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23 maja br. w Gminnym Oœrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odby³ siê III Powiatowy Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej
UŒMIECHNIJ SIÊ MAMO. Mimo kapryœnej pogody sala widowiskowa wype³niona by³a po brzegi.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 34 wykonawców w przedziale wiekowym
od 7 do 15 lat. Reprezentowali gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia,
Jasienica Rosielna i Haczów.

Maria Rygiel, Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
i Wypoczynku w Haczowie, powita³a uczestników, rodziców,
nauczycieli i wychowawców oraz zaproszonych goœci. Szczególnie
serdecznie i ciep³o powita³a wszystkie mamy, zarówno te obecne
na sali, jak i te, które z ró¿nych wzglêdów nie mog³y przybyæ na tê
uroczystoœæ. ¯ycz¹c im du¿o zdrowia, cierpliwoœci
w wychowywaniu swoich dzieci oraz wszelkiej pomyœlnoœci
zaprosi³a wszystkich do wys³uchania prezentacji wokalnych. Piêkne
wykonanie i wspania³e teksty utworów wyciska³y ³zy z oczu
publicznoœci. Koncert prowadzi³a Renata Czerwiñska, pomaga³a
równie¿ m³odym artystom pokonywaæ tremê, która czêsto
towarzyszy takim chwilom. Podczas przegl¹du wyst¹pi³ zespó³
wokalno-instrumentalny FRAZA istniej¹cy od niedawna przy

GOKiW w Haczowie, którego opiekunem jest Janusz Boczar.
Na zakoñczenie koncertowa³ zespó³ wokalny Brzozowskiego
Domu Kultury WOOPS.

W przerwie koncertu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni
na scenê. Z r¹k Starosty Brzozowskiego  Zygmunta B³a¿a otrzymali
piêkne ksi¹¿ki i pami¹tkowe dyplomy. Nagrody wrêczy³  Starosta
w asyœcie Wójta Gminy Haczów Stanis³awa Jakiela. Sk³adaj¹c
¿yczenia wszystkim mamom gratulowano równie¿ babciom, które
te¿ s¹ mamami i nale¿y zawsze o tym pamiêtaæ. Tradycyjne 100 lat
zaœpiewa³a najm³odsza uczestniczka przegl¹du Kasia Rapa, za co
otrzyma³a ogromne brawa.

O tym, jak wielka jest potrzeba organizacji podobnych
spotkañ œwiadczy fakt, ¿e z ka¿dym rokiem wzrasta liczba m³odych
wykonawców. Takie imprezy pozwalaj¹ dzieciom i m³odzie¿y
po¿ytecznie i przyjemnie spêdzaæ wolny czas.
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Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie

Starosta Brzozowski gratuluje m³odym artystom

Rodzinna fotografia uczestników przegl¹du

Swoje umiejêtnoœci wokalne prezentuje Mariola Leñ

Wspania³e teksty utworów wyciska³y ³zy z oczu
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XVIII SESJA  RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Rada Powiatu w Brzozowie pod przewodnictwem Mieczys³awa
Czupskiego obradowa³a 25 maja br. Porz¹dek sesji by³ obszerny.  Radni

podjêli bowiem kilkanaœcie uchwa³.
Pierwsz¹ czêœæ obrad zajê³y sprawy oœwiaty. Rada zadecydowa³a

o utworzeniu Szko³y Policealnej i przekszta³ceniu dotychczasowych szkó³ w Zespole
Szkó³ Budowlanych w Brzozowie. Radni postanowili te¿ o utworzeniu w Brzozowie
ponadgimnazjalnej szko³y specjalnej przysposabiaj¹cej do pracy dla uczniów
z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzê¿on¹
niepe³nosprawnoœci¹. Szko³a ta kszta³ci³aby w dwóch specjalnoœciach: gospodarstwo
domowe i ogrodnictwo.

Decyzj¹ rady dokonano przekszta³cenia administracyjnego internatu przy
ul. Sienkiewicza. Pakiet uchwa³ oœwiatowych zamknê³y zmiany w regulaminach
okreœlaj¹cych warunki wynagrodzenia dla nauczycieli. Dziêki temu uzyskali oni
mo¿liwoœæ wynagrodzenia za pracê w komisjach maturalnych. Szereg nastêpnych
uchwa³ dotyczy³ spraw ochrony zdrowia i œrodowiska.

Radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego, dokonali zmian w statucie
brzozowskiego szpitala, a tak¿e uchwalili „Program Ochrony Œrodowiska wraz
z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2004-2015”.

Pozosta³e uchwa³y dotyczy³y bie¿¹cych spraw finansowych: zmian
w tegorocznym bud¿ecie, zmiany uchwa³y w sprawie bud¿etu oraz zaci¹gniêcia kredytu
d³ugoterminowego na poczet realizowanych w tym roku inwestycji i zadañ. Przyjêto
te¿ dotacjê z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (program SAPARD)
na odbudowê dróg powiatowych.

CZASOPISMA GMINNE, Z POWIATU I INNECZASOPISMA GMINNE, Z POWIATU I INNECZASOPISMA GMINNE, Z POWIATU I INNECZASOPISMA GMINNE, Z POWIATU I INNECZASOPISMA GMINNE, Z POWIATU I INNE
Dom Ludowy w Trzcianie (pow. rzeszowski) goœci³ 27 maja br. uczestników

I Forum Prasy Samorz¹dowej. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele kilkudziesiêciu
redakcji, jakie dzia³aj¹ na terenie województwa podkarpackiego. Na Forum reprezentowana
by³a tak¿e redakcja BGP.

W województwie podkarpa-
ckim ukazuje siê ponad 60 tytu³ów
periodyków samorz¹dowych, g³ów-
nie miesiêczników, a tak¿e: tygo-
dników, dwutygodników oraz kwar-
talników i wydawnictw  nieregu-
larnych. Najczêœciej s¹ to wyda-
wnictwa ca³kowicie, b¹dŸ w znacznej
mierze, zale¿ne od samorz¹dów
gminnych czy powiatowych.
W zwi¹zku z tym jednym
z najwa¿niejszych tematów dysku-
towanych w trakcie obrad by³a
kwestia wzglêdnej niezale¿noœci i mo¿liwoœci konstruktywnej krytyki wobec instytucji
finansuj¹cych dzia³alnoœæ prasy lokalnej. Wszyscy byli zgodni, ¿e m¹drze zarz¹dzanym
samorz¹dom powinno zale¿eæ zarówno na dobrym wizerunku (a o taki mo¿e zadbaæ
w³asne czasopismo), jak te¿ dopuszczeniu mo¿liwoœci recenzowania swoich poczynañ,
co powoduje zacieœnienie kontaktu z miejscowymi spo³ecznoœciami. Uczestnicy Forum
zgodnie podkreœlali te¿, ¿e czasopisma lokalne maj¹ do wype³nienia wa¿n¹ rolê
kulturotwórcz¹ poprzez zachowanie nastêpnym pokoleniom pamiêci o ludziach, tradycji
i historii, w tym równie¿ jej kontrowersyjnych epizodów. Prasa mo¿e tak¿e promowaæ
lokaln¹ twórczoœæ, zw³aszcza literack¹.

Uczestnicy Forum wys³uchali równie¿ wyk³adów przygotowanych przez
pracowników naukowych, a dotycz¹cych roli prasy lokalnej oraz zmian, jakie zachodz¹
we wspó³czesnej dziennikarskiej polszczyŸnie.

Na zakoñczenie wy³oniono radê wydawców prasy lokalnej – cia³o, które mia³oby
pe³niæ funkcje doradcze i koordynacyjne w kontaktach z w³adzami województwa.
W sk³ad rady wszed³ m.in. przedstawiciel BGP.

Organizatorami Forum byli: Stowarzyszenie Samorz¹dów Terytorialnych
Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Wójt Gminy
Œwilcza. Spotkanie stanowi³o jeden z najwa¿niejszych punktów programu obchodów
tegorocznego œwiêta samorz¹du terytorialnego. (dk)

(dk)

W woj. podkarpackim ukazuje siê ponad 60 periodyków
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

SZKO£Y   PONADGIMNAZJALE
  I   Liceum   Ogólnokszta³c¹ce

Ju¿ od dziesiêciu lat Kancelaria Sejmu RP przy
wspó³pracy z Kuratoriami Oœwiaty prowadzi rekrutacjê pos³ów
do Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. W tym roku województwo
podkarpackie reprezentowaæ bêdzie grupa 30 uczniów. Z grona
110 chêtnych, wybrano 30 osób. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w tej
liczbie jest a¿ troje uczniów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie – Marlena
Chorzêpa i Iwona Leñ z klasy I C, które po raz drugi uczestnicz¹
w tym przedsiêwziêciu oraz Arkadiusz Œnie¿ek z klasy II H,
który zasi¹dzie w ³awie poselskiej ju¿ po raz czwarty!

X Sesja Sejmu Dzieci i M³odzie¿y odbywaæ siê bêdzie
pod has³em: „Dobro Rzeczypospolitej – najwy¿szym
prawem”.

Mandat poselski mo¿na by³o zdobyæ pisz¹c pracê na
temat parlamentaryzmu. I tak Marlena Chorzêpa napisa³a pracê
na temat: „Polacy w Unii Europejskiej. Czy nowe znaczenie
polskiego patriotyzmu?”. Z lektury tej pracy wynika, ¿e
patriotyzm nie jest pojêciem anachronicznym dla m³odego
pokolenia. Oto dowód: „Patriotyzm powinien przejawiaæ siê
w naszej czynnej postawie, ¿ywym reagowaniem na wszelkie
problemy maj¹ce miejsce w kraju. (...) Bez wzglêdu jednak na
obecn¹ sytuacjê naszej ojczyzny, nale¿y mieæ nadziejê, ¿e

Uniwersytet Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego i Komisja Misyjna
Episkopatu Polski po raz drugi
zorganizowa³a Misyjn¹ Olimpiadê
Znajomoœci Afryki. Zakres tematyki
obejmowa³ geografiê, wiedzê o spo³e-
czeñstwach, kulturê i historiê kontynentu
oraz misji, a tak¿e problemy afrykañskiego
szkolnictwa.

Olimpiada przebiega³a w trzech
etapach: szkolnym, okrêgowym
i centralnym. Uczennice I LO im.
Kazimierza Wielkiego: Malwina Chrobak
i Katarzyna Froñ zajê³y w zawodach
okrêgowych w Rzeszowie odpowiednio
trzecie i czwarte miejsce (na 23
uczestników) i awansowa³y do zawodów
centralnych. Fina³ odby³ siê 21 kwietnia
2004 r. w gmachu Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie. Rozpocz¹³ siê od napisania
testu. Do œcis³ego fina³u, czyli teleturnieju

Rekrutacja  pos³ów  na  Sejm  Dzieci  i  M³odzie¿y

FINA£  II  MISYJNEJ  OLIMPIADY  ZNAJOMOŒCI  AFRYKI

w Polsce jest jeszcze du¿o osób, dla których s³owo patriotyzm
ci¹gle oznacza umi³owanie ojczyzny ca³ym sercem”.

Iwona Leñ  wypowiedzia³a siê na temat: „Co to znaczy
byæ dobrym obywatelem?” OdpowiedŸ na zawarte w temacie
pytanie jest interesuj¹ca na tyle, ¿e warto zacytowaæ jej fragment.
„Dobry obywatel zawsze lubi wiedzieæ, co s³ychaæ w polityce.
Ogl¹da wiadomoœci telewizyjne, czyta gazety, chêtnie rozmawia
o bie¿¹cych wydarzeniach ze znajomymi, uwielbia dobre
polityczne kawa³y. Interesuje go w³aœciwie wszystko – to, co
robi¹ tam, „w Warszawie”, i to, jak dzia³aj¹ w³adze”.

Praca Arkadiusza Œnie¿ka zatytu³owana jest nastêpuj¹co:
„Jestem cz¹stk¹ spo³eczeñstwa, wiêc mam prawo, obowi¹zek
tworzenia w³aœciwego wizerunku Polski”. Buduj¹cy jest fakt, ¿e
ten m³ody cz³owiek ma mocno rozwiniête poczucie obowi¹zku
wobec kraju i œwiadomoœæ polityczn¹.

Udzia³ naszych uczniów w X Sesji Dzieci i M³odzie¿y jest
to z pewnoœci¹ powód do zadowolenia i przyk³ad na to, ¿e liceum
w ma³ym miasteczku wcale nie musi byæ gorsze od szkó³
w du¿ych miastach. Byæ mo¿e tacy m³odzi jak Iwona, Marlena,
czy Arkadiusz bêd¹ w przysz³oœci stanowiæ prawo w naszym
kraju, a takie akcje ucz¹ myœlenia politycznego.

polegaj¹cego na ustnej rywalizacji miêdzy
finalistami, zakwalifikowa³o siê 5 osób,
które najlepiej napisa³y test. Laureatami
Misyjnej Olimpiady Znajomoœci Afryki
zosta³o piêtnastu uczestników
z najwy¿sz¹ iloœci¹ punktów uzyskanych
w czêœci pisemnej etapu centralnego. Nad
prawid³owym przebiegiem Fina³u czuwa³a
komisja z³o¿ona z szeœciu ekspertów:
profesorów i znawców z dziedziny
misjologii i afrykanistyki. Obecny by³
delegat Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu oraz sekretarz
Komisji Misyjnej KEP. Tegorocznemu
fina³owi towarzyszy³ zespó³ muzyczny
z Afryki. Uczestników olimpiady
zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ ambasa-
dorowie oœmiu krajów afrykañskich.
Wœród 50 finalistów z ca³ej Polski
Katarzyna Froñ zajê³a piêtnaste miejsce,
otrzymuj¹c tytu³ laureata i zdoby³a tym
samym indeks na Uniwersytet

im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie, a Malwina Chrobak miejsce
siedemnaste. Warto nadmieniæ, ¿e
zesz³ego roku Katarzyna uzyska³a szóste
miejsce, a Malwina osiemnaste.

Ogólnopolski Fina³ II Misyjnej
Olimpiady Znajomoœci Afryki zakoñczy³
siê uroczystym wrêczeniem nagród
wszystkim uczestnikom olimpiady.
Laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe,
a zwyciê¿czyni – Renata Bielawska
z Krzy¿a Wielkopolskiego - pojedzie
w nagrodê do Afryki. Drugie miejsce zaj¹³
Maciej Koczaj z Dêbicy.

Misyjna Olimpiada powiêkszy³a
szeregi tych, którym bliska jest Afryka
– z jej radoœciami i problemami,
uwra¿liwi³a m³odych ludzi na potrzeby
drugiego cz³owieka, a przede wszystkim
pozwoli³a rozwin¹æ wiedzê na temat
znajomoœci Czarnego L¹du.

Katarzyna Kozak

                       xR

Uwaga

Zgubiono legitymacjê szkoln¹ na nazwisko: Wojnicki Mariusz - kl. IV TB 1 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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nauczyæ siê pe³nego postêpowania ratowniczego, w tym powinien potrafiæ
rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ okolicznoœci po
wypadku, jak równie¿ z chwiejnoœci¹ stanu organizmu poszkodowanego.
Pe³nego postêpowania ratowniczego oraz rozwi¹zywania problemów
ratowniczych mo¿na nauczyæ siê tylko na zajêciach z pozorowanymi
zdarzeniami traumatycznymi, z ich dramaturgi¹ sceny i osoby. Taki trudny
cel postawi³ sobie Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a

w Brzozowie, organizuj¹c 27 kwietnia br. III Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy PCK oraz Olimpiadê Promocji Zdrowego Stylu ̄ ycia.

Zawody rozegra³y siê w piêknej scenerii Parku Miejskiego oraz w niedawno
oddanej Szkole Podstawowej w Brzozowie. Mistrzostwa otworzy³a przemówieniem
Danuta Gwizda³a - Prezes Zarz¹du Rejonowego PCK w Brzozowie, w którym
przywita³a wszystkich przyby³ych goœci: Waldemara Stahla – st. wiz. ds.
obronnych Podkarpackiego Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie, Janusza
Kindelskiego - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie, sêdziów, nauczycieli i zawodników. W dalszej czêœci wyst¹pienia
podkreœla³a znaczenie oraz potrzebê tworzenia szkolnych dru¿yn ratowniczych
w ma³ych œrodowiskach lokalnych oraz z³o¿y³a gor¹ce podziêkowania wszystkim
organizacjom, firmom i osobom prywatnym, które nie szczêdz¹c wysi³ków
i œrodków finansowych pomagaj¹ w dzia³alnoœci statutowej PCK. Wœród
wymienionych instytucji i firm podkreœlono szczególny wk³ad miêdzy innymi:
Zygmunta B³a¿a – Starosty Brzozowskiego, Zdzis³awa Wojdanowskiego
– Burmistrza Brzozowa, Barbary Golonki  -  Dyrektora Szko³y Podstawowej
w Brzozowie oraz Barbary Sawki – w³aœcicielki Prywatnej Apteki
w Brzozowie. Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³o omówienie za³o¿eñ organizacyjnych
oraz zasad prowadzenia rywalizacji przedstawione przez Bogus³awa Lidwina
– Sêdziego G³ównego Mistrzostw.

Losowanie miejsc startowych przez kapitanów szkolnych zespo³ów
ratowniczych okreœli³o porz¹dek pokonywanych zadañ na kolejnych ogniskach
urazowych. Ka¿da dru¿yna mia³a do pokonania trasê, na której pozoranci odgrywali
sceny o okreœlonej fabule i traumatycznej dramaturgii bohaterów. Wszystkie
ogniska urazowe zosta³y przygotowane przez Monikê Galej i Justynê Paszkaniak
– nauczycieli ZSE w Brzozowie oraz m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych
w Brzozowie. Realizmu dramatu bohaterów
w odgrywanych scenkach nie powstydzi³by
siê profesjonalny teatr. Poprawnoœæ
postêpowania ratowników na ogniskach
urazowych ocenia³y komisje sêdziowskie
z³o¿one z instruktorów pierwszej pomocy,
nauczycieli, policjantów i stra¿aków z PSP
w Brzozowie. Poziom przygotowania
zawodników do dzia³añ ratowniczych by³
wysoki i bardzo wyrównany. Ostatecznie
jednak klasyfikacja koñcowa przedstawia³a
siê nastêpuj¹co:
- w kategorii szkó³ gimnazjalnych:
1. Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej,
2. Gimnazjum w Przysietnicy, 3. Gimnazjum
w Trzeœniowie, 4. Gimnazjum w Brzozowie,
5. Gimnazjum w Humniskach.
- w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:
1. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Brzozo-
wie, 2. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Brzozowie, 3. Zespó³ Szkó³ Budowlanych
w Brzozowie.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Zespó³  Szkó³  Ekonomicznych

Na ca³ym œwiecie wskutek sta³ego
rozwoju cywilizacyjnego oraz

postêpu, uprzemys³owienia i urbanizacji
gwa³townie wzrasta liczba czynników
powoduj¹cych bezpoœrednie zagro¿enie
zdrowia i ¿ycia ludzkiego. Czynniki te stanowi¹
równie¿ powa¿ne niebezpieczeñstwo dla
œrodowiska kulturowego cz³owieka.

W zaistnia³ej sytuacji nieodzownym
warunkiem istnienia i prawid³owego rozwoju
ka¿dego spo³eczeñstwa i spo³ecznoœci
lokalnej sta³o siê zapewnienie w maksymalnym
stopniu bezpieczeñstwa publicznego
– zarówno w aspekcie przeciwdzia³ania
zwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia
cz³owieka, jak i przygotowania siê na wypadek
wyst¹pienia stanów nag³ych i nadzwy-
czajnych zagro¿eñ. Z doœwiadczenia wiemy,
¿e najbardziej skutecznym, powszechnym
i efektywnym sposobem przygotowania
spo³eczeñstwa jest uczenie dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych w³aœciwego (adekwatnego)
dzia³ania w przypadkach kryzysowych.
Opanowanie nawet w stopniu bardzo dobrym
zasad udzielania pierwszej pomocy jest jeszcze
niewystarczaj¹ce, aby szkolony potrafi³
udzieliæ pomocy osobom w rzeczywistym
zdarzeniu wypadkowym. Szkolony musi

III POWIATOWE MISTRZOSTWA

PIERWSZEJ POMOCY PCK

Bogus³aw Lidwin

Realizmu dramatu nie powstydzi³by siê profesjonalny teatr

Poziom przygotowania uczestników by³ wysoki

Nagrody wrêcza³a Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz
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Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ̄ ycia PCK rozgrywa³a siê
w tym roku tylko w kategorii szkó³ gimnazjalnych. Uczestnikom
postawiono bardzo wysokie wymagania. Laureaci eliminacji szkolnych
w olimpiadzie powiatowej musieli rozwi¹zaæ test wiadomoœci oraz
przedstawiæ akcje promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia przeprowadzone przez
siebie w œrodo- wiskach lokalnych. Wszystkie zadania oceniane by³y
przez Komisjê Konkursow¹, której przewodniczy³a Agnieszka Sabat
nauczyciel z ZSB w Brzozowie. Po podliczeniu wyników, klasyfikacja
zajmowanych miejsc przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

1. Gimnazjum w Humniskach, 2. Gimnazjum w Grabownicy,
3. Gimnazjum w Trzeœniowie, 4. Gimnazjum w Jasionowie, 5. Gimnazjum
w Golcowej, 6. Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej, 7. Gimnazjum
w Przysietnicy, 8. Gimnazjum w Brzozowie, 9. Gimnazjum w Starej Wsi,
10. Gimnazjum w Dydni.

Zawody mia³y charakter happeningu, podczas którego w parku
na scenie wystêpowa³ zespó³ muzyczny Brzozowskiego Domu Kultury.
W czasie przerwy zawodnicy byli czêstowani ciastem dro¿d¿owym
i napojami, a po skoñczeniu konkurencji mogli spo¿yæ gor¹cy obiad.

Bogus³aw Lidwin

Bogus³aw Lidwin

Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu ¯ycia PCK

14 maja br. dru¿yna pierwszej pomocy z Zespo³u
Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie wziê³a udzia³
w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK
na terenie Lisiej Góry w Rzeszowie. W zawodach bra³o udzia³
11zespo³ów z ca³ego województwa podkarpackiego. Celem
zawodów by³o propagowanie zasad udzielania pierwszej
pomocy wœród ca³ego spo³eczeñstwa, a w szczególnoœci
wœród cz³onków Polskiego Czerwonego Krzy¿a i m³odzie¿y
szkó³ ponadgimnazjalnych oraz zachêcanie ich do
podnoszenia poziomu swoich umiejêtnoœci w tym zakresie.
Wspó³zawodnictwo w mistrzostwach mia³o wy³oniæ
najlepsze zespo³y, nios¹ce pomoc cierpi¹cym ludziom,
zgodnie z zasadami Miêdzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.

Pragnieniem organizatorów jednoczeœnie by³o, aby
mistrzostwa sta³y siê miejscem:
- ujednolicenia standardów pierwszej pomocy, nauczanych

na kursach PCK i lekcjach przysposobienia obronnego
w szko³ach,

- monitorowania czy stosowane programy pierwszej
pomocy s¹ skuteczne,

- uzupe³niania formalnych kontaktów pomiêdzy ró¿nymi
strukturami i jednostkami PCK,

- wy³onienia najlepszej formacji do wziêcia udzia³u
w Krajowych Mistrzostwach.

W trakcie zawodów dru¿yny udziela³y pomocy
poszkodowanym w ataku epilepsji, próbie samobójstwa

Na zakoñczenie wszystkie zespo³y otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy a zwyciêzcy - piêkne nagrody

wrêczone przez przedstawiciela fundatora, Ewê Tabisz
– Sekretarz Powiatu Brzozowskiego i Danutê Gwizda³a
– Prezesa Zarz¹du Rejonowego PCK w Brzozowie.

Wojewódzkie  MistrzostwaWojewódzkie  MistrzostwaWojewódzkie  MistrzostwaWojewódzkie  MistrzostwaWojewódzkie  Mistrzostwa
Pierwszej  Pomocy PCKPierwszej  Pomocy PCKPierwszej  Pomocy PCKPierwszej  Pomocy PCKPierwszej  Pomocy PCK

przez zaczadzenie spalinami samochodowymi, z³amaniu obojczyka,
ranom k¹sanym oraz wykonywa³y czynnoœci PP¯ (Podstawowego
Podtrzymywania ¯ycia) u doros³ego i niemowlêcia. Nowum
mistrzostw by³o dzia³anie bez u¿ycia œrodków medycznych, tj.
bezprzyrz¹dowe udzielanie pierwszej pomocy, co wielu dru¿ynom
przysporzy³o wielu trudnoœci.

Bardzo dobra organizacja zawodów oraz sprawna
i obiektywna praca sêdziów sprzyja³y du¿ej skutecznoœci
i sprawnoœci ratowników. Ca³oœæ mia³a swoje prze³o¿enie w wysokich
wynikach poszczególnych zespo³ów. Ostatecznie klasyfikacja
przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 1. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych
w Brzozowie, 2.Zespó³ Szkó³ w Dubiecku, 3. Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Kroœnie, 4. I  Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Sanoku, 5. Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych w Rzeszowie, 6. I  Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Dêbicy, 7.Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
w Mielcu, 8. Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Nowej Dêbie, 9. Zespó³ Szkó³
w Nowej Sarzynie, 10. Zespó³ Szkó³ Technicznych w Kolbuszowej.

Na wspomnienie zas³uguje równie¿ wystêp w mistrzostwach
drugiej dru¿yny z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie, która
z du¿ym sukcesem startowa³a poza konkursem i uzyska³a wynik,
który dawa³by jej pi¹te miejsce. Sk³ad tej dru¿yny stanowi¹:  Monika
Florek, Beata Kud³a, Magdalena Sidor i Aneta Kundirewicz
– wszystkie uczêszczaj¹ do II klasy Technikum Ekonomicznego
i  -  jak twierdzi Eugeniusz Taradajko – Dyrektor Biura Zarz¹du
Okrêgowego Podkarpackiego Polskiego Czerwonego Krzy¿a
w Rzeszowie – „ bêd¹ du¿¹ konkurencj¹ dla wszystkich zespo³ów
pierwszej pomocy w przysz³ym roku”.

Najlepsza dru¿yna województwa podkarpackiego
w sk³adzie: Monika Pitera, Agnieszka Wacek, Iwona Potoczna
i Monika Gmitrzyk zosta³a nagrodzona pucharem oraz pami¹tkowymi
nagrodami przez Prezesa Zarz¹du Okrêgowego Podkarpackiego
Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Rzeszowie Stanis³awa Kowala
i bêdzie reprezentowa³a Podkarpacie na XII Krajowych
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Warszawie.
ZARZ¥D  REJONOWY  PCK  W  BRZOZOWIE

ZAPRASZA  NA  KURSY  PIERWSZEJ  POMOCY
TEL. 0 603 934 155

Uczestnicy olimpiady musieli rozwi¹zaæ test

Najlepsza dru¿yna woj. podkarpackiego (z piêknym pucharem)
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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 17. 05. 2004 r.

1. Cukiernik
2. Masarz - rzeŸnik
3. Kierowca autobusu

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

4.  Murarz - p³ytkarz
5. Operator traka taœmowego

26 maja br. w budynku Powiatowego Urzêdu Pracy
w Brzozowie otwarte zosta³o internetowe centrum informacji
dla bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem technik przekazu,
internet sta³ siê podstawowym Ÿród³em szybkiej informacji.
Obecnie nowoczesne metody poszukiwania pracy i umiejêt-
noœæ zaprezentowania swoich mo¿liwoœci sta³y siê kluczem do
znalezienia zatrudnienia. Dla poszukuj¹cych pracy internetowe
serwisy pracy maj¹ nieocenione pok³ady niezbêdnych infor-

macji. W³aœnie z t¹ myœl¹ powsta³o nasze centrum. Chcemy
w ten sposób przybli¿yæ bezrobotnym internet i nauczyæ poru-
szania siê w nim.

Internet szans¹ na znalezienie zatrudnienia

Józef Ko³odziej
          Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy

w Brzozowie

Pomys³ utworzenia centrum powsta³ ju¿ w ubieg³ym roku.
– Od pomys³u do realizacji up³ynê³o trochê czasu, gdy¿ musie-
liœmy zakupiæ odpowiedni sprzêt komputerowy oraz zainstalo-
waæ sta³e ³¹cze internetowe.

W internetowym centrum informacji osoby bezrobotne
i poszukuj¹ce pracy bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ miêdzy innymi napi-
sania CV, listu motywacyjnego, podania o pracê, zapoznania
siê z aktualnymi ofertami pracy dostêpnymi na terenie ca³ego
kraju czy te¿ z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi. Dodat-
kow¹ zachêt¹ do korzystania z centrum bêdzie fakt, ¿e ca³y czas
bêdzie ono unowoczeœniane. Korzystaj¹cy z niego bezrobotni
wype³ni¹ specjaln¹ ankietê, w której wypowiedz¹ siê co nale¿y
zmieniæ, a co w nim udoskonaliæ.

W otwarciu centrum  udzia³ wziêli: Zygmunt B³a¿ – Sta-
rosta Brzozowski, Janusz Dragu³a – Wicestarosta Brzozowski,
Ewa Tabisz  - Sekretarz Powiatu,  Barbara Wilusz – Skarbnik
Powiatu, Stanis³aw Jakiel  - Wójt Gminy Haczów,  Romuald
Duda – Zastêpca Wójta Gminy Nozdrzec, pracownicy PUP
w Brzozowie.

Internetowe centrum informacji dla bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy mieœci siê w budynku Powiatowego
Urzêdu Pracy w Brzozowie, Rynek 9. Czynne jest
w poniedzia³ki, wtorki i œrody od godziny 9 do 14.

Dyrektor PUP przedstawia ideê powstania centrum

Inauguracja Internetowego Centrum Informacji

W Centrum znajduje siê piêæ stanowisk  internetowych
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DZIEÑ  BEZ  TYTONIU

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

ZARZ¥D DRÓG POWIATOWYCH W BRZOZOWIE
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Brzozowie w maju br.

rozpocz¹³ prace przy likwidacji ubytków na drogach po okresie
zimowym. W wyniku przeprowadzonego przetargu
w Wytwórni  Mas  Pustyny Rejonu Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. w Kroœnie zosta³a zakupiona masa na remonty.
Dowóz masy odbywa siê w³asnym transportem w zale¿noœci
od potrzeb na poszczególne odcinki dróg. Prace prowadzone
s¹ przy u¿yciu w³asnego sprzêtu oraz osób zatrudnionych
w ramach robót publicznych. Aktualnie zu¿yto 300 ton masy
bitumicznej, wykonano zaœ oko³o 90 % remontu dróg.

W maju zosta³ przeprowadzony remont kapitalny mostu
drewnianego w miejscowoœci Jab³onka. Zu¿yto na ten cel
oko³o 7 m 3 tarcicy dostarczonej przez Zarz¹d Lasów
Pañstwowych w Brzozowie. Remont mostu pozwoli³ poprawiæ
przejezdnoœæ na tym odcinku drogi. Z dniem 27 maja br.

przyst¹piono do wykonania nak³adek asfaltowych na dwu
odcinkach dróg przy wspó³finansowaniu w ramach programu
SAPARD.

W trakcie remontu jest odcinek drogi Jab³onica Polska
– Jasionów o d³ugoœci 2800 mb, odcinek drogi krajowej nr 9 do
granicy miejscowoœci Malinówka oraz odcinek 5000 mb.  drogi
Domaradz – Golcowa.

Prace prowadzone s¹ przez dwie firmy tj. DROGBUD
Domaradz oraz SKANSKA Oddzia³ RPRD.  Droga Domaradz
– Golcowa wspó³finansowana jest przy udziale Samorz¹du
Gminy Domaradz. Przy pomocy nowo zakupionego sprzêtu do
prac pielêgnacyjnych przy drogach, prowadzone s¹ prace
zwi¹zane z porz¹dkowaniem poboczy dróg na terenie gmin
Dydnia i Nozdrzec. Zakupiony sprzêt jest wydajny
i znacznie poprawi estetykê dróg.

Opr. Kazimierz Tympalski

28 maja br. z inicjatywy Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemio
logicznej w Brzozowie  przy wspó³-
pracy  Komendy Powiatowej Policji
i SP ZOZ w Brzozowie zorganizo-
wano obchody Œwiatowego  Dnia
bez Tytoniu.

Na program  imprezy z³o¿y³y
siê: uroczysty apel w Gimnazjum
w Przysietnicy z prelekcj¹ na temat
Œwiatowego Dnia bez Tytoniu
i przejazd rowerowy  uczniów
z gimnazjum  tras¹ Przysietnica
-Zmiennica, prowadzony  przez
radiowóz.

Uczniowie ubrani  byli
w  jednakowe  koszulki z napisem
„NIE PALÊ”, zakupione przez
Zigniewa Owsianego kierownika
ZIELONEJ OAZY. W trakcie rajdu
zorga nizowano punkty bezp³atnego
pomiaru  pojemnoœci wydechowej
p³uc z poradnictwem i rozdawni-
ctwem materia³ów  (PKS, Zielona
Oaza,  Muzeum Regionalne, Zespó³
Administracyjny  Szkó³). Badania
wykonywa³a pielêgniarka Danuta
Barañska z SP ZOZ Brzozów.
Przyjazd  do Szko³y Podstawowej
w Zmiennicy  to uroczyste powitanie
i nawi¹zanie do Obchodów Œwiato-
wego Dnia bez Tytoniu przez

dyrektora  Jadwigê S³otê, prelekcja
na temat szkodliwoœci i skutków
palenia tytoniu wyg³oszona przez
pielêgniarkê  miejscowego  Oœrodka
Zdrowia  Gra¿ynê Haduch, czêœæ
artystyczna  o tematyce  zdrowotnej
(m.in. wystêp  zespo³u „Pszczó³ki”).

Imprezê  zakoñczono  poczê-
stunkiem dla wszystkich  dzieci
przygotowanym przez Dyrekcjê
Szko³y i sponsora Andrzeja
Wojtowicza w³aœciciela firmy
„GRAN-PIK”.

Dodatkowo  na terenie  Brzo-
zowa zorganizowane by³y  punkty
bezp³atnego pomiaru  ciœnienia  krwi
z poradnictwem i rozdawnictwem
materia³ów przez pielêgniarki z SP
ZOZ  Brzozów.

Za du¿y  wk³ad w przygoto-
wanie i zorganizowanie  imprezy
sk³adamy serdeczne  podziêkowanie
Ewie Wieczorek z  Gimnazjum
w Przysietnicy, Kazimierzowi
Barañskiemu z Powia- towej Policji
oraz Dyrekcji Szko³y Podstawowej
w  Zmiennicy.

Maria Zajdel
p.o.Pañstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Brzozowie

Bezp³atny pomiar pojemnoœci wydechowej p³uc

W organizacjê imprezy w³¹czy³a siê policja oraz firma Zielona Oaza



9 http://www.ebrzozow.net
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KOMENDA POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36 - 200 Brzozów
tel. (013) 43-411-41, fax. (013) 43-44-000

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

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

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

Obchody Dnia Stra¿aka w Komendzie Powiatowej PSP
w Brzozowie  4 maja br. rozpoczê³a msz¹ œw. w koœciele
parafialnym w Brzozowie. Po niej w œwietlicy tutejszej komendy
odby³y siê dalsze uroczystoœci. Przybyli na nie goœcie,
tj. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie bryg.
Kazimierz G³adysz, Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿,
Burmistrz Brzozowa Zdzis³aw Wojdanowski, Zastêpca Burmistrza
Brzozowa Józef Rzepka, Prezes Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Brzozowie Stanis³aw
£obodziñski, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie
podinsp. Edward Z¹bek oraz stra¿acy pe³ni¹cy s³u¿bê
w komendzie, stra¿acy-emeryci, którzy przeszli w stan spoczynku
oraz  cz³onkowie rodzin stra¿aków. Uczestników uroczystego
spotkania powita³ Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg.
Stanis³aw Paj¹k. W trakcie spotkania odczytano ¿yczenia
Prezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP. Goœcie równie¿

przekazali okolicznoœciowe ¿yczenia. W trakcie spotkania
wrêczono przyznane odznaczenia resortowe oraz nominacje na
wy¿sze stopnie s³u¿bowe.
Odznaczeniami i medalami wyró¿nione zosta³y nastêpuj¹ce
osoby:
· Zygmunt B³a¿ oraz st. ogn. w st. sp. Adolf Kuœnierczyk

– Srebrn¹ Odznak¹  Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿arowej,
· asp. sztab. Jan Wojtuñ – Srebrnym Medal Za Zas³ugi dla

Obronnoœci Kraju,
· m³. asp. Ryszard Rygiel –  Z³otym Medalem Za Zas³ugi dla

Po¿arnictwa,

Opracowa³:
Rzecznik KP PSP w Brzozowie

              asp. sztab Bogdan Biedka

Dzieñ  Stra¿aka w  KP  PSP

· asp. Mariusz Smoleñ, m³. ogn. Jan Szerszeñ i  st. sekc. w st.
sp. Tadeusz Rygiel –  Srebrnym Medalem Za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa.

Awansowano równie¿ na wy¿sze stopnie s³u¿bowe
12 stra¿aków z tut. komendy.

Ponadto w dniu 14 maja br. w czasie uroczystych
obchodów Dnia Stra¿aka 2004 r. zorganizowanych w Sali
Kolumnowej Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyró¿niono
kolejne osoby z naszej komendy.
Odznaczenia pañstwowe otrzymali:
· Zastêpca  Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie

st. kpt. Jan Penar – Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
· Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej asp. sztab.

Kazimierz Niemiec – Srebrny Krzy¿ Zas³ugi,
Odznaczenie resortowe:
· G³ówny Ksiêgowy st. ogn. Helena Wojnar – Br¹zowa Odznaka

Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿arowej.

Równie¿ na tej uroczystoœci wrêczono przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale Za Ofiarnoœæ
i Odwagê w ratowaniu zagro¿onej osoby w czasie po¿aru jaki
mia³ miejsce w grudniu 2003 r. w miejscowoœci H³udno. Medale
te otrzymali: Adam BALUCH, Jan DYTKO zamieszkali
w Nozdrzcu i  Krzysztof SZPIECH zamieszka³y w H³udnie.

Stra¿acy odbieraj¹ nominacje z r¹k Komendanta Wojewódzkiego

Uroczystoœci Dnia Stra¿aka w Œwietlicy KP PSP
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Alzheimer  nale¿y do grupy chorób
otêpiennych, wystêpuj¹cych zazwyczaj
u osób po 60 roku ¿ycia. Jest dolegli-
woœci¹ starzej¹cych siê spo³eczeñstw.

Upragnione przez cz³owieka
wyd³u¿enie ¿ycia przynios³o wiele bardzo
trudnych problemów medyczno-
spo³ecznych.

W 1900 roku ludzie powy¿ej 65 lat
stanowili tylko 1% mieszkañców kuli
ziemskiej, w 1992 roku by³o ich ju¿ 6,2%.
Przewiduje siê, ¿e w 2020 roku liczba ta
zwiêkszy siê do 20%. Szacuje siê, ¿e 5%
szeœædziesiêciolatków (czyli co 20 osoba)
cierpi na Alzheimera. Obecnie mamy
w Polsce ponad 200 tysiêcy ludzi, których
ta choroba dotknê³a.

Alzheimer jest nieuleczaln¹
chorob¹ zwyrodnieniow¹ oœrodkowego
uk³adu nerwowego. Jesteœmy wobec niej
bezbronni i œwiadomi, ¿e nie da siê
uszkodzonego mózgu za³ataæ. Charaktery-
stycznymi cechami schorzenia s¹:
-odk³adanie siê beta-amyloidu, nieroz-

puszczalnego bia³ka, wokó³ komórek
nerwowych  (neuronów) w œcianach
naczyñ krwionoœnych mózgu;

- obecnoœæ zwyrodnienia w³ókienni-
kowego w obrêbie neuronów.

Obie patologiczne zmiany prowadz¹ do
trwa³ego uszkodzenia komórek nerwo-
wych, w wyniku czego dochodzi do
obni¿enia poziomu substancji neuro-
przekaŸnikowych odpowiedzialnych za
przewodzenie bodŸców pomiêdzy
komórkami.
Czynniki ryzyka choroby Alzheimera:
- pod³o¿e genetyczne (tzw. rodzinna

postaæ choroby – medycyna zna ju¿
4 geny w uk³adzie chromosomów
odpowiedzialne za postaæ rodzinn¹ tego
schorzenia),

- zaburzenia otêpienne u najbli¿szych,
- niedoczynnoœæ tarczycy,
- urazy g³owy,
- zatrucia metalami ciê¿kimi
- znacznie czêœciej choruj¹ kobiety

(najwiêksze ryzyko dotyczy tych pañ,
które przesta³y wczeœnie miesi¹czkowaæ,
przesz³y operacjê usuniêcia narz¹dów
rodnych i nie prowadzi³y substytu-
cyjnego leczenia hormonalnego).

G³ówn¹ grupê pacjentów stanowi¹ jednak

osoby zupe³nie zdrowe,
w ich rodzinach nikt nie
chorowa³ na Alzheimera,
natomiast u nich ta dole-
gliwoœæ pojawi³a siê
nagle. Alzheimer to
cofanie siê od okresu
doros³ego do niemowlêctwa. Choroba
skrada siê powoli, dyskretnie, w ró¿nym
tempie.

Objawy I okresu choroby (mo¿e
trwaæ nawet 2-3 lata). Zaczynaj¹ siê
zaburzenia pamiêci: chory zadaje te same
pytania, gubi przedmioty, odnajduje je
w zaskakuj¹cych miejscach, mo¿e mieæ
trudnoœci w prowadzeniu rozmowy,
przestaje siê interesowaæ tym co
sprawia³o mu radoœæ, odsuwa siê od
najbli¿szych, rzadziej wychodzi z domu.
Te pocz¹tkowe objawy choroby sk³adamy
na karb zmêczenia, stresu lub
roztargnienia. Jednak niektórzy zdaj¹
sobie sprawê, ¿e coœ z³ego dzieje siê z nimi.
Jest to moment, w którym powinno
rozpocz¹æ siê leczenie.
Cech¹ charakterystyczn¹ II stadium
Alzheimera s¹:
- dalsze pogorszenie pamiêci
- apatia, depresja lub odwrotnie - silne

pobudzenie, agresja, podejrzliwoœæ
- powa¿ne k³opoty z samodzielnym

codziennym funkcjonowaniem
- czêsto znaczna utrata masy cia³a (nawet

do 10 kg).
W tym czasie chory ju¿ nie czyta, nie
rozumie treœci filmów, nie jest w stanie
œledziæ toku rozmowy. Ma problemy
z rozpoznawaniem bliskich osób lub
swego odbicia w lustrze. Zapomina, jak
siê nazywa, nie wie,gdzie siê znajduje,
myli dzieñ z noc¹. Nie potrafi pos³ugiwaæ
siê sztuæcami (zwykle musi byæ karmiony),
ubraæ siê, czy umyæ. Przestaje kontro-
lowaæ potrzeby fizjologiczne. ¯yje
w œwiecie wyimaginowanym, czêsto
zamieszkanym przez osoby zmar³e.

W ostatnim etapie Alzheimera,
który ci¹gnie siê 1-3 lat,  pacjent ju¿ nie
mówi (w sposób niewyraŸny be³koce
pozbawione sensu s³owa i nie rozumie
tego, co do niego mówimy). Jego nastrój
jest bardzo trudny do przewidzenia:
krzyczy, p³acze, wpada w euforiê.

Rozpoznaje tylko osobê, która siê nim
opiekuje. Le¿y ca³y czas w ³ó¿ku, nie
kontroluje zwieraczy, nie wykonuje
¿adnych czynnoœci.

Lekarz rozpoznaje Alzheimera po
objawach i wykluczeniu innych przyczyn
otêpienia. Wa¿nym badaniem jest
tomografia komputerowa. W poradni dla
pacjentów z otêpieniem chory
poddawany jest testom: psychiatry-
cznym, psychologicznym i neurologi-
cznym. O rozpoznaniu ostatecznym
przes¹dza badanie neuro- lopatologiczne
- to ono ujawnia zwyrodnienie komórek
nerwowych.

Medycyna dot¹d nie zna leku
likwiduj¹cego przyczyny choroby. S¹
jedynie leki minimalizuj¹ce oraz
opóŸniaj¹ce uci¹¿liwe objawy. Przeprowa-
dzone badania kliniczne wykaza³y, ¿e
poprawiaj¹ one pamiêæ, codzienne
funkcjonowanie, jakoœæ ¿ycia oraz
spowalniaj¹ przebieg choroby.

Alzheimer jest udrêk¹ nie tylko dla
chorych, ale tak¿e dla ich rodzin. Wraz
z postêpuj¹cymi objawami schorzenia
pacjent wymaga opieki i kontroli przez 24
godzin na dobê. Stanowi zagro¿enie dla
siebie i innych. Dlatego wszystko musi
byæ tak zorganizowane, aby chory móg³
jak najbezpieczniej egzystowaæ.

Najwa¿niejszy jest jednak spokój,
cierpliwoœæ, zaakceptowanie jego
najbardziej dziwacznych zachowañ,
serdecznoœæ, przytulenie chorego,
któremu zawsze towarzyszy lêk. Od 1992
roku dzia³a Polskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Chorob¹ Alzheimera.
Jest organizacj¹ spo³eczn¹, której celem
jest niesienie pomocy pacjentom oraz ich
opiekunom. W wiêkszoœci du¿ych miast
polskich istniej¹ lokalne organizacje
alzheimerowskie.

ZAPOMINANIE

ŒWIATA

Na podst. pracy zbr. pod red.Jerzego Leszka
Choroba Alzheimera

Choroba skrada siê powoli,
 dyskretnie w ró¿nym têpie ...
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Kwiecieñ jako miesi¹c kultury zdrowotnej sta³ siê doskona³¹ inspiracj¹ do
wprowadzenia w Przedszkolu Samorz¹dowym Nr 2 w Humniskach programu
poœwiêconego zdrowiu i czystoœci.

W ci¹gu kilkunastu dni na zajêciach zintegrowanych dzieci zapoznawane
by³y z treœci¹ utworów literackich, wierszy, piosenek zwi¹zanych z tematyk¹
zdrowotn¹. Dzieci wykonywa³y te¿ ciekawe prace plastyczne ró¿nymi technikami.

19 kwietnia br. na zajêcia zosta³y zaproszone pielêgniarki
z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie, mamy dzieci obecnie
uczêszczaj¹cych do przedszkola. Przedszkolaki z wielk¹ uwag¹ s³ucha³y pogadanki.
Pielêgniarki demonstrowa³y czynnoœci, które wykonuj¹ na co dzieñ: mierzy³y
ciœnienie, pokazywa³y sposób banda¿owania g³owy i rêki, udziela³y porad
i odpowiada³y na pytania dzieci, wykorzystuj¹c do tego odpowiednie narzêdzia
i akcesoria. Zachêca³y maluchów do dbania o swoje zdrowie i higienê osobist¹.

Uzupe³nieniem cyklu zajêæ zwi¹zanych z kultur¹ zdrowotn¹ sta³ siê dzieñ
21kwienia br., kiedy w przedszkolu og³oszono „Dzieñ Czyœciocha”. Do przedszkola
przybyli rodzice, którzy wspólnie z dzieæmi bawili siê w rytm utworów muzycznych:
„Kotek czyœcioszek”, „Gimnastyka”, „K¹piel”.

Du¿o radoœci sprawi³y dzieciom konkurencje sprawnoœciowe: pokonywanie
toru przeszkód, wyœcigi rzêdów, rzuty do celu, æwiczenia równowagi. Rodzice wziêli
udzia³ w szyciu pêtelki do rêcznika, uk³adaniu puzzli, zwijaniu papieru toaletowego.

Konkursy by³y tak dobrane, by rodzic móg³ zaobserwowaæ swoje dziecko
w dzia³aniu, a jednoczeœnie sam uczestniczyæ w zabawie. Mi³ym akcentem tego

Sojusznicy zdrowia i czystoœci

spotkania by³o rozdanie dla ka¿dego dziecka
ksi¹¿eczki i pami¹tkowego dyplomu. Rodzice
otrzymali równie¿ drobne upominki. Bardzo szybko
sta³o siê jasne, ¿e takie spotkanie to wspania³a
zabawa nie tylko dla dzieci, ale tak¿e ich rodziców.

Anna Paszkaniak

13 maja br. dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2
w Humniskach wraz ze swoimi rodzicami, nauczycielkami
i personelem przedszkola wyruszy³y na wycieczkê
w Bieszczady. Grupa liczy³a 92 osoby i jechaliœmy dwoma
autokarami. Przez kilka kolejnych lat jeŸdzimy na wycieczki
z  Wojtkiem Berez¹. W tym miejscu chcielibyœmy mu
podziêkowaæ  za mi³¹ obs³ugê i dyspozycyjnoœæ w imieniu
nauczycieli, rodziców i dzieci. Nasza wycieczka wiod³a tras¹
Cisna - Majdan -Przys³up - Wola Michowa. W tej czêœci

Bieszczad byliœmy ju¿ 3 lata temu, rodzice byli bardzo
zadowoleni i zaproponowali, aby znów tam pojechaæ. Podczas
podró¿y panowa³a radosna atmosfera. Dzieci i rodzice przez
ca³¹ drogê z wielkim zapa³em œpiewali przedszkolne
i turystyczne piosenki. Autokarami dojechaliœmy do Cisnej
- Majdanu. Tutaj czeka³a na nas Bieszczadzka Kolejka Leœna.
Trasa kolejki wiod³a wœród leœnych, górskich stoków, przez
dzikie zaroœla i malownicze wsie. Dzieci wygl¹da³y przez okna
ciuchci, macha³y do mijanych ludzi i dzieci. Cieszy³ je widok
pas¹cych siê na ³¹kach krów, koni i owiec. Zachwyca³y siê
du¿¹ iloœci¹ lasów, piêknem górskich potoczków i stromych
zboczy. Kolejk¹ dojechaliœmy do stacji Przys³up i po krótkiej
przerwie wracaliœmy do Majdanu. W przerwie obejrzeliœmy
stawy zarybione pstr¹gami, galeriê i mogliœmy zjeœæ lody
w barze.

Jeszcze wiêksza atrakcja czeka³a maluchy w Woli

Michowej. W tej ma³ej malowniczej miejscowoœci po³o¿onej miêdzy
Komañcz¹ a Cisn¹ w dolinie Os³awy znajduje siê Oœrodek Turystyki Górskiej
„Latarnia Wagabundy”. Latarnia to œwiat³o, a wagabunda
- wêdrowiec. Znajduje siê tam hotel, restauracja, bar, pole namiotowe, boisko
sportowe, huœtawki, opera leœna (drewniany domek ze scen¹), piêkny plac w
kotlince z wydzielonym miejscem na ognisko. Na placu przed budynkiem
oœrodka s¹ nietypowe ³aweczki: konne sanie, bryczka, wóz konny i du¿e
drewniane sto³y. Dzieci z niecierpliwoœci¹ czeka³y na pojawienie siê koników
huculskich. Na widok piêknych koni wszyscy zbiegli siê wokó³ wybiegu.
Maluchy mog³y pog³askaæ konia, za³o¿yæ czapkê d¿okejsk¹,  przejechaæ siê
na koniu w siodle. Tutaj czeka³a dzieci jeszcze jedna niespodzianka mog³y
przejechaæ siê wozem konnym z du¿¹ bud¹ tzw. dyli¿ansem stylizowanym na
wozy traperskie.

Po po¿egnaniu siê z konikami przedszkolaki mog³y pobiegaæ po du¿ym
placu przed oœrodkiem. Niektórzy zeszli z rodzicami nad p³yn¹c¹ tam rzeczkê
i „puszczali kaczki na wodzie”. Rodzice mogli odpocz¹æ, wypiæ kawê w barze.
Wnêtrze baru jest zharmonizowane z otoczeniem, s¹ w nim sprzêty oraz
rzeŸby z naturalnego, ciosanego drewna.

Pogoda by³a piêkna wiêc udaliœmy siê równie¿ na spacer szlakiem
turystycznym prowadz¹cym po³onin¹ w wy¿sze partie gór. St¹d mo¿na by³o
podziwiaæ piêkn¹ panoramê Bieszczad i wdychaæ œwie¿e powietrze. W czasie
spaceru dziewczynki zbiera³y kwiatki i trawy, robi³y z nich bukieciki, a ch³opcy
obserwowali pe³zaj¹ce w trawie jaszczurki i skacz¹ce ¿aby. Po powrocie
z wêdrówki wszyscy odpoczywali na ³aweczkach w piêknej
kotlince.Tatusiowie szybko rozpalili ognisko i upiekli kie³baski. Spacer po
bieszczadzkich dró¿kach oraz œwie¿e powietrze sprawi³y, ¿e apetyt wszystkim
dopisywa³. PóŸniej wyruszyliœmy w powrotn¹ drogê do Humnisk. Do tej
pory wszyscy dzieci i doroœli mi³o wspominaj¹ dzieñ spêdzony
w Bieszczadach.

Zachêcamy wszystkich do odwiedzenia tych miejsc. S¹ one mo¿e
ma³o znane, ale zarówno dla dzieci jak i doros³ych s¹ przyjemnym miejscem
wypoczynku. Cisza, spokój, jakie tam panuj¹ i bezpoœrednie obcowanie
z nieska¿on¹ przez cz³owieka przyrod¹ sprawiaj¹, ¿e mo¿na tutaj oderwaæ siê
od codziennej bieganiny, odprê¿yæ i nabraæ nowych si³.

JEDZIEMY,  HEJ  JEDZIEMY
W DALEKI,  PIÊKNY  ŒWIAT

Zofia Hebda

Pielêgniarki mierzy³y ciœnienie, pokazywa³y dzieciom
sposób banda¿owania g³owy i rêki

G³ówn¹ atrakcj¹ wycieczki by³ przejazd na konikach huculskich
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Skrót KGW dla wielu œrodowisk w Polsce bywa
na pewno nieznany, ale skrót ten znaj¹ wszyscy
mieszkañcy wsi. To Ko³o Gospodyñ Wiejskich

– zrzeszaj¹ce kobiety wiejskie, które s¹ „wspania³ymi babami”,
które wszystko potrafi¹ i ka¿d¹ trudnoœæ pokonaj¹. Tak
zaczyna siê historia KGW w Grabownicy, Ko³a, któremu
stuknê³a siedemdziesi¹tka dzia³alnoœci. 70 lat – to cale jedno
¿ycie cz³owieka, a 70 lat Ko³a Gospodyñ Wiejskich to splot
¿ycia wielu kobiet, dzia³aj¹cych w tej organizacji.

Id¹c za s³owami wiersza poetki ludowej Wiktorii
Burnat:

„O, jak mi³e dla nas kobiet
S³yszymy dziœ s³owa
O Kole Gospodyñ, wspólnej pracy
Wyg³oszona mowa,
70 lat prze¿ytych
s¹ ró¿ne wspomnienia...”

Najpierw siêgn¹æ trzeba wiêc do wspomnieñ, jak ko³o
powsta³o?

Inicjatorem za³o¿enia KGW w Grabownicy by³
nauczyciel Antoni Kaczor i Olga Gondecka. By³o to w roku
1934. Pierwsz¹ przewodnicz¹c¹ ko³a by³a dziedziczka dworu
pani Smor¹giewicz, po niej funkcjê t¹ pe³ni³a pani Gondecka
– po mê¿u Olga Torma, a sekretarzem przez d³ugi okres by³a
Julia Irzyk. Kolejne przewodnicz¹ce KGW to: Janina Sawicka,
Julia Sza³ajko, Anna Kostecka, Józefa Gazdowicz, Janina
¯aczek, Katarzyna Grzegorczyk, Zofia Struœ, Genowefa
Krzysztyñska, Zofia Prajsner, Anna Szul, a od 1989 r. do dziœ
ko³u przewodniczy Teresa S¹siadek. W swoim referacie Teresa
S¹siadek poda³a g³ówne kierunki dzia³alnoœci Ko³a Gospodyñ
Wiejskich, od pocz¹tku jego istnienia. Jedn¹ z najwa¿niejszych
form dzia³alnoœci by³y kursy tematyczne – gotowania,
pieczenia, zdrowego ¿ywienia, uprawy warzyw, kursy kroju
i szycia, haftowania, dekoracji wnêtrz, wikliniarstwa itp.

Sekcja gospodarcza przez wiele lat gromadzi³a i nadal
uzupe³nia – zestawy naczyñ i urz¹dzeñ kuchennych,
funkcjonuje wypo¿yczalnia naczyñ na uroczystoœci weselne,
rodzinne, organizacyjne. Ko³o od lat wspó³pracuje
z Powiatowym Zespo³em Doradztwa Rolniczego, w zakresie
organizacji szkoleñ, kursów i pokazów, wyjazdów
szkoleniowych czy przy organizacji spotkañ dla dzieci
w okresie wakacji letnich i zimowych.

KGW na co dzieñ wspó³pracuje z ró¿nymi instytucjami
i stowarzyszeniami na terenie Grabownicy, gminy i powiatu.
Zawsze widaæ panie z KGW przy pracy m.in. na Festiwalach
Kolêd i Pastora³ek (przygotowanie posi³ku dla wielkiej rzeszy

uczestników), przy organizacji „œwiêconki dla seniorów”, czy
obs³udze innych wiejskich uroczystoœci. W piêknych ludowych
strojach bior¹ czynny udzia³ w uroczystoœciach koœcielnych
– Bo¿e Cia³o, czy te¿ Nawiedzenia Obrazu NMP Czêstochowskiej,
równie¿ w uroczystym powitaniu i po¿egnaniu podczas pobytu
w naszej parafii ks. biskupa.

Osobny rozdzia³ stanowi praca pañ z KGW w zespole
obrzêdowym „Graboszczanie” – trzon zespo³u stanowi¹: Teresa
S¹siadek, Maria Suwa³a, Lucyna Prugar, El¿bieta Koryto, Jolanta
Zarych, Agata Korfanty. Co roku zespó³ obs³uguje do¿ynki
powiatowe czy diecezjalne z piêknym wieñcem do¿ynkowym
i programem artystycznym. „Dni Brzozowa” – to swojskie jad³o
z Grabownicy serwowane przez panie z KGW – ciesz¹ce siê
ogromnym powodzeniem wœród smakoszy, uczestników imprez:
kapusta z grochem, pierogi razowe z kapust¹, proziaki, swojski
chleb, znikaj¹ b³yskawicznie.

Mo¿na by by³o jeszcze wiele pisaæ o mrówczej pracy,
piêknych imprezach, radoœciach i smutkach naszych kobiet z KGW,
ale czas opisaæ jubileuszow¹ uroczystoœæ 70-lecia KGW
w Grabownicy. Odby³a siê ona 23 maja br. miejscem spotkania
jubileuszowego by³a sala remizy OSP w Grabownicy. Uroczystego
otwarcia jubileuszu dokona³ so³tys w Grabownicy Dominik
Arendarczyk, witaj¹c zaproszonych goœci.

Na uroczystoœæ przybyli: Senator RP – Janusz Konieczny,
Wicewojewoda Podkarpacki – Franciszek Woœ, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Brzozowskiego – Mieczys³aw Czupski, Wicestarosta
Brzozowski – Janusz Dragu³a, radni miasta Brzozów – Roman
Korfanty i Antoni Mazur, Burmistrz Brzozowa – Zdzis³aw
Wojdanowski, Zastêpca Burmistrza Brzozowa – Józef Rzepka,
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie – Halina Koœciñska,
redaktor techniczny Wiadomoœci Brzozowskich – Zbigniew
Koœciñski, Prezes Fundacji im. Dzieduszyckich - Hrabia Piotr
Dzieduszycki, proboszcz parafii w Grabownicy – Felicjan
Nakoneczny, wikary parafii – Jerzy Urban, ksiê¿a: W³adys³aw
Dubiel i Andrzej JuszczêdŸ, którzy pracowali w Grabownicy
a obecnie s¹ na innych placówkach, ale sercem s¹ zwi¹zani
z Grabownic¹, kierownicy jednostek spo³eczno-oœwiatowych wsi
Grabownica: przedstawiciele OSP – naczelnik W³adys³aw Burnat,
Waldemar Sabat i Robert Pilszak, Dyrektor Gimnazjum
w Grabownicy – Bogus³aw Stodolak oraz sponsor Sylwester Wal,
delegacje zaprzyjaŸnionych KGW z nastêpuj¹cych wsi: Niebocko,
Jab³onka, Grabówka, Lalin, Pakoszówka, Przysietnica, Zmiennica.

Po przywitaniu goœci, prowadz¹cy uroczystoœæ Dominik
Arendarczyk udzieli³ g³osu przewodnicz¹cej Teresie S¹siadek, która
równie¿ serdecznie powita³a zaproszonych goœci oraz przedstawi³a
rys historyczny i dzia³alnoœæ KGW w Grabownicy. Podziêkowa³a
równie¿ gor¹co sponsorom, bez pomocy których nie móg³by siê
odbyæ jubileusz 70-lecia.

Sponsorami uroczystoœci byli: Starostwo Powiatowe
w Brzozowie, Burmistrz Brzozowa – Zdzis³aw Wojdanowski,
Zastêpca Burmistrza – Józef Rzepka, Radny Gminy Brzozów
– Antoni Mazur, Firma „Ciarko” z Sanoka – Prezes Ryszard Ziarko,
Firma Transportowo-Samochodowa z Sanoka – Prezes Jerzy Torma,
„Firma „Poler” z Sanoka – Prezes Les³aw Szybka, w³aœciciel baru
„Centrum” – Sylwester Wal, w³aœciciel baru „Per³a” – S¹siadek,
Prezes Wiejskiej Spó³dzielni SCh w Grabownicy – Dariusz Irzyk.
Bardzo du¿ej pomocy w organizacji uroczystoœci udzielili równie¿:
so³tys Dominik Arendarczyk, Dyrektor Gimnazjum Bogus³aw
Stodolak i pracownik ODR w Brzozowie – Urszula Rajtar.

Po wystêpieniu przewodnicz¹cej KGW – Teresy S¹siadek
zabra³ g³os Franciszek Woœ, który w ciep³ych s³owach z³o¿y³
¿yczenia paniom z KGW, pogratulowa³ tak piêknego jubileuszu
70 lat dzia³alnoœci i wrêczy³ piêkny kosz kwiatów na rêce pani
Teresy. Gratulacje i kosze kwiatów otrzyma³a równie¿
przewodnicz¹ca od Janusza Koniecznego, Janusza Dragu³y,
Zdzis³awa Wojdanowskiego i Antoniego Mazura. Jak na jubileusz

70  LAT  MINÊ£O ...

Do¿ynki 2002 w Jab³onicy Polskiej - grupa wieñcowa  z Grabownicy
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70-lecia przysta³o – KGW otrzyma³o na dalsz¹ dzia³alnoœæ
nagrody pieniê¿ne: od Starostwa Powiatu i od Burmistrza
Brzozowa. Kwoty te w ca³oœci zosta³y przeznaczone na

zakup naczyñ i sprzêtu kuchennego dla potrzeb
wypo¿yczalni KGW. Piêknie dziêkujemy za ten zastrzyk
finansowy. Od gospodarza Gminy Brzozów Burmistrza
wszystkie cz³onkinie KGW w Grabownicy otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy uznania.

Z kolei delegacje zaproszonych kó³ KGW wrêczy³y
na rêce przewodnicz¹cej kwiaty i upominki z ¿yczeniami
zdrowia i pomyœlnoœci w dalszej dzia³alnoœci. Kapela
„Graboszczanie” odegra³a 100 lat jubilatkom, sponsorom
i wszystkim goœciom oraz dla lepszego apetytu (bo
gospodynie zaserwowa³y obiad) skoczne poleczki. Zespó³
obrzêdowy „Graboszczanie” przedstawi³ widowisko
„Z kosza³k¹”, gdzie z autentyzmem i z humorem pokazali
aktorzy zwyczaje zwi¹zane z narodzinami pierwszego syna,
z pierwsz¹ k¹piel¹ w drewnianych nieckach, pokazano

odwiedziny s¹siadów z podarunkami w koszyku – kosza³ce oraz
podano „receptê” na syna. W widowisku bra³y udzia³: Teresa
S¹siadek, Maria Suwa³a, El¿bieta Koryto, Jolanta Zarych, Franciszek
Czubski, Emilka Struœ, Michasia S¹siadek oraz „rodzice” Bartusia
– Agata Korfanty i Marian Tybor. Trzês³y siê œciany remizy od
huraganów œmiechu i rzêsistych oklasków dla aktorów.

No, a potem do pracy ruszy³a kapela w sk³¹dzie: Mieczys³aw
Niemiec, Zbigniew Adamski, W³adys³aw Delimat, Franciszek Czubski,
Ryszard D¿oñ oraz œpiewaczki: Agata Korfanty i Miros³awa Misztak.
S³owami piêknej pieœni „Mamo, moja mamo, jakiœ ty piêkny kwiat!...
Kapela z³o¿y³a ¿yczenia paniom z okazji nadchodz¹cego Dnia Matki,
bo przecie¿ kobiety – to przede wszystkim matki. I zaczê³a siê zabawa
do muzyki kapeli – skoczne polki, walczyki z figurami, tanga i przeboje
z lat 60-tych i 70-tych, jakie tañczono w latach m³odoœci starszych
cz³onkiñ KGW. Nadw¹tlone tañcem si³y goœcie krzepili swojskim
jad³em, które w obfitoœci by³o zastawione na tzw. szwedzkim stole.
A by³y to wspania³e wyroby ze œwiniobicia, do tego swojski chleb,
sa³atki, marynaty, kapusta z fasol¹, ¿ur, pierogi razowe z kapust¹,
go³¹bki z kasz¹, skwareczki, proziaki, dro¿d¿ówki i ciasta.

A prognozy na przysz³oœæ? S¹ w s³owach wiersza Wiktorii
Burnat, nie¿yj¹cej ju¿ poetki ludowej:

„To Ko³o Gospodyñ
We wsi Grabownicy
Niechaj echem zabrzmi
A¿ w polskiej stolicy.
Niechaj Ko³o trwa nadal
Znów lat siedemdziesi¹t
Niechaj nasze gospodynie
Prac¹ w Kole siê uciesz¹!
Niech siê w dalszym ci¹gu
Ko³o dobrze toczy,
Niech bêd¹ radosne
Wszystkie kobiet oczy.

Mijaj¹ kolejne dni, przechodz¹
w przesz³oœæ wspomnienia tak szybko, jak
w s³owach piosenki „... up³ywa szybko
¿ycie, up³ywa szybko czas ...”, ale nie nale¿y
siê smuciæ, bo przysz³oœæ i optymizm dodaje
si³ i nadziei. Tak naprawdê nie chodzi o to,
by zatrzymaæ wspomnienia i czas, trzeba
nieustannie posuwaæ siê dalej do przodu,
by unikn¹æ zastoju.

Kobiety z KGW Rudawiec nie ule-
gaj¹ z³udzeniom, nie s¹ zimne i wyracho-
wane, potrafi¹ w miarê swoich mo¿liwoœci,
mimo ci¹¿¹cych obowi¹zków rodzinnych,
jakie na nich spoczywaj¹ – anga¿owaæ siê
spo³ecznie. Mobilizuje je do tego wiosenna
zieleñ traw, rozwijaj¹ce siê pêdy drzew,
zapach lasu, który otacza salê stra¿ack¹ oraz
miejscow¹ szko³ê, d³u¿szy dzieñ i ciep³e
promienie s³oñca.

W tej scenerii 23 maja br. odby³a siê
piêkna uroczystoœæ poœwiêcona matkom
z okazji œwiêta Dnia Matki oraz
kalendarzowo s¹siaduj¹cymi – Dniem
Dziecka i Dniem Ojca. To okolicznoœciowe
œwiêtowanie, aczkolwiek niecodzienne
i dla ka¿dego maj¹ce charakter indywi-
dualny jest prze¿yciem. Nie wszyscy

mo¿emy siê cieszyæ obecnoœci¹ matki na
tego rodzaju spotkaniach, bo dla jednych
ju¿ odesz³a, jak¿e czêsto za szybko,
wydawa³oby siê nam, ¿e nie mo¿e tak byæ.
Gdzie sprawiedliwoœæ? Przecie¿ zosta³y
sieroty, m¹¿, rodzice, ogrom ¿alu i nadziei
na dalsze ¿ycie.
„... Tak smutno mamo, tak brakuje Ciebie,
Gdy wiatr silny wieje, z b³yskawic¹ na
niebie,
Na mojej ³odzi ¿ycia, ¿agle siê schylaj¹,
A dobre duchy prowadziæ, si³y ju¿ nie
maj¹...”

To matki pierwsze spojrzenie
skierowane jest na dziecko, pierwsza uczy
kroków i s³ów. To matka nie przespa³a wiele
nocy, utrudzona, zmêczona, zawsze
gotowa, z mi³oœci¹ korc¹c¹ i uœmiechniêta.
„... Radoœci, mi³oœæ i s³oñce,
u stóp Twych sk³adam dziœ – mamo –
By dni mojego ¿ycia do koñca
Dziêkczynne, pomocne Ci by³y – mamo ...”

Nie jeden z nas, patrz¹c na sylwetkê
swojej matki lub pamiêciowy jej obraz, widzi
ciep³o patrz¹cych jej oczu, bladoœæ oblicza
po nieprzespanej nocy, bruzdy utworzone
na czole przez zatroskanie, z czasem dr¿¹ce

rêce od ciê¿kiej roboty, czêsto zap³akane
oczy z radoœci, albo gdy w ¿yciu coœ siê nie
uda. S¹dzê, ¿e nie trzeba rozszerzaæ swego
serca, aby siê uczyæ i poznawaæ mi³oœæ do
matki, ojca i dziecka, bo smak tej mi³oœci
ka¿dy nosi w sobie.

Mi³ego wzruszenia dostarczy³y
czteroletnie dzieci Marlena Ob³ój i Dawid
Organ oraz trochê starszy Hubert Czaja,
które wyst¹pi³y recytuj¹c wierszyki dla
rodziców. Natalia Kuœ, Klaudia Kornofel
oraz Marcin Ob³ój wspó³pracuj¹ niemal¿e
„etatowo” z kobietami z KGW, odm³adzaj¹c
oblicze kobiecej organizacji, co jest
ogromn¹ radoœci¹. Nie sposób pomin¹æ
udanych wystêpów kobiet oraz na t¹
okolicznoœæ œpiewanych piosenek przez
Zenona Sowê i jego córkê Marzenê, którzy
goœcinnie wyst¹pili na Rudawcu.

¯yczê wszystkim czytelnikom
spêdzenia mi³ych chwil w atmosferze ciep³a
i radoœci na spotkaniach tego rodzaju. Dla
mieszkañców naszej miejscowoœci takie
spotkania s¹ czasem wymiany zdañ, swoich
pogl¹dów i analizy spraw bie¿¹cych.

        Zofia Olejko
Cz³onkini KGW w Grabownicy

                 Danuta Czaja
              Przewodnicz¹ca KGW w Rudawcu

Zawsze  niech  bêdzie  Mama!

Widowisko „Grabowskie prz¹dki”
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17-18 maja br. w Warszawie odby³o siê organizowane przez
Zwi¹zek Powiatów Polskich Forum Geodetów Powiatowych na temat
„Rola Geodetów Powiatowych w zjednoczonej Europie”. Zorganizowane
po raz pierwszy pod patronatem Zwi¹zku Powiatów Polskich Forum
przyjê³o formu³ê swobodnej i nieskrêpowanej wymiany pogl¹dów na
aktualne bardzo powa¿ne sprawy dotycz¹ce geodezji powiatowej. Po
dwudniowej interesuj¹cej dyskusji Forum Geodetów Powiatowych
przyjê³o stanowiska w najistotniejszych sprawach z zakresu geodezji
i kartografii, po rzetelnej ocenie faktów stawiaj¹c nastêpuj¹ce tezy:
1. W sprawie form organizacyjnych jednostek prowadz¹cych zadania

geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji
o terenie:

- Istnieje pilna koniecznoœæ ujednolicenia polityki pañstwa
i samorz¹dów w zakresie gospodarowania pzgik i jego nale¿ytej
ochrony oraz wprowadzania do obrotu rynkowego w sposób
gwarantuj¹cy samowystarczalnoœæ i rozwój w ramach s³u¿b
publicznych.

2. W sprawie wprowadzania norm europejskich w zakresie geodezji
kartografii i systemów informacji geograficznych.

- Polityka stosowania standardów w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz w systemie informacji o terenie jest niespójna
i cechuje siê du¿ym marginesem dowolnoœci, który nale¿y ograniczyæ,
- Konsekwencja stosowania instrukcji i wytycznych technicznych
jest niewspó³miernie wiêksza od stosowania ró¿norodnych
i p³ynnych standardów informatycznych, co wymaga skorelowania,

- Nale¿y wypracowaæ zasady maksimum bezpieczeñstwa
i nieingerencji standardów informatycznych w wartoœci techniczne i
prawne wypracowane przez stulecia gromadzenia danych
geodezyjnych.

3. W sprawie sposobu tworzenia prawa dotycz¹cego geodezji,
kartografii i krajowego systemu informacji o terenie.

- Na etapie prac nad prawem nale¿y prowadziæ uzgodnienia ze stron¹
samorz¹dow¹, przez co uniknie siê konfrontacji na szczeblu komisji
wspólnej rz¹dowo-samorz¹dowej,

- Nale¿y dokonaæ inwentaryzacji efektów prac projektowych, dokonaæ
rzetelnej analizy efektów tych prac, dokonaæ zmian
w prawie geodezyjnym i kartograficznym a nastêpnie przyst¹piæ do
realizacji. W przeciwnym przypadku nastêpuje bezprawne
wyprowadzenie danych poza zasób geodezyjny i kartograficzny.

- Nale¿y dokonaæ przegl¹du kolizyjnych przepisów
prawnych, w tym zw³aszcza przepisów o wy³¹czeniu gruntów
z produkcji, o podatkach, planowaniu przestrzennym
i systemie informacji o terenie, w celu eliminacji miejsc
kolizyjnych.

- Ujednolicanie baz katastru wed³ug za³o¿eñ IPE jest s³uszny,
co jednak nie powinno prowadziæ do centralizacji baz.

4. W sprawie planowania œrodków Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz sposobu
finansowania zadañ geodezyjnych i kartograficznych.

- Istnieje pilna potrzeba zmiany stanowiska GUGiK
 w zakresie sposobu planowania FGZGiK umo¿liwiaj¹ca
wydanie w bie¿¹cym roku nadwy¿ki wypracowanej w roku
2003.

- Przeznaczenie niewielkiej czêœci œrodków z podatków rolnego
i od nieruchomoœci na monitorowanie zmian u¿ytków
gruntowych umo¿liwi³oby w krótkim czasie znaczny wzrost
podatków od nieruchomoœci i podatku rolnego.

- Likwidacja Funduszu, to ca³kowity upadek jednego
z najwa¿niejszych rejestrów pañstwowych, jakim jest
ewidencja gruntów, budynków i znacznie wiêksze wydatki
dla samorz¹dów w dziedzinach, które nie mog¹
funkcjonowaæ bez tego rejestru i mapy zasadniczej.

W trakcie obrad ukonstytuowa³a siê Rada Forum
Geodetów Powiatowych pod przewodnictwem Ryszarda
Staniszewskiego – geodety powiatowego z Pabianic,
w sk³adzie szesnastoosobowym, która bêdzie reprezentowaæ
geodetów powiatowych w strukturze Zwi¹zku Powiatów
Polskich.

Forum  Geodetów  Powiatowych
Zwi¹zku  Powiatów  Polskich

26 maja br. odby³o siê w bud. Starostwa Powiatowego
w Brzozowie przy ul. 3 Maja 43 kolejne spotkanie w sprawie uprawy
i wykorzystania wierzby krzaczastej do celów energetycznych. By³a
to kontynuacja rozpoczêtego w roku 2003 cyklu szkoleñ
propaguj¹cych powy¿sz¹ problematykê.

Ide¹ programu podjêtego z inicjatywy kierownictwa
samorz¹du powiatowego jest pozyskiwanie z upraw rolnych surowca
energetycznego i zastosowanie go w energetyce jako czystego
ekologicznie alternatywnego Ÿród³a energii.
Za³o¿onym efektem prowadzonej akcji jest miêdzy innymi:
- uzyskanie znacznie tañszego w stosunku do paliw konwe-

ncjonalnych surowca energetycznego,
- ograniczenie zanieczyszczenia œrodowiska,
- szansa dla rozdrobnionego rolnictwa uzyskania konkretnych

dochodów,
- zagospodarowanie od³ogowanych pól i nieu¿ytków,
- mo¿liwoœæ dodatkowego zatrudnienia osób przy zak³adaniu

i pielêgnacji plantacji oraz przerobie surowca.
Jest to równoczeœnie wyjœcie naprzeciw podjêtym przez
spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ ustaleniom zawartym
chocia¿by w tzw. „Protokole z Kioto”.

Krajowa Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej
zak³ada, ¿e udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w strukturze zu¿ycia pierwotnych noœników w bilansie
paliwowo–energetycznym kraju ma wynosiæ 7,5 % w 2010
roku oraz 14 % w 2020 roku. Obecnie udzia³ energii
odnawialnej w ogólnym bilansie produkcji energii jest
szacowany na 2,6 %, oznacza to potrzebê trzykrotnego jej
wzrostu w tym dziesiêcioleciu. Tak wiêc biomasa
pozyskiwana z gruntów rolniczych to przysz³oœciowy
ekologiczny surowiec energetyczny. Uprawa wierzb
krzaczastych na plantacjach polowych mo¿e w nieodleg³ej
przysz³oœci daæ nowy produkt rolniczy oraz strumieñ
dochodów producentom tej roœliny. Wytwarzanie energii

Wierzba   krzaczasta  szans¹  dla   rolnictwa
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Józef Krzysztof Fiejdasz

Powiat brzozowski reprezentowa³ Naczelnik J. K. Fiejdasz
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cieplnej w oparciu o biomasê w odpowiednich do tego celu urz¹dzeniach
jest uzasadnione ekonomicznie oraz zmniejsza zanieczyszczenie
œrodowiska w porównaniu do spalania paliw kopalnych. Generuje
równie¿ nowe miejsca pracy w ca³ym ³añcuchu, pocz¹wszy od
wytwarzania urz¹dzeñ do spalania, pozyskiwania biomasy, jej
dystrybucji, przetwarzania oraz wytwarzania energii. Ponadto lokalnie
produkowana biomasa w pewnym stopniu uniezale¿nia odbiorców od
zewnêtrznych dostawców oleju opa³owego, gazu ziemnego czy innych
surowców energetycznych.

Tegoroczne seminarium szkoleniowe pt. „Plantacje wierzby
krzaczastej z przeznaczeniem na cele energetyczne” zorganizowane
zosta³o przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie we wspó³pracy
z „Podkarpackim Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej”. Spotkanie
otworzy³ w imieniu Starosty Brzozowskiego Naczelnik Wydzia³u
Œrodowiska i Rolnictwa Kazimierz Filar, który przywita³ zaproszonych
goœci i uczestników.
W toku seminarium wyg³oszone zosta³y nastêpuj¹ce referaty :
1. „Prawne aspekty rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Rola
planowania energetycznego i tworzenia gminnych oraz powiatowych
programów w zakresie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii”
-  W³adys³aw Marynowski WODR Boguchwa³a, Podkarpackie
Stowarzyszenie  Energii Odnawialnej.
2. „Mo¿liwoœci uprawy wierzb krzewiastych w warunkach  powiatu
brzozowskiego” -  dr in¿. Józefa B³a¿eja,  Uniwersytet Rzeszowski.
3. „Wierzba krzewiasta Ÿród³em dochodów i tworzenia nowych  miejsc
pracy”- Wojciech Œlenzak, Podkarpackie Stowarzyszenia Energii
Odnawialnej.

4. „Maszyny i urz¹dzenia do uprawy i ochrony plantacji wierzby
energetycznej” - przedstawiciel firmy „Azot-Chem Agro” Kraczkowa.
       Zorganizowane seminarium spotka³o siê ze sporym
zainteresowaniem zarówno ze strony rolników indywidualnych jak

i przedsiêbiorców i instytucji. W trakcie spotkania
uczestnicy uzyskali niezbêdne informacje w zakresie
prowadzenia plantacji wierzby krzaczastej oraz
op³acalnoœci jej uprawy i mo¿liwoœci zbytu
wyprodukowanego surowca. Pozwoli³o ono równie¿ na
wymianê doœwiadczeñ oraz nawi¹zanie kontaktów
z producentami sadzonek oraz maszyn do pielêgnacji
i zbioru wierzby energetycznej.

Zainteresowane powy¿sz¹ problematyk¹ osoby
mog¹ w tym zakresie uzyskaæ dodatkowe informacje
zarówno w Wydziale Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego w Brzozowie jak i w placówkach
terenowych Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego.

Kazimierz Filar

Administracjê mamy przedpotopow¹ – stwierdzi³ ostatnio prof.
Miros³aw Stec, przewodnicz¹cy Rady S³u¿by Cywilnej, w wywiadzie
dla Gazety Prawnej.

Ma to swoje uzasadnienie, bowiem w ka¿dym kolejnym raporcie
o stanie przygotowañ Polski do integracji z Uni¹ Komisja Europejska
zarzuca³a nam s³aboœæ administracji. Mówi³o siê o wadach
systemowych, pasywnym stosunku urzêdników do zadañ, uwik³aniu
administracji w uk³ady partyjne itd. Ju¿ od paru lat, zgodnie z ustaw¹
o s³u¿bie cywilnej, apolityczna kadra urzêdników mia³a funkcjonowaæ
w systemie, który jest na razie tworem papierowym. O obsadach
stanowisk w urzêdach, od gminnego pocz¹wszy a na resortach
skoñczywszy, decyduj¹ czêsto partyjne koneksje. Nie sprzyja to ani
stabilizacji, ani te¿ kszta³ceniu kadr urzêdniczych. Obecna rz¹dowa
ruchawka, czy te¿ jak kto woli kryzys polityczny, te¿ ma negatywny
wp³yw na sytuacjê i nastroje w urzêdach, nawet tych najni¿szych
w hierarchii.

W unijnym systemie prawnym niewielki margines swobody
bêd¹ mieli urzêdnicy, przyzwyczajeni dot¹d do wydawania decyzji wedle
w³asnej, swobodnej interpretacji prawa. Tych nowych regu³ i obyczajów
przyjdzie siê uczyæ w b³yskawicznym tempie. Tyle, ¿e edukowaniem
kadr administracji w zakresie prawa unijnego i polskiego, które
w poœpiechu dostosowywano do europejskich standardów, nikt
powa¿nie siê nie zaj¹³. Jedno lub parudniowe szkolenia, parê
urzêdowych witryn w Internecie oraz kursy z wype³niania wniosków
dotacyjnych i realizacji dop³at rolniczych, to wszystko, co zaaplikowano
wiêkszoœci pracowników miejskich i gminnych urzêdów. Tymczasem
dorobek prawny Unii Europejskiej to ponad 50 tysiêcy rozporz¹dzeñ
i dyrektyw. Dziennik Ustaw RP liczy³ sobie za lata 2002-2003 ponad
32.000 stron... Przez kwiecieñ odpowiedni ministrowie musz¹ wydaæ
w ramach dostosowywania prawa polskiego do rygorów UE jeszcze
100 rozporz¹dzeñ.

Kto jak kto, ale urzêdnik, którego praca okreœla jakoœæ
pañstwa, nieznajomoœci¹ prawa t³umaczyæ siê nie mo¿e.

Kilka tygodni temu odby³a siê konferencja zwo³ana przez
Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje pozarz¹dowe.
Tematem by³ dramatycznie niski poziom przygotowania polskiej
administracji do integracji z Uni¹. Prezentowano wyniki sonda¿u,
który wykaza³, ¿e oko³o 70 procent urzêdów miast i gmin nie szkoli³o
swoich urzêdników w zakresie prawa unijnego, a spora czêœæ
urzêdów nawet nie myœli o kszta³ceniu pracowników. Na tym
samym forum, jedna z organizacji – Fundacja Prawo Europejskie
- zapowiedzia³a otwarcie studium prawa europejskiego dla
administracji publicznej. Studium bêdzie w zasadzie bezp³atne,
bowiem s³uchacze pokrywaj¹ tylko niewielk¹ czêœæ kosztów
wydania podrêczników. Jak informuje Fundacja Prawo Europejskie,
studium, a jak¿e, utworzono, zebrano kadrê naukow¹, podjêto
prace organizacyjne i wydawnicze. Tyle, ¿e zabrak³o chêtnych do
nauki... Sporadyczne zg³oszenia s³uchaczy nie rokuj¹ dobrze temu
przedsiêwziêciu, w które zaanga¿owano sporo pieniêdzy
i ludzkiego wysi³ku. Chcia³oby siê zapytaæ wójtów, burmistrzów
i starostów z czego wynika ich dobre samopoczucie i wiara, ¿e
jakoœ to bêdzie. Byæ mo¿e za parê lat zaistnieje w polskiej
administracji publicznej system zgody z europejskimi standardami
s³u¿by cywilnej. Tyle ¿e spo³eczeñstwo szybciej ni¿ mo¿na by
dziœ s¹dziæ, nauczy siê swoich praw wedle europejskich norm
i zwyczajów, a potem bêdzie ich dochodziæ w s¹dach krajowych
i unijnych. To proces nieunikniony, niezale¿ny od dzisiejszych
uk³adów i partyjnych koneksji. Kto ma zdolnoœæ patrzenia
perspektywicznie, niech¿e uczy siê sam i innym na to pozwoli.
Z t¹ ostatni¹ kwesti¹ te¿ nie jest s³odko, o czym przekonywa³ mnie
niedawno urzêdnik mojej gminy. Jak twierdzi³, jego wójtowi nie
zale¿y na kszta³ceniu konkurentów. Czego to ludzie nie bajdurz¹...

CZY URZÊDNICY ZECHC¥ SIÊ UCZYÆ?

Bogus³aw Wiktorowski

Seminarium zorganizowa³o Starostwo Powiatowe w Brzozowie
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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).

 (inf. w³asna)

WIELKA  BRYTANIA

LONDYN

Powierzchnia
(³¹cznie z Irlandi¹ Pó³nocn¹): 250 tys. km2

Ludnoœæ: 59 mln
Gêstoœæ zaludnienia: 236 os./km2

Stolica i najwiêksze miasto: Londyn
Jêzyk urzêdowy: angielski, w Szkocji i Walii równie¿ gaelicki i walijski
Ustrój: monarchia parlamentarna
Graniczy z Irlandi¹
Œwiêto narodowe: 8 czerwca (oficjalne obchody urodzin królowej)

WARUNKI NATURALNE
Obszar po³o¿ony na po³udniowy wschód od linii ³¹cz¹cej ujœcia rzeki Exe i Tees,
to nizina. Na pó³noc od linii Exe-Tees teren staje siê górzysty. W Anglii p³ynie
najd³u¿sza rzeka Severn.
Lasy pokrywaj¹ 10 % powierzchni kraju; po³owa z nich nale¿y do pañstwa.

WYSPY
Czêœæ wysp le¿¹cych nieopodal Wielkiej Brytanii jest przez ni¹ administrowana.
Nale¿¹ do nich Orkady, Szetlandy, wyspy Scilly, Angiesey oraz Wight. Wyspa
Man i Wyspy Normandzkie to terytoria autonomiczne.

MIASTA
90 % ludnoœci Wielkiej Brytanii mieszka w miastach. 30 % ludnoœci
skoncentrowana jest w oœmiu metropoliach: Londynie, Brimingham,
Manchesterze, Leeds, Glasgow, Liverpool, Sheffield i Newscastle.

GOSPODARKA
Brytyjskie rybo³ówstwo nie wytrzymuje konkurencji innych pañstw i prze¿ywa
kryzys. Mimo tego wiele portów jest przystani¹ dla rybaków po³awiaj¹cych
przede wszystkim dorsze i ³upacze, lecz tak¿e fl¹dry, sole, makrele i œledzie. Wielka
Brytania jest krajem przemys³owym. Prawie po³owa produkcji obejmuje przemys³
elektromaszynowy, metalowy i œrodków transportu. Dynamicznie rozwija siê
nowoczesny przemys³ elektrotechniczny, podczas gdy wiele starszych bran¿y,
np. hutnictwo czy w³ókiennictwo, wyraŸnie traci na znaczeniu. Stale wzrasta
zatrudnienie w us³ugach i turystyce. Rozwija siê tak¿e przemys³ budowlany.

ROLNICTWO
W rolnictwie pracuje mniej ni¿ 2 % ludnoœci czynnej zawodowo. Regiony rolnicze
to wschodnie obszary Midlands, Wschodnia Anglia i Pens, gdzie klimat jest
suchy i czêœciej œwieci s³oñce. Wilgotniejszy klimat na zachodzie kraju sprzyja
uprawie: pszenicy, jêczmienia, ziemniaków oraz buraków cukrowych. W górach
wypasa siê owce. W ca³ym kraju, szczególnie w Kent i w dolinie Evesham,
uprawia siê jab³ka i inne owoce.

MIECZYS£AW  JANOWSKI (PiS)
Rocznik 1947. Dr nauk
technicznych. Po studiach
pracowa³ w WSK „PZL
Rzeszów”. Od 1973 r.
nauczyciel akademicki
w Politechnice Rzeszo-
wskiej. W latach 1991–99
– prezydent Rzeszowa.
Wspó³za³o¿yciel stowa-
rzyszenia samorz¹dowego
Liga Krajowa, jeden

z za³o¿ycieli Fundacji Rozwoju Oœrodka
Akademickiego w Rzeszowie. Od 1997 r.
senator RP (pe³ni³ tam funkcje przewo-
dnicz¹cego komisji samorz¹du terytorialnego
i administracji pañstwowej). Nale¿y do Akcji
Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Mechaników Polskich. ¯onaty,
czworo dzieci.

FILIP  ADWENT (LPR)
Urodzi³ siê w 1955 r.
w Strasburgu we Francji
w rodzinie polskich emi-
grantów. Jego matka
urodzona ju¿ we Francji
by³a pracownikiem Rady
Europy. Ojciec znalaz³ siê
we Francji w 1939 r., gdzie
trafi³ z Wojskiem Polskim.
Adwent jest absolwentem
Akademii Medycznej
w Strasburgu. Od czasu stanu wojennego
dzia³a³ na rzecz pomocy Polsce i Polakom, za tê
dzia³alnoœæ odznaczony zosta³ w 1995 r. przez
ministra zdrowia i opieki spo³ecznej. W 1996 r.
wróci³ do Polski. Jest autorem artyku³ów na
temat zagro¿eñ, jakie dla Polski stanowi Unia
Europejska. Wydane dotychczas ksi¹¿ki („Unia
Europejska jest zgub¹ dla Polski”, „Wyprzeda¿
polskiej ziemi”) opatrywa³ pseudonimami.

Podkarpaccy deputowani
do

Parlamentu Europejskiego
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PACJENCI  Z  KODEM  KRESKOWYM
W londyñskim szpitalu Charing Cross wprowadzono w ¿ycie
nowy pomys³: na nadgarstkach pacjentów umieszczono opaski
z kodem kreskowym - maj¹ one zapobiec pomy³kom przy
rozdzielaniu leków. Gdy pielêgniarka zeskanuje kod z opaski
czytnikiem, odpowiednia szufladka z lekami w „inteligentnym
wózku” Smart Cart sama siê otwiera. Skutkiem tego wydawanie
leków przypomina teraz pracê w supermarkecie. Personel
szpitala obawia³ siê reakcji pacjentów, jednak podeszli oni do
sprawy z wyrozumia³oœci¹, doceniaj¹c troskê o swoje
bezpieczeñstwo. System ten wprowadzono na próbê. Pomy³ki
przy wydawaniu leków w brytyjskich szpitalach zdarza³y siê a¿
piêæ razy na 100 dawek leków. Wiêkszoœæ z nich to g³ównie
nieprawid³owe lub opuszczone dawki - na szczêœcie nie mia³y
powa¿nych nastêpstw.  Wczeœniej opaski z kodem kreskowym
stosowano do oznaczania noworodków w szpitalu La Zarzuela
w Madrycie.

SERWIS  ROZMAITOŒCI ZE ŒWIATASERWIS  ROZMAITOŒCI ZE ŒWIATA

ZGROMADZI£A  20  TON  ŒMIECI
Niecodzienne hobby mia³a 70-letnia mieszkanka

Kantonu. Chiñskie w³adze sanitarne, zaalarmowane przez jej
s¹siadów, odkry³y, i¿ staruszka zgromadzi³a w swoim pokoju
ok. 20 ton œmieci - by³y to g³ównie stare ubrania, butelki i inne
wyci¹gane ze œmietników rzeczy. Zdaniem Chinki wszystko to
nadawa³o siê jeszcze do u¿ytku. Lokatorzy bloku, w którym
mieszka³a zapobiegliwa staruszka, zawiadomili s³u¿by miejskie,
bo nie mogli wytrzymaæ ju¿ fetoru bij¹cego z mieszkania.
”Zbiory”, bêd¹ce przedmiotem ca³ego zamieszania, wype³ni³y
trzy du¿e œmieciarki i ponad sto kartonów, a ich pakowanie
trwa³o ca³y dzieñ.

ZAKAZ  PALENIA  W  IRLANDII
W Irlandii wszed³ w ¿ycie zakaz palenia tytoniu we

wszystkich miejscach pracy, zamkniêtych pomieszczeniach
publicznych i w œrodkach publicznego transportu. Za z³amanie
zakazu grozi grzywna w wysokoœci do 3 tysiêcy euro.

Irlandia jest pierwszym krajem, w którym zakaz palenia
w miejscach pracy obowi¹zuje na ca³ym jej terytorium -
wczeœniejsze zakazy palenia w USA objê³y tylko wybrane rejony,
np. Nowy Jork i Kaliforniê.

Wed³ug badañ opinii publicznej popiera nowy przepis
zdecydowana wiêkszoœæ Irlandczyków (28 procent z nich pali).
Jednak w³aœciciele pubów i restauracji obawiaj¹ siê, ¿e zakaz
palenia sprawi, ¿e ludzie mniej chêtnie bêd¹ wychodziæ z domu,
przez co spadn¹ obroty.

W kraju, w którym zadymione puby stanowi³y czêœæ
tradycji, wiele osób - palaczy - jest niezadowolonych. Jak pisz¹
agencje, teraz pozostaje im zaci¹gn¹æ siê ukradkiem dymkiem
w toalecie albo marzn¹æ na chodniku.

ZAKAZ  KRWAWEJ  WALKI  BYKÓW
Barcelona jako pierwsze miasto

w Hiszpanii wyst¹pi³a  o zakaz krwawej
walki byków - korridy. Apel w
tej sprawie przyjê³a w tajnym

g³osowaniu Rada Miejska
Barcelony. W uchwalonej deklaracji

barceloñscy radni opowiadaj¹ siê
za zakazem walk byków i wyra¿aj¹
poparcie dla praw zwierz¹t.

Deklaracja nie jest prawnie wi¹¿¹ca i ma na celu przede wszystkim
wywarcie presji na regionalny rz¹d Katalonii, w którego
kompetencji le¿y dopuszczenie lub zakaz „widowisk z bykami”,
jak oficjalnie okreœla je prawo hiszpañskie.

ZAKAZ  CA£OWANIA  W  INDONEZJI
W indonezyjskim parlamencie pod g³osowanie bêdzie

poddana ustawa antypornograficzna. Projekt ustawy proponuje
zakaz publicznego rozbierania siê, tañców erotycznych
i urz¹dzania seksparty. Osobom nie przestrzegaj¹cym tych
zakazów grozi wiêzienie od 3 do 10 lat wiêzienia. Ci, którzy
ogl¹daj¹ erotyczne pokazy, mog¹ spêdziæ dwa lata za kratkami.

Tak¿e parom ca³uj¹cym siê namiêtnie w publicznych
miejscach w Indonezji mo¿e groziæ kara do piêciu lat wiêzienia.
Indonezyjczycy przez ostatnie lata opowiadali siê za bardziej
wspó³czesn¹ wersj¹ islamu, jednak muzu³mañskie surowe
tradycje coraz czêœciej bior¹ górê.

PROŒBY  SPOD  ŒCIANY  P£ACZU
W Izraelu panuje zwyczaj przekazywania próœb do Boga

za poœrednictwem karteczek wk³adanych w szczelinê Œciany
P³aczu w Jerozolimie.

Wed³ug tradycji ¿ydowskiej, Bóg spe³nia proœby
umieszczone pomiêdzy blokami kamienia Œciany P³aczu. Œciana
ta to jedyna pozosta³oœæ po murze okalaj¹cym Œwi¹tyniê
Jerozolimsk¹. Uchodzi za pozosta³oœæ po œwi¹tyni Salomona
(choæ w rzeczywistoœci jest to czêœæ póŸniejszej, powiêkszonej
i przebudowanej œwi¹tyni wybudowanej przez Heroda). ̄ ydzi
w skupieniu odwiedzaj¹ to miejsce, by op³akiwaæ zniszczenie
œwi¹tyni i ¿ydowskie wygnanie, modliæ siê i prosiæ Boga o ³aski.

Poniewa¿ jednak nie ka¿dy pobo¿ny ¿yd ma czas i œrodki,
by do Jerozolimy z ka¿d¹ proœb¹ siê udawaæ, pewna firma
wprowadzi³a mo¿liwoœæ przes³ania ich za poœrednictwem faksu.
Takich faksów przychodzi³o oko³o 200 tygodniowo i dwa razy
w tygodniu pracownicy firmy pakowali wydrukowane proœby
do specjalnej koperty i umieszczali w œwiêtym miejscu.

Ostatnio dzia³alnoœæ rozszerzono - próœby mo¿na tak¿e
wysy³aæ za poœrednictwem poczty elektronicznej.

WARTO  WIEDZIEÆ

¯ród³o: PAP
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SPORT

Marek Szerszeñ

W kwietniu i maju szko³y reprezentuj¹ce powiat brzozowski w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej wystêpowa³y
w zawodach rejonowych  i pó³fina³ach wojewódzkich osi¹gaj¹c nastêpuj¹ce wyniki:

SP Huminiska                                                    koszykówka dziewcz¹t  II miejsce             III miejsce
SP Stara Wieœ                                           mini koszykówka ch³opców III miejsce             -
SP Haczów                                            mini pi³ka rêczna dziewcz¹t III miejsce             -
SP Barycz                                           mini pi³ka rêczna ch³opców III miejsce             -
SP 4 Izdebki                                           mini pi³ka siatkowa dziewcz¹t II miejsce                  IV miejsce
SP Niebocko                                            mini pi³ka siatkowa ch³opców III miejsce             -
SP Turze Pole,  SP Jab³onica P.                        tenis sto³owy dziewcz¹t                              V miejsce IV miejsce *
SP Turze Pole,  SP Stara Wieœ                         tenis sto³owy ch³opców I miejsce III miejsce *

* W tej konkurencji nie by³ rozgrywany pó³fina³ wojewódzki, lecz od razu fina³.

13 maja br. na stadionie w Brzozowie odby³y siê zawody ligi lekkoatletycznej w ramach Gimnazjady Powiatowej.

WYNIKI:

DZIEWCZÊTA CH£OPCY
I.     Gimnazjum Niebocko                       - 838 pkt. I.   Gimnazjum Brzozów                     - 948 pkt.
II.   Gimnazjum Brzozów                          - 829 pkt. II.  Gimnazjum Niebocko                           - 869 pkt.
III.  Gimnazjum Izdebki                            - 756 pkt. III. Gimnazjum Domaradz                          - 853 pkt.
IV.   Gimnazjum Humniska                       - 753 pkt. IV.  Gimnazjum Izdebki                               - 800 pkt.
V.    Gimnazjum Górki                               - 723 pkt. V.   Gimnazjum Humniska                          - 771 pkt.
VI.  Gimnazjum Grabownica                    - 705 pkt. VI.  Gimnazjum Przysietnica                     - 727 pkt.
VII. Gimnazjum Domaradz                       - 627 pkt. VII. Gimnazjum Górki                                 - 709 pkt.
VIII. Gimnazjum Przysietnica                 - 544 pkt. VIII. Gimnazjum Grabownica                    - 597 pkt.
IX.  Gimnazjum Blizne                             - 451 pkt. IX.   Gimnazjum Blizne                               - 479 pkt.

Najlepsze szko³y bêd¹ rywalizowaæ i reprezentowaæ nasz powiat na finale wojewódzkim w Mielcu.

Szko³a                                            Dyscyplina Rejon  Pó³fina³ wojewódzki

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

27 maja br. w Zespole Szkó³ Budowlanych im.
T. Koœciuszki w Brzozowie odby³ siê mecz pi³ki siatkowej
nauczyciele kontra uczniowie. Po zaciêtej walce wygrali
uczniowie 2:1.

Zebrana kwota przeznaczona zosta³a na cel
charytatywny „Tydzieñ Solidarnoœci z Ubogim Dzieckiem”,
organizowanym przez Fundacjê Pomocy Dzieciom im.
S. Bieñczak.

Agata Supel

Mecz  charytatywny
w Zespole  Szkó³  Budowlanych

WYNIKI  SPORTOWE  SZKÓ£  PODSTAWOWYCH

Marek Szerszeñ

LIGA LEKKOATLETYCZNA

Siatkarze dobroczyñcy
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.

BARAN (21 III – 20 IV)
Najwa¿niejsza jest teraz kariera zawodowa. To, co zrobisz, zawa¿y
na Twoim dalszym ¿yciu. Ogranicz wydatki i spróbuj trochê

zaoszczêdziæ. Od³o¿ony grosz ucieszy Ciê w przysz³ym miesi¹cu.
Samopoczucie powinno Ci dopisywaæ. W sprawach osobistych znajdziesz
porozumienie z blisk¹ Ci osob¹ i wspólnie podejmiecie wielkie wyzwania.

BYK (21 IV – 21 V)
Sprawy zawodowe i ¿ycie osobiste nabior¹ tempa. Szczêœcie Ci
dopisuje. Doskona³e porozumienie z ludŸmi u³atwi Ci negocjacje.

Korzystaj z ka¿dej nadarzaj¹cej siê propozycji finansowej. W tym
miesi¹cu budujesz fundamenty pod przysz³oœæ. Co rozpoczniesz, zakoñczy
siê pomyœlnie.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Pobudzi siê Twój twórczy umys³ i wyobraŸnia. Poddaj siê swej
wra¿liwoœci i intuicji. Sprawy z przesz³oœci zaczn¹ siê korzystnie

rozwi¹zywaæ. Wróci pewnoœæ siebie i poczucie w³asnej wartoœci. Skorzystaj
z propozycji podró¿y. W pracy zawodowej realizuj swoje pomys³y.
Pomyœl powa¿nie o przysz³oœci.

RAK (22 VI – 23 VII)
Nie podejmuj nowych zadañ, staraj siê utrzymaæ to, co masz.
Przemyœl ka¿de posuniêcie. Chwila nieuwagi mo¿e Ciê wiele

kosztowaæ. Spójrz realnie, co siê wokó³ Ciebie dzieje. Zbieraj si³y do
dzia³ania. Planuj i nie zmieniaj raz obranego kierunku. W finansach
nowe perspektywy. Kieruj siê intuicj¹ i w³asnymi odczuciami.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Nie roztrz¹saj spraw z przesz³oœci. Zacznij od pocz¹tku. Wtedy
odzyskasz si³y i entuzjazm do dzia³ania. Przy wyborze przyjació³

pope³niasz ten sam b³¹d. Czy nie za du¿o dajesz z siebie? PodchodŸ
z wiar¹ do nowych przedsiêwziêæ, w¹tpliwoœci mog¹ skomplikowaæ Ci
¿ycie. Los wymaga od Ciebie ostro¿noœci i m¹droœci w sprawach osobistych.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Nie udawaj, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Bliscy potrzebuj¹
Twojego wsparcia i dobrej rady. Wiele prac domowych czeka na

dokoñczenie. Zmobilizuj siê, bo póŸniej nie bêdziesz mia³ czasu. Wiele
wydatków trudno bêdzie ze sob¹ pogodziæ. Musisz zdecydowaæ, co jest
wa¿niejsze i co mo¿esz od³o¿yæ na póŸniej.

WAGA (24 IX – 23 X)
Nie podejmuj inwestycji. W pracy zawodowej sytuacja zmusi
Ciê do wziêcia na siebie wiêkszej odpowiedzialnoœci. To

doœwiadczenie uka¿e Ci now¹ drogê i nowe mo¿liwoœci. W mi³oœci
porozumienie i rozkwit uczuæ. Masz szansê na spotkanie kogoœ
interesuj¹cego.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W sprawach zawodowych korzystne dla Ciebie zmiany. Nie
wszystko zauwa¿ysz od razu. Ufaj swoim przeczuciom. Oprzyj

siê na kimœ, kto ¿ywi do Ciebie gor¹ce uczucie. Nie wchodŸ w ¿adne
uregulowania prawne, co do których nie masz pewnoœci. Dobra
koniunktura na zmianê domu lub miejsca zamieszkania.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W pracy zawodowej mo¿esz stawiaæ warunki, bo jesteœ niezbêdny.
B¹dŸ bardziej samodzielny i twórczy. Jest to dobry czas na

podjêcie dodatkowej pracy lub rozpoczêcie dzia³alnoœci na w³asny
rachunek. Wyegzekwujesz zaleg³e pieni¹dze, wynegocjujesz korzystny
kontrakt. Krótkie wyjazdy dobrze Ci zrobi¹.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Na finanse patrz realnie, nie ³udŸ siê obietnicami. Skorzystaj
z mo¿liwoœci nowej wspó³pracy. Wiele spraw dotycz¹cych domu

i rodziny wyprowadzisz na prost¹. Tu mo¿esz pozwoliæ sobie na g³êbszy
oddech. Najtrudniejsze masz ju¿ za sob¹. Ktoœ z przesz³oœci przypomni
sobie o Tobie, weŸ pod uwagê jego propozycje.

WODNIK (21 I – 19 II)
Skoncentruj siê bardziej na pracy. Nie nadszed³ jeszcze czas
odpoczynku. Musisz trwaæ na posterunku, w przeciwnym razie

coœ wa¿nego przeoczysz. Otrzymujesz zawik³ane informacje. Mo¿e
wróciæ sprawa z przesz³oœci. Nie bêdzie wygl¹daæ groŸnie, ale zajmij siê
ni¹ w pierwszej kolejnoœci.

RYBY (20 II – 20 III)
Uspokoisz siê wewnêtrznie i poczujesz, ¿e poma³u ruszasz do
przodu. Zdecyduj siê œwiadomie na zmiany. Zrobisz to teraz

z ³atwoœci¹. Oprzyj siê na rodzinie i sprawdzonych przyjacio³ach. Daj
sobie wiêcej przestrzeni, nie ograniczaj siê i nikomu nic nie obiecuj. Los
wymaga od Ciebie wiêkszej pewnoœci siebie.
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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 obrona 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. 43                                                                                             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


