó³pracy z w³adzami gminy. Spotkania z nimi i ludŸmi
im ¿yczliwymi pozwalaj¹ ¿ywiæ nadziejê, ¿e program do realizacji
zaplanowany na najbli¿szy okres zostanie szybko i sprawnie
przeprowadzony. Na podkreœlenie zas³uguje ogromne
zaanga¿owanie wszystkich druhów by³ych i obecnych.

Powiat Brzozowski w liczbach:
Powierzchnia zasiewów:
ogó³em: 11,4 tys. ha
w tym pszenica: 31,6 %, ¿yto: 6,3 %
jêczmieñ: 2,7 %, pszen¿yto: 0,3 %
ziemniaki: 23,1 %, buraki cukrowe: 0,1 %
rzepak i rzepik: 1,2 %

„Wojsko gminne” z Rudawca
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INFORMACJE Z POWIATU

Biuro Powiatowe w Brzozowie
ul. 3 Maja 1,

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

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

W zwi¹zku z wprowadzeniem w Polsce jednolitego Systemu
Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t (IRZ), ka¿dy posiadacz zwierz¹t jest
zobowi¹zany do ich oznakowania, prowadzenia Ksiêgi Rejestracji Stada
odrêbnie dla ka¿dego gatunku (z wy³¹czeniem koni) oraz zg³aszania
wszelkich zmian dotycz¹cych zwierz¹t w gospodarstwie do w³aœciwego
terytorialnie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. G³ównym celem systemu jest mo¿liwoœæ œledzenia historii
zwierz¹t, a w konsekwencji umo¿liwienie sprawowania nale¿ytej kontroli
przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ nad przemieszczaniem zwierz¹t, co w efekcie
pomo¿e w walce z rozprzestrzenianiem chorób zakaŸnych zwierz¹t. Nadzór
nad oznakowaniem i rejestracj¹ zwierz¹t sprawuj¹ organy Inspekcji
Weterynaryjnej.
W ramach Systemu IRZ - identyfikacji i rejestracji podlegaj¹:
- byd³o (kolczyki z indywidualnym numerem dla ka¿dej sztuki i paszport),
- owce i kozy (kolczyk z indywidualnym numerem dla ka¿dej sztuki),
- œwinie (kolczyk z numerem siedziby stada, dopuszczalny jest równie¿

tatua¿),
- konie (paszport) – oznakowanie i rejestracja prowadzone s¹ przez

Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców Koni w Rzeszowie.
Na system sk³adaj¹ siê:
- Znaki identyfikacyjne – znakowanie byd³a, owiec i kóz polega na za³o¿eniu

kolczyków z indywidualnym numerem zwierzêcia. W przypadku œwiñ,
które s¹ znakowane stadnie, na kolczyku znajduje siê numer siedziby
stada (nadawany przez ARiMR), dla sztuk przeznaczonych do uboju
dopuszczalny jest tatua¿. Nie wolno usuwaæ kolczyków lub zastêpowaæ
ich innymi.

  Zwierzêta importowane z krajów UE przy wjeŸdzie do Polski zachowuj¹
swój numer identyfikacyjny. Jedynie w przypadku owiec i kóz
importowanych z krajów UE, w których obowi¹zuje stadne
identyfikowanie tych gatunków, posiadacz jest zobowi¹zany zmieniæ
oznakowanie. W przypadku utraty kolczyka(-ów) lub jego uszkodzenia
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy odczytanie umieszczonych na nim znaków
– posiadacz byd³a sk³ada niezw³ocznie wniosek o wydanie duplikatu
kolczyka, który bêdzie zawiera³ te same cechy identyfikacyjne.

1. Paszport – jest wydawany dla byd³a na podstawie zg³oszenia byd³a do
rejestru i bêdzie dostarczony poczt¹ do pierwszego posiadacza zwierzêcia.
Po jego otrzymaniu i sprawdzeniu zgodnoœci danych posiadacz powinien
podpisaæ paszport (pierwsza strona). W przypadku stwierdzenia
niezgodnoœci danych nadrukowanych na paszportach, nale¿y zg³osiæ siê
do Biura Powiatowego ARiMR w celu dokonania korekty paszportów.
Ka¿dy nowy w³aœciciel zwierzêcia ma obowi¹zek zapisaæ swoje dane na
odwrocie paszportu i z³o¿yæ swój podpis. Paszport podlega zwrotowi do
Biura Powiatowego ARiMR w przypadku œmierci zwierzêcia  (nie nale¿y
myliæ faktu uboju byd³a w rzeŸni – paszport danej sztuki jest w takiej
sytuacji przekazywany do rzeŸni). W przypadku utraty lub uszkodzenia
paszportu byd³a – posiadacz sk³ada niezw³ocznie wniosek o wydanie
duplikatu kolczyka lub duplikatu  paszportu do w³aœciwego Biura
Powiatowego ARiMR, osobiœcie lub drog¹ pocztow¹. Paszport
uszkodzony nale¿y wraz z wnioskiem o wydanie jego duplikatu zwróciæ

do Agencji. Dla zwierz¹t importowanych z UE
dokumentem identyfikacyjnym jest paszport UE,
a spoza UE dokument potwierdzaj¹cy pochodzenie
z kraju trzeciego. W przypadku zwierz¹t
pochodz¹cych z importu, dokumenty te s¹
za³¹cznikiem przy zg³aszaniu byd³a do rejestru
i podlegaj¹ zwrotowi do ARiMR.

2. Ksiêga Rejestracji Stada – obowi¹zkowo
prowadzona przez posiadacza odrêbnie dla ka¿dego
gatunku zwierz¹t winna byæ przechowywana przez
minimalny okres co najmniej 5 lat od dnia ubycia
ostatniego zwierzêcia ze stada. Wpis w ksiêgê
powinien zawieraæ dane dotycz¹ce przede wszystkim
numeru identyfikacyjnego, datê urodzenia, miejsce
przebywania poszczególnych zwierz¹t. Wpisu do
ksiêgi dokonuje siê na bie¿¹co w sposób trwa³y
i czytelny. W przypadku zapisania wszystkich kartek
wsadowych ksiêgi posiadacz sk³ada wniosek
o wydanie dodatkowych kartek wsadowych, na
formularzu udostêpnianym prze biuro ARiMR.

  Przy sprzeda¿y zwierz¹t nie nale¿y przekazywaæ
nowemu posiadaczowi Ksiêgi Rejestracji Stada.
Ksiêgi takie wydaje Biuro Powiatowe ARiMR.

3. Skomputeryzowana baza danych – prowadzona
przez ARiMR w której s¹ rejestrowane wszystkie
zdarzenia dotycz¹ce zwierz¹t, a które podlegaj¹
obowi¹zkowi zg³aszania osobiœcie lub za
poœrednictwem poczty do miejscowych Biur
Powiatowych ARiMR, w ci¹gu 7 dni od daty
zaistnienia, na drukach systemowych ogólnie
dostêpnych w biurach ARiMR, s¹ to:

- dla zwierz¹t ewidencjonowanych indywidualnie
(byd³o, owce, kozy): rejestracja zwierzêcia
(urodzenie, przywóz, import), przemieszczenie
zwierzêcia (kupno, sprzeda¿, wywóz, eksport),
padniêcie, ubój, utylizacja zw³ok.

- dla zwierz¹t ewidencjonowanych grupowo (œwinie):
zg³oszenie œwiñ do rejestru z podaniem stanu
liczbowego zwierz¹t w stadzie, zg³oszenie zmiany
stanu stada œwiñ, zg³oszenie utylizacji zw³ok,
zg³oszenie uboju œwiñ w rzeŸni.

INFORMACJE DODATKOWE:
- W przypadku kupna i sprzeda¿y zwierzêcia zarówno

osoba kupuj¹ca jak i osoba sprzedaj¹ca zwierzê s¹
zobowi¹zane do zg³oszenia zdarzenia.

- W celu potwierdzenia zgodnoœci stanu stada, ka¿dy
posiadacz byd³a zobowi¹zany jest z³o¿yæ do biura
ARiMR wype³niony druk Informacji o Stanie Stada
Byd³a. Z³o¿enie druku powinno nast¹piæ przed z³o¿e-
niem pierwszego w danym roku zg³oszenia rejestracji,
przemieszczenia lub padniêcia byd³a, nie póŸniej ni¿
do 28 lutego br. Informacja ta powinna zawieraæ dane
zgodne z Ksiêg¹ Rejestracji Stada Byd³a wg stanu
na dzieñ 31 grudznia.

- Od 2004 roku kolczyki dla byd³a bêd¹ wydawane na
podstawie wniosku o wydanie kolczyków dla byd³a,
sk³adanych w okresie: od 1 paŸdziernika do 31
grudnia. Wniosek ten okreœla zapotrzebowanie
danego gospodarstwa na kolczyki na nastêpny rok
kalendarzowy w zwi¹zku z przewidywanymi
wcieleniami krów i przewidywanym importem byd³a
z krajów nie bêd¹cych cz³onkiem Unii Europejskiej.
Tylko w uzasadnionych przypadkach, a w szcze-

SYSTEM  IDENTYFIKACJI
i  REJESTRACJI  ZWIERZ¥T



17 http://www.ebrzozow.net

PODSTAWOWE   ZMIANY   W   SYSTEMIE  VAT
po  przyst¹pieniu  Polski  do  Unii  Europejskiej

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (dzia³
Podatki > Podatek od towarów i us³ug >Akty prawne) zosta³ umiesz-
czony tekst Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535).
Do najwa¿niejszych zmian, wprowadzonych przepisami nowej usta-
wy, nale¿y zaliczyæ:
1) zmiany w zakresie przedmiotu opodatkowania – m.in. objêcie

opodatkowaniem wszelkich praw, a tak¿e nieruchomoœci (grun-
tów),

2) wprowadzenie szczegó³owych przepisów dotycz¹cych miejsca
œwiadczenia przy dostawie towarów, wewn¹trzwspólnotowym
nabyciu towarów oraz przy œwiadczeniu us³ug,

3) wprowadzenie regulacji w zakresie opodatkowania handlu we-
wn¹trzwspólnotowego,

4) dostosowanie stawek podatku do przepisów unijnych,
5) wprowadzenie szczególnych procedur dla: us³ug turystyki,

dostawy towarów u¿ywanych, dzie³ sztuki, przedmiotów kolek-
cjonerskich i antyków, z³ota inwestycyjnego,  podmiotów zagra-
nicznych œwiadcz¹cych na terytorium Wspólnoty us³ugi elek-
troniczne osobom niepodlegaj¹cym opodatkowaniu,

6) wewn¹trzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
7) zmiany w zakresie dokonywania korekt podatku od zakupów

zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ zwolnion¹ i opodatkowan¹,
8) nowe zasady zwrotu podatku,
9) zmiany w zakresie odliczeñ podatku (nowe uregulowania doty-

cz¹ce odliczeñ podatku od zakupu samochodów osobowych
i czynnoœci dokonywanych poza granicami kraju).

Dla podatników, którzy nie bêd¹ zajmowaæ siê handlem wewn¹trz-
wspólnotowym, zasady rozliczeñ podatku zawarte w nowej usta-
wie o podatku od towarów i us³ug, nie ró¿ni¹ siê w zdecydowany
sposób od obecnych rozwi¹zañ.
Podstawowe zmiany (poza stawkami i zakresem opodatkowania)
dotycz¹ procedury zwrotu podatku i dokonywania korekt podat-
ku z tytu³u zakupów zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ zwolnion¹ i opodat-
kowan¹ oraz miejsca œwiadczenia przy dostawie towarów i œwiad-
czeniu us³ug.

Nowe œrodki transportu
Szczególnym regulacjom w obrocie miêdzy pañstwami

cz³onkowskimi poddany zosta³ handel nowymi œrodkami
transportu. Pod pojêciem nowego œrodka transportu nale¿y
rozumieæ trzy kategorie œrodków transportu (przeznaczonych do
transportu osób lub towarów):
1) pojazdy l¹dowe silnikowe, którymi nie przejechano wiêcej ni¿

6 000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do u¿ytku
nie minê³o wiêcej ni¿ 6 miesiêcy;

2) pojazdy wodne, je¿eli nie by³y u¿ywane d³u¿ej ni¿ 100 godzin
roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do u¿ytku nie

up³ynê³o wiêcej ni¿ 3 miesi¹ce;
3) statki powietrzne, je¿eli nie by³y u¿ywane d³u¿ej ni¿ 40 godzin

roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do u¿ytku nie
up³ynê³o wiêcej ni¿ 3 miesi¹ce.

Szczegó³owe warunki kwalifikowania œrodków transportu do
nowych œrodków transportu zawieraj¹ przepisy ustawy
o podatku od towarów i us³ug (zob. art. 2 pkt 10).

Przywóz, z innego pañstwa cz³onkowskiego
nabywanego tam nowego œrodka transportu, na terytorium
Polski co do zasady zawsze podlega opodatkowaniu podatkiem
od towarów i us³ug na terytorium Polski jako
wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów. Nie jest przy tym
istotne czy nabywc¹ jest podatnik podatku od towarów i us³ug
(rozliczaj¹cy ten podatek na zasadach ogólnych) czy zwyk³y
konsument. Oznacza to, ¿e w przypadku nowych œrodków
transportu podatek zawsze jest pobierany w kraju, w którym
pojazd bêdzie u¿ywany, niezale¿nie od statusu sprzedaj¹cego
i nabywcy (niezale¿nie od tego, czy s¹ oni podatnikami VAT,
czy nie). Zatem podmiot polski (podatnik podatku od towarów
i us³ug lub konsument), który dokona nabycia
w innym pañstwie cz³onkowskim samochodu (czy innego
œrodka transportu, uznawanego za nowy œrodek transportu)
od podmiotu w innym pañstwie cz³onkowskim, zobowi¹zany
bêdzie do odprowadzenia podatku od towarów i us³ug
w Polsce, wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej dla danego towaru.
Szczegó³owe uregulowania w tym zakresie zawarte s¹ w art. 2
pkt 10, art. 9, art. 10, art. 20, art. 25, art. 26, art. 31, art. 99, art.
100, art. 101, art. 103 i art. 105 ww. ustawy.
W Urzêdzie Skarbowym w Brzozowie dostêpne s¹ bezp³atne
broszury informacyjne:
- „Podstawowe informacje o zmianach w systemie VAT po

przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej”.
- „Transakcje wewn¹trzwspólnotowe a podatek VAT

– zagadnienia ogólne”.
- „ Numer identyfikacyjny VAT w obrocie handlowym

pomiêdzy podatnikami VAT z pañstw Unii Europejskiej”.
- „61 pytañ o transakcjach wewnatrzwspólnotowych”.
Powy¿sze broszury znajduj¹ siê te¿ na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów http:www.mf.gov.pl Opr.: Jacek Laskoœ

Wojciech Choma

gólnoœci w przypadku sprowadzenia zwierz¹t z zagranicy, posiadacz byd³a
mo¿e z³o¿yæ kolejny wniosek w innym terminie.

- Zgodnie z ustaw¹ weterynaryjn¹ ubój domowy byd³a jest dopuszczalny do
wieku 3 miesiêcy, powy¿ej tej granicy wieku byd³o mo¿na ubiæ na w³asne
potrzeby jedynie przez rzeŸniê. Fakt uboju domowego podlega równie¿
zg³oszeniu w ci¹gu 7 dni do Biura Powiatowego ARiMR.

- Osoby, które wczeœniej nie utrzymywa³y zwierz¹t w sowich gospodarstwach,
a obecnie je posiadaj¹ (np. z zakupu), powinny zg³osiæ siê do w³aœciwego
Biura Powiatowego w celu rejestracji nowego gospodarstwa i odebrania
Ksiêgi Rejestracji Stada.

- Od 1 stycznia 2004 roku za wydanie dla byd³a: kolczyka, paszportu lub ich

duplikatów oraz Ksiêgi Rejestracji Stada bêd¹
pobierane op³aty zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.12.2002 R.
(Dz. U. Nr 225 poz.1884).

Pracownicy Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielaj¹
wszelkich informacji na temat wdra¿ania
i funkcjonowania Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Zwierz¹t.

INFORMACJE Z POWIATU

Alicja Sowa
Biuro Powiatowe  w Brzozowie

ARiMR

Turystyczne obiekty noclegowe:
obiekty: 5
miejsca noclegowe: 234
korzystaj¹cy z noclegów: 3 680
udzielone noclegi: 11 472

Powiat Brzozowski w liczbach:
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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. www.fep.lodz.pl

SZWECJA
Powierzchnia: 450 tys. km2

Ludnoœæ: 8,8 mln
Gêstoœæ zaludnienia: 20 os./km2

Stolica i najwiêksze miasto: Sztokholm
Jêzyk urzêdowy: szwedzki
Ustrój: monarchia
Graniczy z : Dani¹, Norwegi¹ i Finlandi¹
Œwiêto narodowe: 6 czerwca (dzieñ flagi szwedzkiej 1523 r., 1809 r.)

WARUNKI NATURALNE
Szwecja ma du¿o jezior, które zajmuj¹ prawie 9 % powierzchni. Pó³nocna Szwecja
przypomina krajobrazem pó³nocn¹ Norwegiê, a Szwecja po³udniowa Daniê.
Lasy zajmuj¹ 64 % powierzchni. Dominuje sosna i œwierk z niewielk¹ domieszk¹
lasów liœciastych na po³udniu. Szwecja jest najwiêkszym w Europie dostawc¹
drewna i celulozy.

ROLNICTWO
Rolnictwo skupione jest na po³udniu, gdzie przewa¿aj¹ niziny, klimat jest
cieplejszy, a gleby bardziej urodzajne. G³ówne uprawy to jêczmieñ, buraki
cukrowe, pszenica, owies, ziemniaki rzepak, ¿yto, chocia¿ siano na paszê
zajmuje najwiêksz¹ powierzchniê. Wielkie gospodarstwa na po³udniu
produkuj¹ nadwy¿ki mleka, serów, mas³a i kasz. Na pó³nocy gospodarstwa s¹
mniejsze i nastawione na ziemniaki, produkty mleczne na w³asny u¿ytek.
Rybo³ówstwo odgrywa wa¿n¹ rolê na po³udniowym wybrze¿u Szwecji.

GOSPODARKA
Szwecja jest czo³owym producentem rudy ¿elaza, z czego ponad 75 % stanowi
eksport. Eksploatuje siê tak¿e piryt, cynk, srebro i o³ów. Szwecja dysponuje
15 % rozpoznanych œwiatowych zasobów uranu.
Ponad 40 % wytwarzanej energii dostarcza energetyka wodna, reszta pochodzi
z elektrowni cieplnych i atomowych.
Przemys³ zawdziêcza swój rozwój zasobom leœnym, bogactwom mineralnym,
jak równie¿ warunkom sprzyjaj¹cym rozwojowi hydroenergetyki.
Najwa¿niejsze ga³êzie przemys³u to przemys³ metalowy, szczególnie wysokiej
jakoœci stal z Domnarvet i maszyny ze Sztokholmu. Inne wysokiej jakoœci
produkty tej ga³êzi przemys³u to ³o¿yska, samoloty i samochody. Wa¿ne
miejsce zajmuje chemia, zw³aszcza produkty petrochemiczne. Inn¹ szwedzk¹
specjalnoœci¹ jest sprzêt elektrotechniczny i telekomunikacyjny.

MIASTA
84 % mieszkañców ¿yje w miastach. Centrum administracyjnym i handlowym
jest Sztokholm. Goteborg, to drugie co do wielkoœci miasto. Podobnie jak
Malmoe jest portem i oœrodkiem przemys³owym, otoczonym terenami
rolniczymi i lasami.

SZTOKHOLM

Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoœci
dzia³aj¹ca w porozumieniu z Polsko-Amerykañsk¹
Fundacj¹ Wolnoœci, Narodowym Bankiem Polskim,
Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych i Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego oraz koalicj¹ pozarz¹dowych
organizacji lokalnych og³asza III edycjê Programu
Stypendiów Pomostowych. Termin sk³adania
wniosków up³ywa 31 lipca 2004 r.

W roku akademickim 2004/2005 planujemy
przyznanie 1600 stypendiów w wysokoœci 380 z³
miesiêcznie, które bêd¹ wyp³acane przez 10 miesiêcy.
Ten program jest dla Ciebie, je¿eli spe³nisz nastêpuj¹ce
warunki:
• jesteœ zdolny, ambitny i chcesz kontynuowaæ  naukê

na wy¿szej uczelni
• zdasz maturê w bie¿¹cym roku szkolnym
• uzyska³eœ na egzaminie maturalnym œredni¹ ocen nie

ni¿sz¹ ni¿ 4,0
• zostaniesz przyjêty na dzienne studia magisterskie

w uczelni pañstwowej
• mieszkasz na wsi lub w mieœcie do 20 tys.

mieszkañców
• pochodzisz z rodziny by³ego pracownika pgr lub

uczêszczasz do szko³y objêtej programem
stypendialnym lokalnej organizacji pozarz¹dowej
uczestnicz¹cej w programie

• w Twojej rodzinie dochód na osobê nie przekracza
532 z³.

Termin sk³adania wniosków w oddzia³ach
terenowych Agencji Nieruchomoœci Rolnych
i w lokalnych organizacjach pozarz¹dowych
uczestnicz¹cych w programie up³ywa 31 lipca br.

Informacje o Programie, Regulamin
i formularze wniosków, adresy oddzia³ów
terenowych Agencji Nieruchomoœci Rolnych oraz
pozarz¹dowych organizacji, uczestnicz¹cych
w programie, znajdziesz na stronie internetowej
www.fep.lodz.pl
Szczegó³owych informacji udziela tak¿e:
Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoœci (admi-
nistrator programu) 90-212 £ódŸ, ul. Sterlinga 27/29
tel.: 042 632-59-91, 631-95-58 fax.: 042 630-27-81 e-
mail: fep@fep.lodz.pl
Fundatorzy programu:
Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci,
Narodowy Bank Polski,
Agencja Nieruchomoœci Rolnych,
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz
Koalicja lokalnych organizacji pozarz¹dowych,
rekomendowanych przez Akademiê Rozwoju
Filantropii w Polsce i Fundacjê im. Stefana Batorego.

III edycja Programu
Stypendiów Pomostowych
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SPORT

Turniej w siatkówce
ch³opców w I LO

7 kwietnia br. w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Brzozowie odby³ siê turniej w siatkówce ch³opców
o puchar Senatora RP Janusza Koniecznego.

W turnieju wziê³y udzia³ reprezentacje
nastêpuj¹cych szkó³: Zespó³u Szkó³ Budowlanych,
Zespó³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie, I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Brzozowie, Gimnazjum w Przy-
sietnicy (zwyciêzca Gimnazjady Powiatowej) oraz
Reprezentacja Powiatu Gimnazjów (tzw. dru¿yna „All
Stars”). Reprezentacje szkó³ œrednich stanowili
zawodnicy pierwszych klas tych¿e szkó³.

OSTATECZNA   KOLEJNOŒÆ
1. I LO Brzozów
2. ZSE Brzozów
3. „All Stars”
4. ZSB Brzozów
5. Gminazjum Przysietnica

Po turnieju w imieniu Senatora RP Janusza
Koniecznego puchar dla zwyciêskiej dru¿yny
i pami¹tkowe dyplomy wrêczy³ Przewodnicz¹cy PSZS
w Brzozowie  Marian Wojtowicz.

Marek Szerszeñ

28 kwietnia br. w sali gimnastycznej Gimnazjum
w Przysietnicy mo¿na by³o wyczuæ narastaj¹ce napiêcie.
Wœród ekipy gospodarzy, zarówno zawodników, jak
i zgromadzonych czai³a siê niepewnoœæ, zwi¹zana z obaw¹
czy dwóch naszych zawodników oraz cheerleaderki zd¹¿¹
powróciæ z odbywaj¹cego siê równolegle Przegl¹du
Zespo³ów Tanecznych i zagraæ w Pó³finale Wojewódzkiej
Gimnazjady w Pi³ce Siatkowej.

Niepokój towarzyszy³ tak¿e przebiegowi losowania,
które ustaliæ mia³o kolejnoœæ gier. Kiedy karty zosta³y
odkryte Daniel Dyka, trener gospodarzy móg³ na chwilê
odetchn¹æ z ulg¹, jako pierwsze na parkiet mia³y wyjœæ
reprezentacje Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Strzy¿owie oraz
Gimnazjum Nr 4 w Sanoku. Ledwie zabrzmia³ gwizdek
sêdziego koñcz¹cy zwyciêskie dla strzy¿owian spotkanie,
nasi zawodnicy zd¹¿yli powróciæ i za kilka minut wszyscy
w komplecie przyst¹pili do rozgrzewki.

Przygl¹daj¹c siê wyznaczonemu przez los
zespo³owi rywali mo¿na by³o mieæ du¿e obawy o wynik

TTTTTurniurniurniurniurniej  z  pej  z  pej  z  pej  z  pej  z  prrrrrzzzzzyyyyygogogogogodddddaaaaammmmmiiiii

meczu. Przeciwnik wyraŸnie górowa³ wzrostem oraz si³¹ fizyczn¹. Pierwsza
ods³ona spotkania zdawa³a siê te obawy potwierdzaæ – bli¿ej zwyciêstwa o
jedn¹ partiê byli przyjezdni. Po zmianie stron w mocno zagrzewanych do walki
gimnazjalistów z Przysietnicy wst¹pi³ nowy duch. Dobry serw i odbiór,
skuteczny atak, wspania³a asekuracja w obronie zrobi³y swoje. Reprezentanci
z Dêbowca z niedowierzaniem spogl¹dali na tablicê wyników – przeciwnik
zdecydowanie „odje¿d¿a³”. Decyduj¹ce starcie, set trzeci na pocz¹tku przyniós³
kilkupunktow¹ przewagê miejscowym, której mimo desperackich prób
przeciwnikom nie uda³o siê odrobiæ.

Równie¿ w meczu ze Strzy¿owem nasi zawodnicy stawili dzielny
opór. Jednak ogranie, doœwiadczenie zdobyte w rozgrywkach ligowych
m³odzików przychyli³y szalê zwyciêstwa na stronê rywali. W tym turnieju
jedno by³o pewne – mistrzem bezpoœrednio awansuj¹cym bêd¹ strzy¿owianie,
poniewa¿ mecze z zawodów rejonowych w pó³finale s¹ zaliczane. Teraz mecz
miêdzy Dêbowcem a Sanokiem o to, kto wyst¹pi w turnieju bara¿owym jako
wicemistrz. Sanoczanie zdawali siê byæ w lepszej sytuacji, mieli w zanadrzu
wygrane spotkanie z zawodów rejonowych z Przysietnic¹, wystarczy³o wygraæ
seta. Jednak tym razem siatkarze z Dêbowca nie dali siê zdeprymowaæ
i pewnie wygrali 2:0 i to oni wyst¹pi¹ w bara¿ach.
Wyniki koñcowe: 1. Miejski Zespó³ Szkó³ w Strzy¿owie, 2. Gimnazjum
w Dêbowcu, 3. Gimnazjum Nr 4 w Sanoku, 4. Gimnazjum w Przysietnicy.

Poproszony o ocenê wystêpu swoich podopiecznych Daniel Dyka
powiedzia³: Jestem bardzo zadowolony z wystêpu moich ch³opców. Na
parkiecie pokazali to co w sporcie najwa¿niejsze i najpiêkniejsze: wolê
walki, ambicjê, determinacjê i poœwiêcenie. Wa¿ne moim zdaniem jest te¿ to,
¿e zachowali siê jak dru¿yna wspieraj¹ca siê w trudnych chwilach.
Udowodnili sobie i kolegom, ¿e ciê¿ki solidny trening jest najwa¿niejszym
sk³adnikiem sukcesu. Mimo zajêtego IV miejsca nie byli „ch³opcami do
bicia” – pokazali sportowy charakter i co wa¿ne wygrali z wicemistrzami.

(inf. w³.)

6 maja br. odby³o siê podsumowanie Amatorskiej Powiatowej Ligi
Siatkówki w Brzozowie. Organizatorem imprezy by³o Starostwo
Powiatowe w Brzo-
zowie i Powiatowe
Zrzeszenie Ludowe
Zespo³y Sportowe
w Brzozowie.

W podsumo-
waniu udzia³ wziêli
cz³onkowie Prezy-
dium Rady Powiato-
wego Zrzeszenia:
Bronis³aw Przyczy-
nek, Marian Kula
i Tadeusz Wojnar.
Starostwo Powiatowe reprezentowa³ Stanis³aw Pilszak – Naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej, który jest równoczeœnie
mened¿erem dru¿yny „Budowlani” Brzozów.

W trakcie spotkania dla wyró¿nionych zespo³ów rozdano
dyplomy, puchary i symboliczne nagrody.

Tabela koñcowa IV edycji  APLS - sezon 2003/2004
1. BDK „Jazzmani” Brzozów 14   27          41:7
2. GM Jasienica 14   24           35:17
3. „Budowlani”  Brzozów 14   24           33:16
4. LKS Haczów 14   24           34:21
5. LKS Górki 14   20           21:31
6. LKS „Parnas” Stara Wieœ 14   18           19:35
7. LKS Przysietnica 14   18           16:36
8. „Agromasz” Domaradz 14   14             6:42

POWIATOWA    LIGA    SIATKÓWKI
- PODSUMOWANIE

Reprezentacja z Gimnazjum w Przysietnicy
oraz opiekun Daniel Dyka

Jacek Fiedyñ

Uczestnicy podsumowania APLS
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ROZRYWKA
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm W ładysława Grzeszczyka.

BARAN (21 III – 20 IV)
Nadchodz¹ce dni bêd¹ bardzo pracowite. Ci¹g³y ruch, podró¿e,
wyjazdy, delegacje i szkolenia ca³kiem zape³ni¹ Ci czas. Du¿o

energii i si³ bêdziesz inwestowa³ w dzia³alnoœæ, pracê i zajêcia, których
celem jest walka o lepsz¹ pozycjê spo³eczn¹ i presti¿. W tym miesi¹cu
mo¿esz cieszyæ ciê œwietn¹ kondycj¹ i dobrym samopoczuciem.

BYK (21 IV – 21 V)
Przed Tob¹ znakomity, weso³y, radosny i przyjemny miesi¹c.
Mo¿esz siê spodziewaæ rozwi¹zania wielu problemów, konfliktów

i nieporozumieñ, jakich sporo nagromadzi³o siê przez miniony okres.
Wyje¿d¿aj¹c na weekend, bêdziesz mia³ wiele powodów do satysfakcji i
zadowolenia z siebie i swoich dzia³añ.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Najbli¿sze tygodnie przynios¹ Ci powodzenie w interesach. Byæ
mo¿e otrzymasz teraz ciekaw¹ propozycjê zwi¹zan¹ z finansami.

Zanim podejmiesz decyzjê, dobrze siê zastanów. Bliska osoba myœli
o Tobie i martwi siê Twoim z³ym samopoczuciem. Zaproœ j¹ na
romantyczn¹ kolacjê.

RAK (22 VI – 23 VII)
Poprawiaj¹ca siê sytuacja finansowa, wzrost obrotów w interesach
i szybsze sp³acenie zaleg³ych zobowi¹zañ i d³ugów pozwoli Ci

wróciæ do rozwa¿añ zwi¹zanych z kupnem samochodu, domu, zagranicznej
wycieczki lub wczasów. Pod koniec miesi¹ca rzuæ wszystko i zrób sobie
wolne. SpêdŸ ten czas na spacerach i bli¿szym kontakcie z natur¹.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Otrzymasz interesuj¹c¹ i atrakcyjn¹ propozycjê wspólnego
spêdzenia czasu: w uroczym miejscu i w mi³ym gronie. Nawi¹zane

kontakty i znajomoœci bêd¹ mia³y swoje pomyœlne konsekwencje
i w dalszej przysz³oœci. Oka¿e siê, ¿e atmosfera zabawy i odpoczynku
sprzyja twórczym pomys³om i odwa¿nym wizjom. Niektóre z nich
zrealizujesz w przysz³oœci.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Inteligencja i refleks pozwol¹ Ci wybrn¹æ z trudnoœci, z którymi
inni nie dali sobie rady. Bêdziesz te¿ mia³ okazjê pomóc komuœ

z najbli¿szego otoczenia, dziêki czemu zyskasz wdziêcznoœæ i sojusznika
na przysz³oœæ. Pomyœl te¿ o zrobieniu sobie prezentu.

WAGA (24 IX – 23 X)
W ostatnim czasie poch³ania Ciê praca. Czas wiêc wreszcie

odreagowaæ wysi³ek i pomyœleæ o przyjemnoœciach. Najlepiej zorganizowaæ
spotkanie towarzyskie. To nie tylko rozrywka i relaks, ale równie¿ okazja
do poznania ciekawych ludzi. Nie zastanawiaj siê zatem. Na pewno bêdzie
mi³o.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W najbli¿szych dniach czeka Ciê koniecznoœæ podjêcia wa¿nych
decyzji w sprawach zawodowych. Mog¹ równie¿ pojawiæ siê

trudnoœci finansowe. W sprawach uczuæ zachowaj umiar i dystans. To nie
jest najlepszy czas na jakiekolwiek zmiany.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Gwiazdy wró¿¹ Ci powodzenie w interesach. Pamiêtaj jednak, ¿e
emocje s¹ z³ym doradc¹. Pod koniec miesi¹ca niewykluczona

mi³a niespodzianka. Powinieneœ skorzystaæ z zaproszenia na imprezê. To
poprawi Twój nastrój. Dziêki temu ³atwiej zniesiesz rozterki sercowe.
Mo¿esz siê cieszyæ si³¹ i wspania³¹ kondycj¹.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Stoisz przed wyœmienit¹ szans¹ na sukcesy finansowe, zawodowe
i naukowe. Ten miesi¹c uœwiadomi Ci, ¿e wokó³ Ciebie jest wiele
mi³oœci, wsparcia i pomocy. Szczêœcie bêdzie Ci sprzyjaæ,

co prze³o¿y siê na atrakcyjne propozycje i oferty, za którymi pójd¹
spore pieni¹dze i œwiadomoœæ du¿ego postêpu.

WODNIK (21 I – 19 II)
W tym miesi¹cu znajdziesz w koñcu czas na za³atwienie spraw
urzêdowych. Koniec miesi¹ca przyniesie Ci nowe, ciekawe

znajomoœci i przyjaŸnie. Mo¿esz wiêc liczyæ na mi³e i sympatyczne chwile
i du¿o dobrej zabawy. Dopisze Ci zdrowie. Z³y nastrój odgoni¹ spotkania
ze starymi przyjació³mi.

RYBY (20 II – 20 III)
Niestety, stare problemy znów mog¹ daæ o sobie znaæ. Nie martw
siê jednak na zapas, poradzisz sobie ze wszystkim znakomicie.

W sprawach finansowych jednak musisz uwa¿aæ. Dopisze Ci zdrowie. To
dobry miesi¹c na romantyczne spotkania. Wspólnie spêdzone chwile
z blisk¹ osob¹ przynios¹ Ci wiele radoœci. Postaraj siê ciekawie spêdziæ
ten czas.

KRZY¯ÓWKA
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WZAJEMNIE ZNACZY TANIEJ

Wzajemnoœciowa forma ubezpieczeñ rozwinê³a siê silnie na ziemiach polskich w koñcowym okresie zaborów, kiedy
towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych by³y zarazem obron¹ polskoœci. Poniewa¿ pierwsze galicyjskie towarzystwa ubezpieczeñ
wzajemnych by³y z regu³y tzw. ogniowymi, wobec tego na polisach przez nie wystawianych czêsto widnia³ wizerunek opiekuna
stra¿aków œw. Floriana w he³mie, który wod¹ z cebrzyka gasi po¿ar. Na Podkarpaciu jeszcze do dzisiaj mo¿na spotkaæ ludzi, dla
których synonimem zak³adu ubezpieczeñ jest nazwa „florianka”.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ wzajemnoœæ stanowi³a wiêkszoœæ polskiego rynku ubezpieczeniowego. Wœród kilkudziesiêciu
dzia³aj¹cych wówczas towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych znajdowa³o siê tak¿e najwiêksze – PZUW      ( Powszechny Zak³ad
Ubezpieczeñ Wzajemnych). Po drugiej wojnie œwiatowej, z powodów politycznych, w ramach likwidowania ró¿nych form
samoorganizacji spo³ecznej – wzajemnoœæ ubezpieczeniow¹ w Polsce zlikwidowano, zaœ PZUW upañstwowiono, by jego maj¹tek
przekazaæ PZU.

Czy w Polsce mo¿liwy jest powrót ubezpieczeñ wzajemnych ?
Wraz ze zmianami ustrojowymi wprowadzono w Polsce nowe prawo ubezpieczeniowe. Prawo dopuszcza dzia³alnoœæ
ubezpieczeniow¹ w dwóch formach: spó³ek akcyjnych i towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych. Na czym polega ró¿nica. W przypadku
spó³ki akcyjnej akcjonariusze zbieraj¹ kapita³, inwestuj¹ w firmê, aby póŸniej pobieraæ dywidendê. Zarz¹d spó³ki jest obligowany
i rozliczany z zysku jaki przyniesie w³aœcicielom akcji. A wiêc stara siê, aby osi¹gn¹æ jak najwiêksze zyski kosztem ubezpieczonych.
Ma to wyraŸne odzwierciedlenie w  wysokoœci sk³adek za ubezpieczenie oraz jakoœci obs³ugi klienta.

Natomiast towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych s¹ przedsiêwziêciami obywatelskimi i dzia³aj¹ na zasadzie non profit,
czyli nie dla zysku, lecz dla rekompensaty szkód losowych powsta³ych w gronie jego cz³onków. Obowi¹zuje zasada, ¿e ubezpieczony
klient staje siê automatycznie cz³onkiem towarzystwa z wszystkimi powinnoœciami i przywilejami. Wynik finansowy „tuwu”,
obliczany jest po roku dzia³alnoœci w nastêpuj¹cy sposób: od ³¹cznej sumy sk³adek odliczane s¹ koszty np. reasekuracji, wyp³aty
odszkodowañ, koszty administracyjne. Tutaj zysk zwany jest nadwy¿k¹ która wraca do ubezpieczonych w ró¿nej formie. TUW
mo¿e obni¿yæ sk³adkê w kolejnych latach, a tak¿e mo¿e przekazaæ j¹ na inne statutowe cele. Maj¹ one w zasadzie charakter
spo³eczny.

Pierwszym od pó³wiecza towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce jest dzia³aj¹ce od 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych „TUW”. T.U.W. posiada rozwiniêt¹ sieæ obs³ugi ubezpieczonych, dysponuje placówkami na terenie ca³ego kraju
oraz zapewnia szeroki zakres ubezpieczeñ PAKIETOWYCH:

PAKIET „BEZPIECZNA RODZINA”

Przyk³adowe wyliczenie sk³adki ubezpieczeniowej:       1 rok                           2 rok                        3 rok
ubezpieczenia            ubezpieczenia          ubezpieczenia

   I.  Budynek mieszkalny murowany
  Suma ubezpieczenia: 100 000 Sk³adka:              63.00 z³.                   61.00 z³.                   57.00 z³.

   II. Wyposa¿enie mieszkania (od ¿ywio³ów)
         Suma ubezpieczenia 20 000                                   Sk³adka:              36.00 z³.                   35.00 z³.                   32.00 z³.
   III. Wyposa¿enie mieszkania (od ¿ywio³ów oraz od kradzie¿y)
         Suma ubezpieczenia 20 000     Sk³adka:              144.00 z³.                 140.00  z³.                30.00 z³.
   IV. Szyby i inne przedmioty szklane:
         Suma ubezpieczenia 2 000     Sk³adka:               54.00  z³.                  53.00 z³.                  49.00 z³.
   V. Odpowiedzialnoœæ cywilna deliktowa
           Suma ubezpieczenia 30 000     Sk³adka:                25.00  z³.                  25.00 z³.                 25.00 z³.
   VI. Ochrona prawna:
           Suma ubezpieczenia 4 000     Sk³adka:                36.00 z³.                   35.00 z³.                 32.00 z³.
   VII. NNW Rodziny 4-osobowej:
           Suma ubezpieczenia: 8 000     Sk³adka:                72.00  z³.                  70.00  z³.                  65.00 z³.

UWAGA:
POSZUKUJEMY OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJÊCIEM WSPÓ£PRACY Z TOWARZYSTWEM

               FILIA BRZOZÓW                                                                                                                   Biuro Regionalne w Rzeszowie
     UL. ARMII KRAJOWEJ 2, POK. 34                                                                                             35-005 Rzeszów, Pl. Kiliñskiego 6
                TEL. 0 502 222 707                                                                                                                            tel. (017) 852 00 54

REKLAMA
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WYKONAWSTWO - INSTALACJE
HANDEL - TECHNIKA GRZEWCZA

PRODUKCJA - KO£NIERZE STALOWE
OSPRZÊT TELEKOMUNIKACYJNY

PROJEKTOWANIE, SERWIS

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

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

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

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

oraz sala w Restauracji               na 120 osób.

Organizacja wesel, bankietów
innych imprez okolicznoœciowych

Rok za³. 1982

Firma Handlowa
Brzozów, ul. 3 Maja 70

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

REKLAMA


