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18 lipca br. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Haczowie
obchodzi³a swoje 100–lecie. Uroczystoœci jubileuszowe
rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele parafialnym, któr¹
odprawi³ ks. Pra³at Kazimierz Kaczor. We mszy œw.
uczestniczy³y poczty sztandarowe OSP Haczów z 1922
i 1994 r., Zarz¹du Gminnego ZOSP w Haczowie oraz
jednostek OSP z terenu gminy Haczów.

Jubileusz 100–lecia jednostki uœwietnili swoj¹
obecnoœci¹ liczni goœcie: Janusz Konieczny - Wiceprezes
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP w Warszawie, Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie,  Senator
RP, Tadeusz Sieniawski – cz³onek Prezydium Zarz¹du
Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie,
Zygmunt B³a¿ – Starosta Brzozowski, Janusz Dragu³a

– Wicestarosta Brzozowski, st.kpt. Jan Penar – Zastêpca
Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Brzozowie, Stanis³aw £obodziñski – Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, Stanis³aw
Dêbiec -  Dyrektor Inspektoratu PZU S.A. w Brzozowie,
Tadeusz Kêdra – Przewodnicz¹cy Rady Gminy Haczów,

„Brzozowska Gazeta Powiatowa”- miesiêcznik samorz¹du powiatowego.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-426-45. Adres Redakcji: ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów,
tel./fax (0-13) 43-431-65, e-mail: bgp@powiat-brzozow.com Redaktor naczelna: Magdalena Pilawska, opracowanie techniczne: Anna Ka³amucka,
opracowanie graficzne: Dariusz Supel, korekta: Damian Kierek, Stale wspó³pracuj¹: Anna W³adyka, Wojciech Szuba, Bronis³aw Przyczynek.

Redakcja  zastrzega sobie prawo skracania informacji oraz nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ.

R y c e r z e  F l o r i a n a  –  t o  m y !
1 0 0 - l e c i e  O S P  w  H a c z o w i e

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Haczowie rozpoczê³a swe dzieje
w roku 1904, o czym œwiadczy zapis w kronice, dokonany przez nauczyciela
szko³y miejscowej - Micha³a Szubera: „na zebraniu ludnoœci 14 sierpnia
1904r. omówiono sprawê utworzenia ochotniczej stra¿y po¿arnej
i zaznajomiono siê ze statutem”.

Za³o¿ycielem stra¿y by³ inicjator jej powo³ania, nauczyciel Micha³
Szuber. Stra¿acy pocz¹tkowo musieli zmagaæ siê z trudnoœciami
organizacyjnymi, co by³o regu³¹ niemal¿e we wszystkich jednostkach
z krótk¹ metryk¹ istnienia. Musieli zmierzyæ siê z wyzwaniem
zreorganizowania stowarzyszenia, co nast¹pi³o w 1913r., kadrê odnowi³
wówczas Józef Stepek, odm³odzono szeregi druhów,  którzy podzieleni zostali
na trzy sekcje – pompiersk¹, wodn¹ i ratunkow¹.

Rzeczywist¹ si³ê haczowskiej jednostki determinowali jej cz³onkowie,
bowiem od ich zapa³u i autentycznej œwiadomoœci wype³niania niebezpiecznej
misji dla wspólnoty lokalnej zale¿a³a faktyczna sprawnoœæ stra¿y. Haczowska
stra¿ utrzymywa³a sta³¹ liczebnoœæ zazwyczaj 20 mê¿czyzn przez kilkanaœcie
powojennych lat, dopiero w latach 60–tych XX w. w szeregi OSP zaliczano
dru¿yny kobiece. Postawa spo³ecznikowska leg³a u podstaw etosu rycerzy
spod sztandaru œwiêtego Floriana. Ich rola nie ogranicza³a siê tylko do walki
z niebezpieczeñstwem po¿ogi. Mieli oni œwiadomoœæ przoduj¹cej roli jednostki
w spo³ecznoœci lokalnej jako organizacji konsoliduj¹cej mieszkañców
w inicjatywach spo³eczno kulturalnych. Druhowie mogli pochwaliæ siê
aktywnym udzia³em w uroczystoœciach religijnych; pañstwowych. Wyrazem
ambicji kulturalnych sta³o siê za³o¿enia w 1965r. amatorskiego zespo³u
teatralnego, który dzia³a³ do 1970 r., pod opiek¹ re¿ysersk¹ Augustyna
Szmyda, by³ego kierownika miejscowej kasy spó³dzielczej. Wielkim
przedsiêwziêciem na niwie kulturalnej sta³o siê przejecie przez jednostkê
w 1969r. patronatu nad orkiestr¹ dêt¹, która kontynuowa³a tradycje
wczeœniejszych zespo³ów dzia³aj¹cych przy parafii.
 Wa¿niejsze wydarzenia w ¿yciu jednostki:
- ufundowanie chor¹gwi stra¿ackiej w 1922 r.
- otrzymanie nowego samochodu po¿arniczego Star 25
- budowa wielofunkcyjnego Domu Stra¿aka w latach 1962-1964
- zdobycie I miejsca we wspó³zawodnictwie skali kraju i otrzymanie w nagrodê
samochodu ¯uk
- otrzymanie w 1978 r. nowego samochodu po¿arniczego Star 244
- ufundowanie w 1994 r. – nowego sztandaru organizacyjnego z okazji
90-lecia powstania jednostki
- w 1995r. w³¹czenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaœniczego
- 2002 r. otrzymanie nowego samochodu po¿arniczego Ford Tranzit
- 2004 r. – odznaczenie sztandaru jednostki Z³otym Znakiem Zwi¹zku
Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 100-lecia powstania.

Obecnie jednostka liczy 65 cz³onków w tym: czynnych, honorowych
i kobiecych oraz 10 cz³onków MDP. Na swym wyposa¿eniu posiada dwa
samochody, w tym samochód po¿arniczy œredni Star 244 oraz lekki Ford
tranzit; jak równie¿ sprzêt typu motopomy, pompy szlamowe; agregaty
pr¹dotwórcze; pompy p³ywaj¹ce; pilarki do drewna i stali oraz odzie¿ ochronna
dla stra¿aków ratowników.

Druhowie z Haczowa w ci¹gu stulecia ratowali ¿ycie i mienie podczas
po¿arów i powodzi, prowadzili akcje prewencyjne, dbali o podniesienie
w³asnych kwalifikacji i wzbogacenie wyposa¿enia jednostki, wreszcie pomimo
wielu przeciwnoœci kultywowali patriotyzm i wartoœci religijne.

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk

Odznaczenia dla szczególnie zas³u¿onych

W obchodach 100-lecia OSP uczestniczy³y poczty sztandarowe
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POWIAT BRZOZOWSKI

Pod przewodnictwem Mieczys³awa Czupskiego 25 czerwca br.
odby³a siê XIX sesja Rady Powiatu w Brzozowie. W trakcie obrad Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie Zofia Foryœ
przedstawi³a radnym roczne sprawozdanie z dzia³alnoœci tej komórki wraz z
informacj¹ dotycz¹c¹ potrzeb  w zakresie pomocy spo³ecznej w powiecie
brzozowskim.

Nastêpnie Rada wys³ucha³a kolejnej informacji, tym razem dotycz¹cej
przekszta³cenia ewidencji gruntów i budynków w nowoczesny kataster
nieruchomoœci. Obszernie temat ten przybli¿y³ Naczelnik Wydzia³u Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomoœci Józef  K. Fiejdasz. W dalszej czêœci
obrad radni podjêli szereg uchwa³. Do najwa¿niejszych nale¿a³a decyzja
o przyst¹pieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu

(dk)

XIX SESJA  RADY POWIATU
BRZOZOWSKIEGOXIX

Stanis³aw Jakiel – Wójt Gminy Haczów oraz Zofia Foryœ i Roman
Lonc przedstawiciele rodziny Micha³a Szubera  za³o¿yciela stra¿y
haczowskiej.

Ksi¹dz Pra³at wrêczy³ OSP w Haczowie szczególne
wyró¿nienie - pami¹tkowy dyplom z b³ogos³awieñstwem Papieskim.

Kompania honorowa pod dowództwem Roberta
Kaczkowskiego naczelnika OSP Haczów reprezentowana by³a przez
stra¿aków OSP Haczów oraz delegacje z jednostek OSP z terenu
gminy Haczów oraz z jednostki z Iskrzyni.

Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê na placu przy Domu
Stra¿aka. Tam jednostka OSP Haczów  zosta³a odznaczona Z³otym
Znakiem Zwi¹zku OSP, a dekoracji sztandaru dokona³ Janusz
Konieczny.

Druhowie Stanis³aw Frydrych oraz Stanis³aw Szmyd otrzymali
Modele Honorowe Boles³awa Chomicza. Oprawê muzyczn¹ imprezy
zapewni³a orkiestra dêta „Hejna³” z Haczowa.

Œwiêtuj¹ca jednostka otrzyma³a listy gratulacyjne od Prezesa
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP - Waldemara Pawlaka, Podkarpackiego

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie - bryg
Kazimierza G³adysza i Starosty Brzozowskiego -  Zygmunta
B³a¿a.

Magdalena Pilawska

fot. A. Józefczyk

Brzozowskiego oraz uchwalenie planu inwe-
stycyjnego odbudowy dróg na lata 2005-2007.
Rada wyrazi³a zgodê na ustanowienie hipoteki jako
zastawu pod po¿yczkê zaci¹gan¹ przez brzozowski
szpital.

Kolejne uchwa³y dotyczy³y spraw
bud¿etowych: zmian w tegorocznym bud¿ecie
powiatu oraz zmiany uchwa³y w sprawie okreœlenia
zadañ i wielkoœci œrodków finansowych
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych przeznaczonych na ich
realizacjê w 2004 roku. Rada uchwali³a program
wspó³pracy powiatu brzozowskiego z organiza-
cjami pozarz¹dowymi w br., dokona³a zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa oraz
przekaza³a dzia³ki na rzecz Gminy Dydnia. Sesjê
zakoñczy³y interpelacje i zapytania radnych.

100-lecie OSP Haczów. 18 lipca 2004 r.

Uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzozowskiego na lata
2004-2006 by³o najwa¿niejszym punktem porz¹dku obrad XX Sesji Rady
Powiatu w Brzozowie w dniu 27.07. br. Przyjêcie tego dokumentu umo¿liwia
m.in. ubieganie siê o finansowanie zadañ inwestycyjnych ze œrodków
unijnychw ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR). Poniewa¿
w Planie istotne miejsce zajmuj¹
inwestycje drogowe, przed jego
przyjêciem radni wys³uchali informacji
o stanie dróg powiatowych, któr¹
przedstawi³ naczelnik Wydzia³u
Komunikacji, Transportu i Dróg
- Zbigniew Nycz. W œlad za tym
dokonano tak¿e zmian w programie
inwestycyjnym odbudowy sieci dróg
powiatowych na najbli¿sze lata.

Radni przeg³osowali te¿ szereg
uchwa³ dotycz¹cych oœwiaty.
Zadecydowali o utworzeniu œrodka

SESJA  RADY POWIATU
BRZOZOWSKIEGO

specjalnego, zmienili uchwa³y w sprawach
przekszta³cenia szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Brzozowie oraz
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych
w Brzozowie, w sprawie przekszta³cenia Zespo³u
Szkó³ Budowlanych, w sprawie utworzenia
w Brzozowie szko³y specjalnej przysposabiaj¹cej

do pracy dla uczniów
z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz ze sprzê¿on¹
niepe³nosprawnoœci¹, a tak¿e
nadali statut Szko³y Policealnej
wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Budowlanych w Brzo-
zowie. Na zakoñczenie Starosta
Zygmunt B³a¿  zaprosi³
radnych do Domaradza na
VI Powiatowe Zawody
Sportowo-Po¿arnicze 8 sierpnia
br.

(dk)
PRL Powiatu Brzozowskiego radni uchwalili jednog³oœnie
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INFORMACJE Z POWIATU
W ¿ycie brzozowskiej spo³ecznoœci

wrasta powoli piêkna tradycja – coroczne
plenerowe spotkania z osobami niepe³no-
sprawnymi. 13 czerwca odby³a siê czwarta
tego typu impreza, trafnie nazwana
Spotkaniem PrzyjaŸni.

Organizatorami festynu integra-
cyjnego byli studenci Uniwersytetu Rze-
szowskiego przy wspó³pracy Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym w Brzozowie. Impreza odby³a
siê pod patronatem Starosty Brzozo-
wskiego i Burmistrza Brzozowa, patronat
honorowy sprawowa³a prof. dr hab. Ewa
Orlof – prorektor ds. studenckich i akre-
dytacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaœ
medialny – Radio Rzeszów.

Uroczystoœci rozpocz¹³ przemarsz
wszystkich uczestników festynu spod
budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego do
Parku Miejskiego w Brzozowie. Po
przywitaniu goœci czêœæ artystyczn¹
rozpocz¹³ zespó³ BDK Brass Standard
Jazz Orchestra. Du¿y aplauz wzbudzi³y
popisy dzieci ze Szko³y Podstawowej im.
W³. Szafera w Brzozowie oraz  wystêpy
osób niepe³nosprawnych. To zadziwiaj¹ce
z jakim wdziêkiem i zaanga¿owaniem
prezentowali oni swoje umiejêtnoœci. Jak
wiele radoœci czerpali ze scenicznych
prezentacji, niejednokrotnie debiutanckich.

„Cz³owiek ujawnia swoj¹ osobowoœæ
      w sposobie traktowania bliŸnich”

        kard. S. Wyszyñski

CCCCCzzzzz w a rw a rw a rwa rwa rt e  S p o t k a n i et e  S p o t k a n i et e  S p o t k a n i et e  S p o t k a n i et e  S p o t k a n i e

Spor¹ widowniê zgro-
madzi³ pokaz walk rycerskich
zaprezentowany przez Brac-
two Rycerskie Królewskiego
Miasta Krosna. Walki a¿
kipia³y od ³omotu siekier
i toporów. Okrzyki publiczno-
œci zagrzewa³y do coraz
mocniejszej rywalizacji,
a wszystko przedstawione
by³o z tak du¿ym realizmem,
jakby ¿ywcem przekopiowane
ze œredniowiecznego obrazka.

W miêdzyczasie dzieci
rozkoszowa³y siê przeja¿-
d¿kami po Brzozowie kolejk¹
Strza³a Po³udnia. Mo¿na by³o kupiæ
pami¹tkowy drobiazg oraz obejrzeæ
stoiska prezentuj¹ce prace wykonane
przez podopiecznych zak³adów opieki
i warsztatów terapii zajêciowej, dzia³a-
j¹cych na terenie naszego powiatu.

Mi³oœnicy nieco ostrzejszych
rytmów rozkoszowali siê wystêpami
zespo³ów Zemsta Chone-Kera, Hall of

the blind, WSK. Do póŸnych godzin
wieczornych trwa³a zabawa taneczna.

Jesteœmy pe³ni nadziei, ¿e za rok -
w kolejnym  Spotkaniu PrzyjaŸni
weŸmie udzia³ równie liczne, a mo¿e
nawet liczniejsze grono mieszkañców
Brzozowa i okolic.

6 czerwca br. w Haczowie odby³
siê XV Zjazd Kapel  Ludowych
Podkarpacia. Organizatorem imprezy
byli: Zwi¹zek Gmin Brzozowskich,
Wójt Gminy Haczów oraz Gminny
Oœrodek Kultury i Wypoczynku
w Haczowie.

W jubileuszowym spotkaniu
udzia³ wziê³y nastêpuj¹ce kapele
ludowe: „Graboszczanie” z Grabo-
wnicy, „Przysietczanie” z Przysie-
tnicy, „Przepióreczka” z Dydni,
„Haczowianie” z Haczowa, „Górcza-

nie” z Górek, „Kamfinioki” z Jedlicza, „Kamraty” z Sanoka, „Rymano-
wianie” z Rymanowa oraz zespó³ obrzêdowy „Haczowskie Wesele”.

XV Zjazd Kapel Ludowych Podkarpacia rozpocz¹³ siê barwnym
korowodem po Haczowie prowadzonym przez barwnie ubrane pary
haczowskie. Nastêpnie wszyscy udali siê do parku przy Gminnym
Oœrodku Kultury i Wypoczynku, gdzie uczestników, goœci i licznie
zgromadzon¹ publicznoœæ powita³ Wójt Gminy Haczów – Stanis³aw
Jakiel. Oficjalnego otwarcia dokona³ Przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku
Gmin Brzozowskich  - Zdzis³aw Wojdanowski.

Ka¿da koncertuj¹ca kapela otrzyma³a pami¹tkowy dyplom oraz
rzeŸbion¹ figurkê. Pami¹tki wrêczali: Starosta Brzozowski – Zygmunt
B³a¿, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Brzozowskich – Zdzis³aw
Wojdanowski, Przewodnicz¹cy Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin
Brzozowskich – Tadeusz Sperber oraz Przewodnicz¹ca Rady Kultury
i Sportu Zwi¹zku Gmin Brzozowskich – Halina Koœciñska.

Podczas przegl¹du kapel swoje rêkodzie³o artystyczne
prezentowali s³uchacze Ma³opolskiego Uniwersytetu Ludowego we
Wzdowie oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej w Haczowie.

Rola kultury ludowej staje siê coraz wa¿niejsza jest
bowiem wyznacznikiem naszej to¿samoœci. W wielu kapelach
muzykuje m³odzie¿, co daje nadziejê na ich przetrwanie.
Organizowanie takich wspólnych koncertów to wspania³a
okazja do zaprezentowania siê istniej¹cych kapel na naszym

terenie, a ciep³e i serdeczne przyjêcie przez publicznoœæ to
najlepsza nagroda za ich  pracê w zespole.

Otrzymana dotacja 1500,00 z³ zosta³a przeznaczona na
przygotowanie gor¹cych posi³ków dla wszystkich
uczestników oraz na przewiezienie kapeli „Kamraty” z Sanoka.

Sk³adam serdeczne podziêkowanie wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania jubileuszowego spotkania
kapel ludowych w Haczowie.

Jubileusz kapel w HaczowieJubileusz kapel w HaczowieJubileusz kapel w HaczowieJubileusz kapel w HaczowieJubileusz kapel w Haczowie
************************************************************************************************************************************************

Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie

Magdalena Pilawska

P r zP r zP r zP r zP r z yyyyyj a Ÿ n ij a Ÿ n ij a Ÿ n ij a Ÿ n ij a Ÿ n i

Ostrzejsze rytmy w wykonaniu Zemsty Chone-Kera

Wystêp kapeli „Rymanowianie” z Rymanowa
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

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 27. 07. 2004 r.

1. Szwaczka (osoba niepe³nosprawna)
2. Pracownik biurowy (znajomoœæ j. angielskiego
    lub j. francuskiego)
3. Pracownik w firmie ekspedycyjnej
4. Sprzedawca (doœwiadczenie)
5. Œlusarz - spawacz

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30.06.2004 r.
Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci

6. Lakiernik konstrukcji stalowych
7. Kierowca kat. C (œwiadectwo kwalifikacji)
8. Kombajnista
9. Operator koparki
10. Marketingowiec (wykszta³cenie wy¿sze)

Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie we wspó³pracy
z  Firm¹ IMC Consulting Limited realizuje Program

Pomocy  Zawodowej M³odzie¿y - @ltenatywa, którego g³ów-
nym celem jest wsparcie m³odzie¿y poszukuj¹cej pracy. Jest to
program finansowany ze œrodków Unii Europejskiej Phare oraz
przez Powiatowy Urz¹d Pracy. Nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia
nadzór sprawuje  Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo-
œci.

Program cieszy siê du¿ym zainteresowaniem bezrobot-
nej m³odzie¿y. Planowana liczba 100 osób, które mia³y zostaæ
przyjête do udzia³u w  programie zosta³a przekroczona i osta-
tecznie pomoc¹ objêto 119  uczestników, w tym: 84 kobiety i 35
mê¿czyzn. Osoby te skorzysta³y z indywidualnej pomocy do-
radców zawodowych. Szczegó³owa analiza potrzeb i mo¿liwo-
œci zawodowych klienta oraz  oczekiwañ pracodawców zakoñ-
czy³a siê opracowaniem Indywidualnych Planów Dzia³ania dla
ka¿dego z uczestników. Wszystkie osoby bior¹ce udzia³
w programie otrzyma³y bezp³atnie specjalne materia³y: Osobi-
ste Planery Kariery oraz CD – ROM zawieraj¹cy wiele informa-
cji przydatnych w  poszukiwaniu pracy.

W drugim etapie  realizacji projektu uczestnicy, którym
nie uda³o siê podj¹æ zatrudnienia lub sta¿u zostali skierowani
na specjalistyczne  szkolenia. By³y to kursy w zakresie grafiki
komputerowej, komputerowej obs³ugi firmy,  ksiêgowoœci kom-
puterowej oraz obs³ugi komputera  - Pakiet MS  - Office. Reali-
zacj¹ szkoleñ zajmowa³ siê Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego

w Brzozowie.  £¹cznie przeszkolonych zosta³o 75 osób.
W ramach promocji mobilnoœci zawodowej m³odych lu-

dzi program @lternatywa zak³ada³ równie¿ mo¿liwoœæ skierowa-
nia jednej osoby  do zatrudnienia poza powiatem. Firma IMC
Consulting Limited  gwarantuje skierowanym kandydatom po-
krycie kosztów zakwaterowania lub dojazdów ze œrodków pro-
jektu. Wysoka motywacja m³odzie¿y do podjêcia pracy oraz du¿e
zainteresowanie pracodawców sprawi³y, ¿e zatrudnieniem poza
powiatem objêto 4 beneficjentów projektu.

Uczestnicy projektu konsekwentnie realizuj¹ indywidu-
alnie okreœlone dzia³ania, których celem jest   znalezienie zatrud-
nienia. Od maja bie¿¹cego roku  maj¹  oni równie¿ mo¿liwoœæ
korzystania z us³ug Internetowego Centrum Informacji dla Osób
Bezrobotnych i Poszukuj¹cych Pracy dzia³aj¹cego przy Powia-
towym Urzêdzie Pracy w Brzozowie. Ka¿da zainteresowana oso-
ba mo¿e tu przejrzeæ oferty pracy udostêpniane na stronach
internetowych, napisaæ swój ¿yciorys zawodowy  i list moty-
wacyjny, zapoznaæ siê z mo¿liwoœciami szkolenia, a tak¿e przej-
rzeæ przepisy  prawne dotycz¹ce zatrudnienia.

Ostateczne zakoñczenie i podsumowanie realizacji pro-
jektu „Pomoc dla m³odzie¿y poszukuj¹ce pracy  - @lternatywa”
nast¹pi we  wrzeœniu.  Wówczas mo¿liwe bêdzie dokonanie osta-
tecznej oceny projektu oraz poznanie opinii zarówno uczestni-
ków program, jak i pracodawców, którzy zdecydowali siê na
zatrudnienie bezrobotnych m³odych osób.

„POMOC  ZAWODOWA  M£ODZIE¯Y
-   @LTERNATYWA”

Wies³awa Wojciechowska
doradca zawodowy
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE/S£U¯BY,  INSPEKCJE ,  STRA¯E

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

ZARZ¥D  DRÓG  POWIATOWYCH  W  BRZOZOWIE
W I dekadzie czerwca br. Zarz¹d

Dróg Powiatowych w Brzozowie
dokoñczy³ remonty cz¹stkowe nawierz-
chni na drogach. Zu¿yto na ten cel 367
ton masy bitumicznej. Jednoczeœnie we
wspó³pracy z Urzêdem Gminy w Jasienicy
Rosielnej wykonano 85 mb chodnika
wzd³u¿ drogi Jasienica Rosielna – Blizne.
W czerwcu zosta³ wykonany remont
kapitalny mostu drewnianego na drodze
Blizne – przez wieœ, na co zu¿yto oko³o
17 m3 tarcicy uprzednio pozyskanej
z wycinki topól przydro¿nych. Nadmieniæ
nale¿y, ¿e stan mostu by³ bardzo z³y.
Zniszczone by³y podk³ady drewniane
i remont zdecydowanie poprawi³
przejezdnoœæ i bezpieczeñstwo. Zosta³y
równie¿ zakoñczone prace przy
odbudowie nawierzchni wzd³u¿ drogi

Jab³onica Polska – Jasionów na d³ugoœci
2800 mb., gdzie nak³adkê po³o¿ono do
koñca odcinka tj. do skrzy¿owania z drog¹
nr 9, oraz wzd³u¿ drogi Domaradz – Przy-
sietnica na odcinku 5000 mb.

Ze œrodków przeznaczonych na
usuwanie skutków powodzi zosta³y
wykonane dwie nak³adki asfaltowe
wzd³u¿ drogi Brzezianka – Stara Wieœ
o ³¹cznej d³ugoœci 900 mb, których
wykonawc¹ by³a firma DROGBUD
z Domaradza.

W czerwcu br. Zarz¹d Dróg
Powiatowych dokona³ przebudowy 3
sztuk za³amanych przepustów drogo-
wych rurowych (jedna sztuka w Warze
i dwie sztuki w Obarzymie) o ³¹cznej
d³ugoœci 30 mb. Zosta³y równie¿
wykoszone pobocza na sieci dróg

powiatowych przy u¿yciu nowo
zakupionego sprzêtu.

Poprawiona zosta³a przejezdnoœæ
na zniszczonym odcinku drogi
w Grabówce, gdzie doraŸnie zlikwidowano
pozimowe prze³omy, na co zu¿yto oko³o
50 m3 materia³ów kamiennych. Obecnie
na drogach trwaj¹ prace zwi¹zane
z utrzymaniem oraz mechanicznym
œcinaniem poboczy i renowacj¹ rowów
drogowych.

W najbli¿szym okresie wa¿nym
zadaniem dla Zarz¹du bêdzie pozyskanie
surowca tartacznego na dalsze remonty
uszkodzonych mostów drewnianych.

Opr. Kazimierz Tympalski
Kierownik ZDP w Brzozowie

JAKOŒÆ - to ogó³ cech i kryteriów przy pomocy których chara-
kteryzuje siê  ¿ywnoœæ :
- pod wzglêdem wartoœci od¿ywczej,
- organoleptycznej,
- bezpieczeñstwa zdrowia konsumentów.

ZAGRO¯ENIE – to niebezpieczeñstwo, które mo¿e wyst¹piæ
w procesie produkcji b¹dŸ dystrybucji lub te¿ jako mo¿liwa
groŸba obni¿enia jakoœci zdrowotnej ¿ywnoœci w stopniu
niebezpiecznym dla zdrowia konsumenta.

Termin ten odnosi siê do ka¿dego aspektu procesu
produkcji i obrotu  ¿ywnoœci, który mo¿e byæ potencjalni¹
przyczyn¹ naruszenia jej bezpieczeñstwa, a tym samym i jakoœci
zdrowotnej.

Oznacza on mo¿liwoœæ niepo¿¹danego zanieczyszczenia,
wzrostu lub prze¿ycia drobnoustrojów, a tak¿e wytwarzanie
toksyn bakteryjnych, enzymów lub produktów metabolizmu,
które mog¹ ujemnie wp³ywaæ na bezpieczeñstwo ¿ywnoœci.

Pocz¹tkowo odnosi³ siê wy³¹cznie do zagro¿eñ natury
mikrobiologicznej.

Aktualnie definicja ta obejmuje równie¿ aspekty
chemiczne (ska¿enie metalami szkodliwymi dla zdrowia,
obecnoœæ pestycydów, azotanów itp.) i fizyczne (zanie-
czyszczenia piaskiem, cia³a obce...).
 Poszerza siê go równie¿ o aspekty ¿ywieniowe jak np. straty
witamin, obni¿enie wartoœci od¿ywczej, zmiany w sk³adzie lub
proporcji sk³adników od¿ywczych.

¯YWNOŒÆ  BEZPIECZNA  –  to  ¿ywnoœæ o odpowiedniej
jakoœci zdrowotnej

Pierwszym i podstawowym oczekiwaniem klientów
wobec produktów spo¿ywczych jest otrzymanie produktów
BEZPIECZNYCH.
W tym celu w przetwórstwie i dystrybucji ¿ywnoœci stosuje siê
³añcuch jakoœci – to jest  ³añcuch nastêpuj¹cych po sobie
systemów (GHP, GMP, HACCP ...), których wdro¿enie pozwala
zabezpieczyæ w toku produkcji i dystrybucji ró¿ne elementy
maj¹ce znacz¹cy wp³yw na bezpieczeñstwo klientów.

HACCP - system analizy zagro¿eñ jakoœci zdrowotnej
¿ywnoœci polegaj¹cy na kontroli punktów krytycznych.

Na obowi¹zek wdra¿ania systemu HACCP wskazuje
wiele dokumentów miêdzynarodowych, jak np. Codex
Alimentarius,  dokumenty FAO/WHO, czy te¿ dyrektywy Unii
Europejskiej. W krajach Unii Europejskiej i USA system HACCP
jest obligatoryjny.

Wejœcie Polski  w struktury UE zwi¹zane jest œciœle  m.in.
z harmonizacj¹ prawa, z wymogami UE, na mocy nowych
polskich regulacji prawnych, m.in. znowelizowanej ustawy
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, system HACCP staje siê
obligatoryjny we wszystkich obszarach produkcji
i przetwórstwa ¿ywnoœci a tak¿e obrotu ¿ywnoœci¹, bez wzglêdu
na wielkoœæ przedsiêbiorstwa i rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci.
Art.30 ust.1 wspomnianej ustawy mówi,
¿e:  „kieruj¹cy zak³adem lub osoba przez niego upowa¿niona
jest obowi¹zany wdro¿yæ i stosowaæ zasady systemu HACCP”.

SYSTEMY    ZARZ¥DZANIA    BEZPIECZEÑSTWEM
ZDROWOTNYM     ̄ YWNOŒCI
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Wymóg w zakresie wprowadzania zasad systemu
HACCP obowi¹zuje od dnia uzyskania przez  Rzeczpospolit¹
Polsk¹ cz³onkostwa  w Unii Europejskiej.

Wdra¿anie zasad systemu HACCP musi byæ
poprzedzone wdro¿eniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej
i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Zasady te powinny uwzglêdniaæ strukturê organizacyjn¹
i specyfikê dzia³alnoœci danego zak³adu.

Wymogi G H P okreœlane s¹ tak¿e czêsto jako Program
Warunków Wstêpnych. Obejmuj¹ one m.in. :

- lokalizacjê i otoczenie zak³adu,

- uk³ad funkcjonalny pomieszczeñ,
- magazynowanie produktów gotowych,
- maszyny , sprzêt i urz¹dzenia,
- procesy mycia i dezynfekcji,
- zaopatrzenie w wodê,
- kontrolê odpadów,
- zabezpieczenie przed szkodnikami,
- szkolenie personelu,
- higienê personelu,
- prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP.

Ubój domowy zwierz¹t reguluje
ustawa z dnia 29 stycznia 2004

r. o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierzêcego
(Dz.U. Nr 53, poz. 288). Uboju zwierz¹t
rzeŸnych, z których produkty pocho-
dzenia zwierzêcego maj¹ byæ umieszczane
na rynku albo na potrzeby w³asne
gospodarstwa dokonuje siê w rzeŸni.

Ustawodawca dopuœci³ ubój
zwierz¹t rzeŸnych, które s¹ utrzymywane
w gospodarstwie, je¿eli uzyskane miêso
bêdzie wykorzystane wy³¹cznie na
potrzeby w³asne tego gospodarstwa.
Dotyczy to œwiñ, owiec, kóz, drobiu
i królików. W obecnym czasie nie mo¿na
ubijaæ w gospodarstwie koni oraz byd³a,
w tym ciel¹t. Wyj¹tek stanowi „ubój
z koniecznoœci”. Mo¿na go dokonaæ poza
rzeŸni¹ (w gospodarstwie, na pastwisku,
w czasie transportu), w obecnoœci lekarza
weterynarii, je¿eli uzna on, ¿e transport
zwierzêcia do
rzeŸni jest
niemo¿liwy
(zagro¿enie
¿ycia zwierzêcia
wywo³ane przez
czynnik niezaka -
Ÿny) lub spowoduje
niepotrzebne cierpie-
nia zwierzêcia np. z³ama-
nie koñczyny.

Uboju zwierz¹t mo¿e
dokonaæ osoba posiadaj¹ca
odpowiednie kwalifikacje
oraz sprzêt do osza³amiania
i wy krwawiania zwierz¹t, ¿eby
zachowaæ odpowiednie warunki huma-
nitarnego uboju. Ubit¹ sztukê nale¿y jak
najszybciej dowieŸæ do rzeŸni w celu
dalszej obróbki poubojowej. Je¿eli do 45
minut od oszo³omienia tusza dotrze do
rzeŸni to nie trzeba jej wytrzewiaæ, je¿eli
czas transportu jest d³u¿szy to nale¿y

wytrzewiæ i wszystkie czêœci tuszy, wraz
z dokumentami wystawionymi przez
lekarza weterynarii obecnego przy uboju,
nale¿y dowie¿æ do ubojni w celu
przeprowadzenia badania poubojowego.
Wszystkie te czynnoœci powinny byæ
wykonane wg zasad higieny tak, aby nie
zanieczyœciæ miêsa.

Zwierzêta rzeŸne ubijane w gospo-
darstwie podlegaj¹ badaniu poubojo-
wemu, wyj¹tek stanowi drób i króliki,
przeznaczone do spo¿ycia we w³asnym
gospodarstwie. Art. 28 ust.2 pkt. 4 w/w
ustawy brzmi: „Kto nie zg³asza do badania
zwierz¹t rzeŸnych i ich miêsa, miêsa
zwierz¹t ³ownych lub produktów
pochodzenia zwierzêcego - podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci,
albo pozbawienia wolnoœci do roku”.

Osoby, które zamierzaj¹ dokonaæ
uboju byd³a (ciel¹t), mog¹ zleciæ us³ugê
uboju rzeŸni np. Zak³adowi Przetwórstwa

Miêsnego w Brzozo-
wie, gdzie zostan¹
usuniête z tuszy
tkanki wysokie-
go ryzyka SRM,
zostanie pobra-
na próba do ba-
dañ w kierunku
BSE, od sztuk
pow. 30 m-ca
¿ycia.

Po wykona-
niu badañ lekarz
weterynarii znaku-
je tusze oraz narz¹-

dy znakiem zdrowotnoœci. Gwarantuje to,
¿e pozyskane miêso nie stanie siê
zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia ludzi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kroœnie dla powiatu brzozowskiego
wyznaczy³ terenowe obwody badania
zwierz¹t rzeŸnych i miêsa (wg poni¿ej
zamieszczonego wykazu), gdzie w³aœci-

Ubój  w  gospodarstwach  indywidualnych

ciele zwierz¹t powinni zg³osiæ zamiar
uboju zwierzêcia rzeŸnego.

Gmina Brzozów: lek. wet. Wojciech
W³odek (tel. 43 416 07), lek. wet. Piotr
W³odek, lek. wet. Edward Misky.

Gmina Haczów: lek. wet. Janusz Pelc
(tel. 43 910 01), lek. wet. Wojciech W³odek
(tel. 43 416 07), lek. wet. Piotr W³odek.

Gmina Jasienica Rosielna: lek. wet.
Edward Misky (tel. 43 416 07), lek. wet.
Beata Samborowska (tel. 43 471 75).

Gmina Domaradz: lek. wet. Beata
Samborowska (tel. 43 471 75), lek. wet.
Edward Misky (tel. 43 416 07).

Gmina Dydnia: lek. wet. Wojciech
Tabêcki (tel. 43 030 14), lek. wet. Zbigniew
Szewczyk (tel. 43 981 30).

Gmina Nozdrzec: lek. wet. Zbigniew
Szewczyk (tel. 43 981 30), lek. wet.
Wojciech Tabêcki (tel. 43 030 14).

                    Robert Kilar
Urzêdowy Lekarz Weterynarii

   Miejski Inspektorat Weterynarii
               w Kroœnie

S£U¯BY,  INSPEKCJE ,  STRA¯E

Opr. Sanepid w Brzozowie



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

nadkomisarz Jan Wolak

Zgodnie z § 34 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454) Starosta Brzozowski  zawiadamia o wszczêciu postêpowania
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomoœci gruntowych, budynkowych i lokalowych po³o¿onych
w jednostce ewidencyjnej Dydnia w obrêbach Koñskie i Witry³ów.

Postêpowanie prowadzone bêdzie na podstawie art.4 ust.1 i art. 20 ust.1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2000 r., nr 100, poz. 1086 ze zm./ oraz przepisów ww. rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa.

                                                                                Starosta Brzozowski
                                                                                in¿. Zygmunt B³a¿

ZAWIADOMIENIE

S£U¯BY,  INSPEKCJE ,  STRA¯E

23 lipca br., w przeddzieñ ustawowego Œwiêta Policji, policjanci z
Komendy Powiatowej w Brzozowie  obchodzili swoje œwiêto w Nozdrzcu,
gdzie mia³o miejsce oficjalne oddanie do u¿ytku odnowionego posterunku
rewiru dzielnicowych.

Jak co roku by³a uroczysta odprawa policjantów, w której
uczestniczyli zaproszeni goœcie: m³odszy inspektor Józef Gdañski -
Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Janusz Dragu³a -
Wicestarosta Brzozowski, Mieczys³aw Czupski - Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Brzozowie, Józef Rzepka - Zastêpca Burmistrza Brzozowa, wójtowie
gmin, starszy kapitan Jan Penar - Zastêpca Komendanta Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i Aurelia Skiba - Prokurator Rejonowy.

Podinspektor Edward Z¹bek - Komendant brzozowskiej policji
w okolicznoœciowym wyst¹pieniu podziêkowa³ swoim podw³adnym za
dotychczasow¹ pracê, ale zwróci³ te¿ uwagê na zagro¿enia, które  dominuj¹
w powiecie. Szczególne podziêkowania skierowane by³y do Rady Gminy
w Nozdrzcu i Antoniego Gromali. To przede wszystkim dziêki ich zabiegom by³
mo¿liwy remont siedziby miejscowego rewiru dzielnicowych.

 Podczas uroczystoœci brzozowska policja otrzyma³a od Burmistrza
Brzozowa „alkometr” czyli
urz¹dzenie do badania
zawartoœci alkoholu w wy-
dychanym powietrzu, war-
toœæ tego urz¹dzenia to 8,6
tys. z³.

Zaproszeni goœcie
wysoko ocenili pracê
policjantów, podkreœlaj¹c,
¿e dziêki nim w powiecie jest
spokojnie. Zawód policja-
nta doceni³ równie¿
m³odszy inspektor Józef
Gdañski, który przypo-
mnia³, ¿e Podkarpacie jest
najbezpieczniejszym woje-

wództwem w kraju, a powiat brzozowski najbezpieczniejszym powiatem
w województwie. Zwróci³ równie¿ uwagê na zagro¿enia, z którymi policjanci
spotykaj¹ siê w codziennej pracy, przekaza³ ¿yczenia od Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W trakcie uroczystoœci przyznano awanse: podinspektorami Policji
zostali Tadeusz Ziêba i Krzysztof Kurcoñ, aspirantem sztabowym mianowano
Wies³awa Dobosza. Na pagonach kolejnych 10 policjantów tak¿e znalaz³y siê
nowe stopnie. By³y tak¿e odznaczenia i wyró¿nienia: aspirant sztabowy Marian
Bober zosta³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi a nadkomisarz Andrzej
Bury - Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. W³asnym medalem Za Zas³ugi dla KPP

Brzozów, po raz pierwszy wprowadzonym w tym
roku, wyró¿niono Józefa Gdañskiego
- I Zastêpcê Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Rzeszowie, ks. Jacka Matuszewskiego
- by³ego kapelana œrodowiska policyjnego
regionu kroœnieñskiego, Antoniego Gromalê
- Wójta Gminy Nozdrzec oraz Annê Rajchel
- policjantkê KPP w Brzozowie. W koñcowej
czêœci uroczystoœci dokonano oddania do
u¿ytku pomieszczeñ miejscowego rewiru.

Na stra¿y prawa i porz¹dku ...

Œwiêto Policji. Nozdrzec, 23 lipca 2004 r.

By³y tak¿e awanse i wyró¿nienia
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S£U¯BY,  INSPEKCJE ,  STRA¯E

Opracowa³:m³. kpt. Tomasz Mielcarek

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 !!!

4 i 6 czerwca br. odby³y siê VI Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w Sporcie Po¿arniczym. W mistrzostwach
wziê³o udzia³ 21 reprezentacji komend miejskich i powiatowych
województwa podkarpackiego.

Pierwszy dzieñ mistrzostw mia³ miejsce na obiekcie
Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie, gdzie rozegrano
konkurencje indywidualne, tj.: po¿arniczy tor przeszkód 100m
oraz wspinanie przy u¿yciu drabiny hakowej na 3 piêtro
wspinalni. W drugi dzieñ mistrzostw – 6 czerwca br. w Rudniku
nad Sanem przeprowadzono pozosta³e konkurencje, tj.: sztafetê
po¿arnicz¹ 4x100 m oraz æwiczenie bojowe. Po pierwszym dniu
mistrzostw reprezentanci naszej jednostki zajmowali V miejsce.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji w 1 i 2 dniu
klasyfikacja generalna VI Mistrzostw Województwa
Podkarpackiego w Sporcie Po¿arniczym przedstawia siê
nastêpuj¹co: ( pierwsze 5 miejsc)

1. Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie
2. Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli

W okresie od 30. 03. br do 30. 06. br. odnotowano 98
zdarzeñ w tym 23 po¿ary (w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹
po¿arów bra³o udzia³ 41 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie
159 ratowników PSP i OSP), 73 miejscowych zagro¿eñ
(w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych zagro¿eñ
bra³o udzia³ 93 zastêpów w sk³adzie 334 ratowników) oraz 2
alarmy fa³szywe.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Po¿ary.
· 04. 05. br. mia³ miejsce po¿ar budynku gospodarczego

w miejscowoœci Dydnia. O godz. 13.56 do Powiatowego

VI  MISTRZOSTWA  WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO  W  SPORCIE  PO¯ARNICZYM

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  30. 03. 2004 r.   DO  30. 06. 2004 r.

Stanowiska Kierowania w Brzozowie zg³oszono informacjê
o po¿arze. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³ 1 zastêp
z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie oraz 6 samochodów gaœniczych z jednostek  OSP:
Jab³onka, Grabownica, Niebocko, Dydnia, Krzemienna,
Krzywe. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia stra¿y
po¿arnej pali³ siê budynek gospodarczy (stodo³a, stajnia) na
ca³ej objêtoœci. Przed przybyciem pierwszej jednostki
w³aœciciel z s¹siadem wyprowadzili inwentarz ¿ywy.  Na miejsce
zdarzenia jako pierwsza przyby³a OSP Dydnia, która poda³a
dwa pr¹dy gaœnicze wody. Zastêp JRG Brzozów odci¹³ dop³yw

3. Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu
4. Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Nisku
5. Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje uzyskanie II miejsca
w konkurencji æwiczenia bojowego przez nasz¹ reprezentacjê
z wynikiem -  33,57 sekundy.

Sk³ad Reprezentacji Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie, który uzyska³ tak wysok¹ lokatê w skali
województwa podkarpackiego: asp. sztab. Kazimierz NIEMIEC
- trener reprezentacji, asp. sztab. Leszek ZARYCH, m³. asp.
Ryszard RYGIEL, asp. Wojciech SOBOLAK, m³. kpt. Jan
SMOLEÑ, ogn. Ryszard CWYNAR,  sekc. Jacek KUŒNIE-
RCZYK,  st. asp. Piotr MAZUR, m³. ogn. Ryszard ZUBEL, m³.
kpt. Marek KO£ODZIEJ, asp. Mariusz SMOLEÑ, m³. ogn.
Grzegorz CWYNAR, m³. kpt. Tomasz  MIELCAREK.

Asp. sztab. Leszek Zarych podczas sztafety po¿arniczej 4x100 m
 przy gaszeniu wanny z pal¹c¹ siê ciecz¹

Reprezentacja KP PSP w Brzozowie
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pr¹du elektrycznego oraz poda³ jeden pr¹d piany gaœniczej
i jeden pr¹d wody. Przybywaj¹ce na miejsce zdarzenia jednostki
OSP w³¹czono do dzia³añ. Po ugaszeniu po¿aru przyst¹piono
do prac rozbiórkowych (przepalona konstrukcja dachu)
i usuniêto ze spalonego budynku siano i s³omê. Dzia³ania
ratowniczo-gaœnicze trwa³y blisko 4 godziny. Wziê³o w nich
udzia³ 40 stra¿aków ratowników.

Miejscowe zagro¿enia.
· 12. 04. br. w miejscowoœci Humniska dosz³o do  wypadku

drogowego. Zg³oszenie o wypadku drogowym dy¿urny
operacyjny PSK odebra³ o godz. 14.47. Do zdarzenia
zadysponowano jeden samochód gaœniczy z JRG Brzozów.
W wypadku udzia³ bra³y dwa samochody osobowe. W chwili
przybycia zastêpu JRG samochody znajdowa³y siê na jezdni,
zajmuj¹c jeden pas ruchu. Poszkodowane dwie osoby  zosta³y
zabrane do szpitala w Brzozowie przed przybyciem zastêpu JRG.
Dzia³ania podjête przez zastêp JRG Brzozów to zabezpieczenie
zaworów w instalacjach gazowych, od³¹czenie akumulatorów.
Z jezdni zebrano pozosta³oœci powypadkowe oraz
zneutralizowano plamê oleju sorbentem Compact. Rozbite
samochody z miejsca zdarzenia odholowane zosta³y przez
pomoc drogow¹. Dzia³ania zakoñczono o godz. 17.20.
Przypuszczaln¹ przyczyn¹ wypadku by³o niedostosowanie
prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze w czasie
manewru wymijania.

· 17. 04. br. zg³oszenie o wypadku drogowym w Jasienicy Ros.
dy¿urny operacyjny PSK przyj¹³ o godz. 10.38. Do zdarzenia
zadysponowano zastêp z JRG Brzozów. W chwili przyjazdu
na miejsce wypadku ratownicy zastali obsadê karetki
pogotowia udzielaj¹ca pomocy medycznej poszkodowanemu
z samochodu fiat 126P, który znajdowa³ siê w przydro¿nym
rowie. W samochodzie tym uwiêzione by³y 3 osoby: kierowca,
pasa¿er oraz dziecko. Ratownicy wraz z obsad¹ karetki
przyst¹pili do ich uwalniania. Jako pierwszych uwolniono
pasa¿erkê i dziecko, którzy wraz z drugim dzieckiem zostali
zabrani do szpitala. Poszkodowanemu kierowcy podano tlen
oraz okryto foli¹ ¿ycia i udzielono wsparcia psychologicznego
do chwili przyjazdu nastêpnej karetki, po czym zabrano go do
szpitala. Nastêpnie ratownicy zabezpieczyli pojazdy, od³¹czyli
akumulator, oznakowali miejsce wypadku i  zatrzymali ruch
pojazdów. Po usuniêciu pojazdów z miejsca zdarzenia przez
pomoc drogow¹, usuniêto z jezdni pozosta³oœci
powypadkowe, a nastêpnie zmyto jezdniê. Akcjê zakoñczono
o godz. 12.27. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ wypadku by³o
niedostosowanie prêdkoœci do warunków panuj¹cych na
drodze.

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

Informacje zebra³ i opracowa³:
   m³. kpt. Tomasz Mielcarek

11 lipca br. mieszkañcy
Malinówki obchodzili uroczystoœæ
zwi¹zan¹ z poœwiêceniem
i przekazaniem dla Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Malinówce
samochodu po¿arniczego Star 244.
By³ on sfinansowany ze œrodków
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP

w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Urzêdu Gminy Haczów.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ w koœciele parafialnym,
w której uczestniczy³ poczet sztandarowy jednostki wraz z kompani¹
honorow¹. Tworzyli j¹ druhowie, stra¿acy jednostki miejscowej oraz

delegacje jednostek OSP z terenu
gminy Haczów a tak¿e jednostki
s¹siedzkiej OSP Zmiennica.
Ceremoniê uœwietni³a orkiestra dêta
„Hejna³” z Haczowa pod batut¹
W³adys³awa Boczara. W uroczy-
stoœci uczestniczyli zaproszeni
goœcie: Starosta Brzozowski  -
Zygmunt B³a¿, st. kpt. Jan Penar
– Z-ca Komendanta Powiatowego
PSP w Brzozowie, Stanis³aw
£obodziñski – Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
w Brzozowie oraz Stanis³aw Jakiel
– Wójt Gminy Haczów.

Druga czêœæ imprezy odby³a siê
ju¿ na placu przy Domu Stra¿aka
i rozpoczê³a siê raportem, który przyj¹³
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w Brzozowie. Nastêpnie

odby³o siê wci¹gniêcie flagi zwi¹zkowej, po
czym wszystkich przyby³ych goœci powita³
Wójt Gminy Haczów. Zosta³ tak¿e odczytany
referat okolicznoœciowy przez Prezesa zarz¹du
jednostki – dh. Alfreda Szula. Ksi¹dz pra³at
poœwiêci³ samochód a Starosta Brzozowski
i Wójt Gminy Haczów przekazali kluczyki
i dokumenty Naczelnikowi jednostki. Kolejnym
punktem uroczystoœci by³y odznaczenia dla

zas³u¿onych stra¿aków Medalami za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa.

Impreza zakoñczy³a siê odczytaniem
listów okolicznoœciowych i przemówieniami
zaproszonych goœci.

NNNNNOWYOWYOWYOWYOWY     WÓZWÓZWÓZWÓZWÓZ     BOJOWYBOJOWYBOJOWYBOJOWYBOJOWY

Edward RozenbajgierUroczyste przeciêcie wstêgi
przez Wójta Gminy Haczów

Poœwiêcenie nowego wozu stra¿ackiego
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Jednym z problemów wspó³czesnej pedagogiki s¹
specyficzne trudnoœci w uczeniu siê dzieci w wieku

szkolnym. Trudnoœci u nauce o charakterze dysleksji mo¿na
zauwa¿yæ ju¿ u dzieci w m³odszym wieku szkolnym. Termin
,,dysleksja rozwojowa” to specyficzne trudnoœci w nauce
czytania i pisania, przy prawid³owym rozwoju intelektualnym i
dobrych warunkach œrodowiskowych, w jakich dziecko siê
wychowuje.

O dysleksji mówi siê
w ostatnich latach coraz
czeœciej i coraz wiêcej  jest
dzieci cierpi¹cych na tego
typu zaburzenia. Konieczne
jest zatem upowszechnienie
tej wiedzy, aby ka¿de
dziecko mog³o jak najwcze -œniej otrzymaæ odpowiedni¹ pomoc
i rozwijaæ siê na miarê swoich mo¿liwoœci.

S¹ ró¿ne rodzaje tej przypad³oœci. Mo¿e to byæ:
Dysleksja - czyli trudnoœci w opanowaniu czytania,
Dysortografia -  trudnoœci w opanowaniu poprawnej pisowni,
Dysgrafia -  zniekszta³canie strony graficznej pisma,
Dyskalkulia - trudnoœci w matematyce.

W toku wieloletnich badañ i obserwacji ustalono, ¿e
u pod³o¿a dysleksji le¿y mikrouszkodzenie lub niedorozwój
centralnego uk³adu nerwowego, powsta³y w wyniku
nieprawid³owej ci¹¿y czy porodu, predyspozycji dziedzicznych
oraz niedokszta³cenia niektórych okolic kory mózgowej na
wskutek nadprodukcji hormonów.

W ró¿nym wieku pojawiaj¹ siê lub nasilaj¹ nieco inne
objawy dysleksji. Ju¿ na pocz¹tku nauki szkolnej nauczyciel
mo¿e dostrzec u dziecka trudnoœci w czytaniu, pisaniu i liczeniu.
Oto kilka symptomów, które mo¿emy zauwa¿yæ:
- opóŸniony rozwój mowy np. wada wymowy, trudnoœci

z wypowiadaniem siê, b³êdy gramatyczne;
- opóŸniony rozwój ruchowy, ma³a sprawnoœæ i koordynacja

ruchów (trudnoœci w zapinaniu ubrania, sznurowania butów,
rysowania i pisania itp.);

- trudnoœci w uczeniu siê pamiêciowym, np. tabliczki mno¿enia,
kolejnoœci dni tygodnia, nazw miesiêcy, pór roku, wierszy
i piosenek, d³u¿szych poleceñ oraz k³opoty z opanowaniem
dzia³añ matematycznych;

- trudnoœci w rozró¿nianiu g³osek podobnych fonetycznie,
z wydzielaniem sylab, g³osek ze s³ów, z syntez¹  i analiz¹
g³oskow¹ i sylabow¹;

- trudnoœci z wykonywaniem uk³adanek i odtwarzaniem wzorów
graficznych;

- obuocznoœæ, zbyt d³ugie mylenie rêki prawej i lewej;
- s³abe postêpy w uczeniu siê czytania;
- trudnoœci z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo

zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod wzglêdem kszta³tu
(p-b-d-g, l-t-³), mylenie liter odpowiadaj¹cych g³oskom

z b l i ¿ o n y m
fonetycznie ( z-œ,
d-t, k-g), czêste
opuszczanie liter,
b³êdy ortogra ficz-
ne pomimo znajo-
moœci zasad piso-
wni.

Praca z uczniem dyslektycznym bêdzie przynosi³a
po¿¹dane efekty, je¿eli nie bêdzie opiera³a siê na emocjach
negatywnych, ale na emocjach pozytywnych. W postêpowaniu
z uczniem dyslektycznym musimy byæ bardzo ostro¿ni
i powinniœmy siê wykazywaæ du¿¹ empati¹ i zrozumieniem.

Dyslektycy potrzebuj¹ pomocy pedagogiczej w formie
specjalnego programu nauczania, metod dostosowanych do ich
potrzeb, ograniczeñ i mo¿liwoœci oraz specjalnie
przygotowanych pedagogów, których niestety, brakuje.
Potrzebuj¹ te¿ tolerancji, pe³nej aprobaty ze strony szko³y,
rodziny i ca³ego œrodowiska. Bardzo wa¿ne jest wiêc, aby
nauczyciel w pracy z uczniem maj¹cym specyficzne trudnoœci
w nauce miêdzy innymi:
- nie poleca³ czytania g³oœnego na forum klasy oraz ogranicza³

czytanie obszernych tekstów;
- zmniejsza³ iloœæ zadañ oraz wyd³u¿a³ czas pracy ucznia;
- prace pisemne powinien oceniaæ za wartoœæ merytoryczn¹,

a poprawnoœæ ortograficzn¹ oceniaæ opisowo;
- akceptowa³ pismo drukowane, pisanie na maszynie,

komputerze;
- wzmacnia³ wiarê we w³asne si³y, docenia³ najmniejszy sukces

ucznia;
- posadzi³ dziecko bli¿ej nauczyciela, bowiem lepiej koncentruje

uwagê itp.
Dysleksja nie przekreœla jednak ca³kowicie mo¿liwoœci
odniesienia sukcesów w nauce. Do grona wybitnych ludzi
- dyslektyków nale¿eli m.in. H. Ch. Andersen, T.A. Edison,
A. Einstein czy nawet J. Kuroñ.

Specyficzne trudnoœci
w uczeniu siê

Opr.: £ucja Buczek
        Agata Szarek

8 czerwca br. wychowankowie zespo³ów edukacyjno–terape-
utycznych przy Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym
w Brzozowie goœcili w Internacie ZSB dzieci z brzozowskich
przedszkoli i uczniów z klasy zerowej SP w Brzozowie. Zaproszeni
goœcie obejrzeli przedstawienie pt. „Kopciuszek”.

Ze spektaklem tym uczniowie wyst¹pili na III Wojewódzkim
Festiwalu Sztuki Dla Dzieci i M³odzie¿y G³êbiej Upoœledzonych
Umys³owo w Lubaczowie, gdzie zdobyli II miejsce.

                                             Iwona Fija³ka

„KOPCIUSZEK„„KOPCIUSZEK„„KOPCIUSZEK„„KOPCIUSZEK„„KOPCIUSZEK„
 terapi¹ dla dzieci

„Kopciuszek” w wykonaniu dzieci z SOSW w Brzozowie
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15 czerwca br. grono pedagogiczne,
uczniowie, rodzice oraz ca³a spo³ecznoœæ
Wary uroczyœcie obchodzili trzeci¹
rocznicê poœwiêcenia i oddania do u¿ytku
nowej szko³y, a zarazem obrania za jej
patrona papie¿a - Polaka – Jana Paw³a II.
Dzieñ ten by³ wyj¹tkowy tak¿e, ze
wzglêdu na I Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Janie Pawle II, który zgromadzi³
kilkanaœcie dru¿yn z terenu powiatu
brzozowskiego.

Konkurs odbywa³ siê pod
patronatem honorowym kardyna³a
Stanis³awa Nagyego, Wicestarosty
Brzozowskiego – Janusza Dragu³y, Wójta
Gminy Nozdrzec – Antoniego Gromali
oraz proboszcza parafii pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œw. w Warze – ks. Henryka Szpili.

Ks. Stanis³aw Kardyna³ Nagy
wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e I Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

przyczyni siê do lepszego poznania
osoby i nauczania Papie¿a – Polaka,
udzieli³ kardynalskiego b³ogos³awie-
ñstwa organizatorom i uczestnikom
konkursu.

Obchody rozpoczê³a uroczysta
msza œwiêta koncelebrowana w Koœciele
Parafialnym w Warze, której przewo-
dniczy³ dziekan dekanatu dynowskiego
ks. Pra³at Stanis³aw Janusz. On tak¿e
wyg³osi³ homiliê, w której podkreœli³ rangê
pasterskiej pos³ugi Ojca Œwiêtego,
pielgrzyma, Polaka oraz kontynuatora
misji Œw. Piotra w przewodzeniu
Koœcio³owi.

Po zakoñczeniu Eucharystii
przybyli goœcie oraz spo³ecznoœæ
uczniowska Zespo³u Szkó³ w Warze mogli
wys³uchaæ akademii artystycznej, na

któr¹ z³o¿y³y siê utwory literackie
o Papie¿u – Karolu Wojtyle oraz pieœni,
m.in. „Barka”. Wszyscy byli g³êboko
wzruszeni wykonaniem pieœni „Ave
Maria” przez El¿bietê Kociubê – ucze-
nnicê II klasy Gimnazjum w Warze.

Nastêpnie uczestnicy konkursu
i ich opiekunowie
przeszli do szko³y.
Tutaj dyrektor  Ale-
ksander Fil powita³
zaproszonych go-
œci, m³odzie¿ z po-
szczególnych dru-
¿yn oraz ich opieku-
nów, Wicestarostê
Brzozowskiego -
Janusza Dragu³ê,
Stanis³awa Wróbla
– przedstawiciela
Kuratorium Oœwia-

ty w Rzeszowie,
Antoniego Gro-
malê – Wójta
Gminy Nozdrzec
oraz ks. Dzieka-
na Stanis³awa
Janusza. W kró-
tkich wyst¹-
pieniach goœci
przewija³y siê
s³owa, ¿e Ojciec
Œwiêty szcze-

gólnie umi³owa³ dzieci i m³odzie¿ i to im
poœwiêca wiele miejsca w swym
nauczaniu. Podkreœlano tak¿e, ¿e celem
spotkania i konkursu jest integracja
m³odzie¿y ze szkó³ powiatu brzozo-
wskiego, umo¿liwienie jej udzia³u we
wspólnej zabawie – rywalizacji,
pog³êbienie wœród uczniów znajomoœci
¿ycia Jana Paw³a II oraz kszta³towanie
postaw zgodnych z nauczaniem
Wielkiego Polaka.

Po przemówieniach dru¿yny z 11
szkó³ (SP z Jasienicy Rosielnej, SP Nr 1 z
Weso³ej, SP z Grabownicy, SP z Brzozowa,
SP Nr 2 z Weso³ej - Ujazdy, SP
z Orzechówki, SP z Siedlisk, SP Nr 1
z Humnisk, SP z Woli Jasienickiej, SP Nr 2
z Humnisk, SP z Wary) przyst¹pi³y do
konkursowych zmagañ. Nad w³aœciwym

przebiegiem konkursu i sprawiedliwym
ocenianiem uczestników czuwa³o jury,
w którym zasiedli m.in. nauczyciele
z poszczególnych szkó³, ksiê¿a katecheci
oraz przedstawiciele w³adz. Rozstrzy-
ganiem w¹tpliwoœci zajmowa³ siê ekspert
– ks. Dziekan Stanis³aw Janusz.

Konkurs sk³ada³ siê z szeœciu
konkurencji. Przedstawiciele dru¿yn mieli
za zadanie: zaprezentowaæ utwór
autorstwa Papie¿a lub utwór, którego
bohaterem jest Papie¿, odpowiedzieæ, czy
podane zdania s¹ prawdziwe czy te¿

fa³szywe, rozwi¹zaæ krzy¿ówkê o ¿yciu
Jana Paw³a II i objaœniæ has³o, rozwi¹zaæ
zadanie matematyczne, odgadn¹æ jedno
z przys³ów, rozwi¹zaæ test, z³o¿ony z 14
pytañ.

W pierwszej z konkurencji
zawodnicy doskonale wczuli siê w swoje
role i z odpowiedni¹ dykcj¹ zapreze-
ntowali wybrane wiersze o Janie Pawle
II. Jednym z najczêœciej recytowanych
utworów by³y fragmenty „Tryptyku
Rzymskiego”. Jury, ujête si³¹ poezji
i profesjonalizmem zawodników, czêsto
przyznawa³o dru¿ynom najwiêksz¹ iloœæ
punktów. Po ustnych prezentacjach,
zawodnicy przyst¹pili do walki o kolejne
punkty. Najwiêcej trudnoœci sprawi³o
m³odzie¿y odgadywanie przys³ów,
rysowanych im lub przedstawianych za
pomoc¹ gestów przez ich kolegów
– przedstawicieli dru¿yn. Trzeba
przyznaæ, ¿e porzekad³a np. „Pañskie oko
konia tuczy”, „Bez pracy nie ma ko³aczy”
czy „Szewc w podartych butach chodzi”
zaskakiwa³y uczestników konkursu
i okazywa³y siê bardzo k³opotliwe. Przy
rozwi¹zywaniu testu zawodnicy musieli
siê wykazaæ wiedz¹ o ¿yciu Jana Paw³a II,
jego rodzinie, ludziach zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ Papie¿a oraz znajomoœci¹
tytu³ów encyklik papieskich.

WIEM  WSZYSTKOWIEM  WSZYSTKOWIEM  WSZYSTKOWIEM  WSZYSTKOWIEM  WSZYSTKO
O  PO   PO   PO   PO   PAAAAATRONIETRONIETRONIETRONIETRONIE

Wicestarosta J. Dragu³a w trakcie wrêczania dyplomów

Zdjêcie zbiorowe uczestników konkursu
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Najlepszymi znawcami biografii

Papie¿a w I Powiatowym Konkursie
Wiedzy o Janie Pawle II okazali siê
zdobywcy I miejsca – m³odzie¿ ze Szko³y
Podstawowej w Brzozowie. Dru¿yna
z Brzozowa w sk³adzie: Mariusz Medyka
z kl. VI oraz Arkadiusz Wojnicki i Aneta
Wolanin z kl. IV by³a mistrzowsko
przygotowana i ¿adne z konkursowych
zadañ nie stanowi³o dla niej trudnoœci.
Wysokim poziomem przygotowania
wykazali siê tak¿e zdobywcy II i III
miejsca: dru¿yna ze Szko³y Podstawowej
w Warze (Weronika Wawczak, Bernadeta
Uryæ oraz Maria Potoczna – uczennice
kl.VI) oraz zawodniczki ze Szko³y
Podstawowej Nr 1w Humniskach
(Ma³gorzata Pitera, Anna S³ota i Monika

9 czerwca br. Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Œwiêtej Jadwigi
Królowej Polski w Izdebkach obchodzi³a Œwiêto Patrona Szko³y.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Starosta Brzozowski -
Zygmunt B³a¿, Wójt Gminy Nozdrzec - Antoni Gromala,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu - Mieczys³aw
Baræ, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Nozdrzec - Roman
Wojtarowicz, Przewodnicz¹ca Komisji Kultury, Oœwiaty i Sportu
Rady Powiatu Brzozowskiego - Gra¿yna G³adysz, proboszcz
parafii Izdebki ks. Józef Kasperkiewicz, so³tys Izdebek
Mieczys³aw Wojdanowski.

Uroczystoœci zwi¹zane ze œwiêtem patronalnym Szko³y
rozpoczê³a msza œw. w intencji
uczniów koñcz¹cych naukê w naszej
szkole, nauczycieli, rodziców
i wszystkich goœci. Nastêpnie odby³a
siê ceremonia przekazania sztandaru
szko³y uczniom klasy V przez
przedstawicieli klasy VI.

Zwieñczeniem uroczystoœci
by³o przeprowadzenie Powiatowego
Konkursu Wiedzy dla uczniów szkó³
podstawowych ,,Œwiêta Jadwiga
Królowa Polski”. Przygotowania do
niego rozpoczê³y siê znacznie
wczeœniej.  Wyszliœmy z t¹ propozycj¹
do wszystkich szkó³ powiatu
brzozowskiego, które, podobnie jak
my za sw¹ patronkê maj¹ królow¹
Jadwigê. Nasz pomys³ spotka³ siê z ¿ywym zainteresowaniem
i swój udzia³ zg³osi³y szko³y podstawowe z Dydni, Orzechówki
oraz Szko³a Podstawowa Nr 1 z Humnisk. Przedsiêwziêcie to
wymaga³o du¿ego zaanga¿owania i wk³adu pracy z naszej strony.

Pierwszy etap konkursu odby³ siê 10 maja w szko³ach
macierzystych. Do dalszej czêœci zakwalifikowa³o siê dwanaœcie
osób. 9 czerwca reprezentanci szkó³ zmagali siê w æwieræfinale
i pó³finale. Poziom wiedzy uczestników by³ bardzo wysoki
i wyrównany, wszyscy wykazali siê solidnym przygotowaniem,
jednak do fina³u mog³y wejœæ tylko trzy osoby, które walczy³y
o zaszczytny tytu³ laureata. Przypad³ on Anecie Mikoœ,
uczennicy naszej szko³y, miejsce drugie zajê³a Joanna Szmyd
z Orzechówki, a trzecie Natalia Ku³ak z Dydni. Nad prawi-

d³owoœci¹ przebiegu konkursu czuwa³a komisja, której
przewodniczy³ Wójt Gminy Nozdrzec -  Antoni Gromala.

Cenne nagrody rzeczowe i okaza³e albumy ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie zwyciêzcom konkursu
wrêczali starosta, wójt i dyrektor naszej szko³y. Pozostali
uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, nagrody ksi¹¿kowe
i komplety d³ugopisów, a opiekunowie specjalnie przygotowane
na tê okazjê podziêkowania.

Kolejnym punktem obchodów Dnia Patrona by³o
wrêczenie odznaki „Przyjaciel Szko³y”. Wyró¿nienie to
przyznajemy osobom, które w szczególny sposób zas³u¿y³y siê

dla naszej szko³y. W tym roku
uhonorowani zostali Starosta
Brzozowski - Zygmunt B³a¿,
Wicestarosta Brzozowski
- Janusz Dragu³a, Wójt Gminy
Nozdrzec - Antoni Gromala,
Zastêpca Wójta Gminy Nozdrzec
- Romuald Duda, Przewo-
dnicz¹cy Rady Gminy Nozdrzec
- Roman Wojtarowicz. Na koniec
wyró¿nieni goœcie kolejno
zabierali g³os dziêkuj¹c za
odznaczenie, a tym samym za
docenienie ich pracy.

Obchody œwiêta uœwietni³
wystêp szkolnego kó³ka  teatra-
lnego przedstawiaj¹c legendê

„Stopka Królowej Jadwigi” przybli¿aj¹c¹ wszystkim postaæ
patronki.

Na zakoñczenie uroczystoœci Dyrektor Szko³y Stanis³aw
¯elaznowski z Rad¹ Rodziców zaprosili goœci na poczêstunek.
Dla dzieci zorganizowana zosta³a zabawa dyskotekowa.

Dyrektor Szko³y, Rada Pedagogiczna SP 2 Izdebki
serdecznie dziêkuj¹ goœciom za udzia³ w naszej szkolnej
uroczystoœci, Starostwu Powiatowemu w Brzozowie za
ufundowanie nagród, Hurtowni Artyku³ów Spo¿ywczych
Górecki Jan i Mas³yk Tadeusz sp. jawna za wsparcie imprezy,
nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu oraz
rodzicom za pomoc w organizacji œwiêta patronalnego.

Telesz – uczennice kl. VI). Zwyciêskie
dru¿yny uhonorowane zosta³y
nagrodami ksi¹¿kowymi – albumami o
bohaterze konkursu oraz pami¹tkowymi
dyplomami. Nagrody rzeczowe w postaci
ksi¹¿ek otrzymali tak¿e zawodnicy z
pozosta³ych zespo³ów, które zajê³y
dalsze miejsca.

Zorganizowanie tego turnieju nie
by³oby mo¿liwe bez pomocy materialnej
ze strony ludzi wielkiego serca.
Szczególne podziêkowania za okazane
wsparcie finansowe nale¿¹ siê:
Starostwu Powiatowemu w Brzozowie,
Tadeuszowi Jedynakowi - prezesowi
firmy „Zaltech” z Rzeszowa,
przedstawicielom Rady Rodziców z ZS
w Warze, prezesowi OSM Jasienica

Rosielna - Kazimierzowi Œnie¿kowi.
Zakoñczeniem tych uroczystoœci

by³ poczêstunek i zwiedzanie
okolicznoœciowej wystawy „Papie¿
wszystkich ludzi”, na której
zgromadzono prace plastyczne uczniów,
zdjêcia i publikacje o Janie Pawle II.
Zarówno Dyrektor SP w Warze
Aleksander Fil jak i goœcie zgodnie uznali
I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Papie¿u
za wydarzenie godne naœladowania
i w³¹czenia do tradycji szko³y, wsi,
powiatu. Byæ mo¿e nastêpny konkurs
poœwiêcony osobie Wielkiego Polaka na
Stolicy Piotrowej odbêdzie siê ju¿ za rok?

Monika Jedynak

Alicja Lubecka i Ma³gorzata Owsiana

OBCHODY ŒWIÊTA PATRONALNEGO W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 2 W IZDEBKACH

Goœcie wraz z laureatami konkursu
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Za troskliw¹ opiekê i wielkie oddanie
Ordynatora Oddzia³u Ginekologiczno–Po³o¿niczego w Brzozowie - Renaty Waszczuk,

zespo³u lekarskiego i pomocniczego
podziêkowanie sk³ada wdziêczna pacjentka Danuta Stefanowska – Motyka.

INFORMACJE Z POWIATU

4 lipca br. na terenie Parku Dworskiego w Haczowie odby³ siê
II Wojewódzki Bieg Prze³ajowy Osób Niepe³nosprawnych
Intelektualnie pod has³em „Biegnijmy po lepsze jutro”. Organizatorem
przedsiêwziêcia by³ Zarz¹d Ko³a Polskiego na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej
w Haczowie.

W rywalizacji udzia³ wziê³y WTZ z Haczowa, Krosna, Starej
Wsi, Rymanowa i Leska oraz Œrodowiskowy Dom Samopomocy
z Rymanowa i Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej z Rymanowa Zdroju.
Patronat honorowy nad ca³ym przedsiêwziêciem objêli: El¿bieta
£ukaciejewska – pose³ RP,  Maciej Szymañski -  Dyrektor PFRON
w Rzeszowie, Zygmunt B³a¿ - Starosta Brzozowski.  Obowi¹zki
gospodarzy pe³nili Wójt Gminy Haczów – Stanis³aw Jakiel i Dyrektor
GOKiW - Maria Rygiel.

Imprezê rozpoczê³a msza œw. w intencji osób niepe³no-
sprawnych w Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej w Haczowie.
Po uroczystym przemarszu na miejscowy stadion odby³ siê konkurs
sprawnoœciowej jazdy na rowerze. Na pierwszym miejscu uplasowali
siê Anna Wydrzyñska i £ukasz Adamczak. Kolejnym punktem
programu by³ mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy uczestnikami WTZ
a zawodnikami Oldbojów LZS Haczów. Cieszy³ siê on du¿ym
zainteresowaniem i zakoñczy³ wynikiem 4:3 dla  WTZ. Odby³ siê tak¿e
konkurs strzelania „jedenastek”, gdzie zwyciê¿y³a Wioletta Szala
i Robert Malinowski. Nastêpnie, ju¿ w Parku Dworskim, po oficjalnym
przemówieniu Macieja Szymañskiego, odby³y siê biegi prze³ajowe
kobiet i mê¿czyzn. Wœród pañ wygra³a Bo¿ena Ziajka, wœród panów
najlepszym okaza³ siê Piotr Górski.

Po krótkiej czêœci artystycznej nast¹pi³o uhonorowanie
zwyciêzców. Atrakcyjne nagrody i puchary by³y wrêczane przez
Zygmunta B³a¿a, Macieja Szymañskiego oraz  reprezentanta biura
poselskiego El¿biety £ukaciejewskiej.

Na koniec Rafa³ Gu¿kowski – Kierownik WTZ w Haczowie
i pomys³odawca imprezy gor¹co podziêkowa³ wszystkim darczyñcom
i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu imprezy i ufundowaniu
nagród. Wyrazy podziêkowania skierowane by³y pod adresem: Jadwigi
Supron – w³aœcicielki apteki w Haczowie, Paw³a Zajdla – w³aœciciela
sk³adu budowlanego w Haczowie,  Firmy Kamionka-Ceramique z £ysej
Góry, Tadeusza Zygarowicza – w³aœciciela firmy ALTA w Brzozowie,
Kazimierza Wilczyñskiego – Dyrektora Domów Centrum
w Jaros³awiu, Marka Bargie³a – w³aœciciela wytwórni ciast i lodów
w Kroœcienku Wy¿nem, Wies³awy Wojtoñ – Prezes Gminnej
Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w Haczowie, Lucyny Pokrzywy
i Adama Gajdka – cz³onków Lo¿y Rzeszowskiej BCC, Dariusza Sowy
– w³aœciciela studio Casio w Kroœnie,  Andrzeja i Katarzyny Szajnów
– w³aœcicieli sklepu spo¿ywczego w Haczowie, Bart³omieja
Tomkiewicza – w³aœciciela punktu aptecznego w Haczowie, Krystyny

Ry w a l i z a c j a
o lepsze  jutro

B³a¿ – w³aœcicielki kawiarni GABI w Haczowie, Urszuli
Sasieli – w³aœcicielki zak³adu fryzjerskiego w Haczowie,
Ewy Bo¿ek – w³aœcicielki zak³adu fryzjerskiego EWA

w Haczowie, Marzeny i Witolda Sochackich – w³aœcicieli
pizzerii ELDORADO w Haczowie, Marcina Rodzinki
– w³aœciciela pizzerii  GALAXIA,  Tomasza Krzanowskiego
– dyrektora technicznego firmy NOWY STYL w Kroœnie,
Rados³awa Rymara – w³aœciciela sklepu spo¿ywczego
U RADKA we Wróbliku Szlacheckim i  Banku Gospodarki
¯ywnoœciowej z Rzeszowa.

 Anna W³adyka

PODZIÊKOWANIE

M. Szymañski wrêcza pami¹tkowy puchar

Wielki wysi³ek - wielka rywalizacja
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11 lipca 2004 roku rozpoczynaj¹cy XXXVIII Dni Pogórza
Dynowskiego w Dynowie - obchodzony by³ pod has³em „100 -
lecie  Ciuchci Dynowskiej”, „Panorama Gmin”.

Gmina Nozdrzec, która wchodzi w sk³ad Zwi¹zku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego, reprezentowana by³a przez
kapele ludowe „Warzanie” i „Ostrzewianie”, zespó³ œpiewaczy Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Izdebkach, wokalistki: Aleksandrê Potoczn¹,
Aleksandrê Knap oraz Grzegorza Gierulê - uczniów Zespo³u Szkó³
w Nozdrzcu. Pysznym swojskim jad³em raczy³y licznych goœci
imprezy – cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Siedlisk i Izdebek ,
a ucztê dla oczu stanowi³y rêkodzie³a Haliny Habrat z Wary. Piêkne
stoisko przygotowali uczestnicy terapii zajêciowej ze Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy w  Izdebkach.

Jolanta Socha

INFORMACJE Z POWIATU

N O Z D R Z E C   N A   D N I AN O Z D R Z E C   N A   D N I AN O Z D R Z E C   N A   D N I AN O Z D R Z E C   N A   D N I AN O Z D R Z E C   N A   D N I AC H   P O G Ó R Z AC H   P O G Ó R Z AC H   P O G Ó R Z AC H   P O G Ó R Z AC H   P O G Ó R Z A

Agnieszka Ciepluch Kierownik Punktu
Koordynacji Inicjatyw Lokalnych

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Izdebek

Bieszczadzki Oddzia³ Regionalny Towarzystwa ALTUM
- Punkt Koordynacji Inicjatyw Lokalnych na terenie powiatów
brzozowskiego (Punkt Koordynacji Inicjatyw Lokalnych
w Brzozowie ul. Mickiewicza 26) i bieszczadzkiego (Oœrodek
BORTA, ul. Dobra 8, Ustrzyki Dolne) realizowa³ projekt Lokalne
Systemy Wspierania Rozwoju Przedsiêbiorczoœci finansowany
ze œrodków Wspólnot Europejskich, którego g³ównym celem
by³o tworzenie i promocja skutecznego œrodowiska otoczenia
biznesu, sprzyjaj¹cego rozwojowi przedsiêbiorczoœci oraz
aktywnoœci w zakresie pozyskiwania œrodków zewnêtrznych.

Istotnym elementem w realizacji projektu by³o optymalne
wykorzystanie posiadanego potencja³u informacyjnego,
personalnego oraz instytucjonalnego w powiecie bieszczadzkim
i brzozowskim przy wspó³dzia³aniu miêdzysektorowym
(samorz¹d, przedsiêbiorcy - biznes, organizacje pozarz¹dowe).

Elementem koñcz¹cym realizacje dzia³añ programowych
by³a ponadregionalna Konferencja „Lokalne Systemy
Wspierania Rozwoju Przedsiêbiorczoœci” zorganizowana
w Brzozowie. Celem powy¿szej inicjatywy by³o propagowanie
skutecznych inicjatyw lokalnych oraz promocja wspó³pracy
miêdzysektorowej. Do udzia³u w konferencji zaproszeni zostali
przedstawiciele instytucji i organizacji publicznych
i niepublicznych dzia³aj¹cy w dziedzinie przedsiêbiorczoœci.
Zarówno konferencja, jak i seminaria sprzyjaæ bêd¹
wypracowaniu podstaw do trwa³ej wspó³pracy w zakresie
przedsiêbiorczoœci oraz s³u¿yæ  wymianie doœwiadczeñ
pomiêdzy przedstawicielami JST, OWB, organizacjami
pozarz¹dowymi.

Realizacja projektu Lokalne Systemy Wspierania Rozwoju

Przedsiêbiorczoœci pozwoli³a na wyposa¿enie w niezbêdny sprzêt
biurowy oœrodków. W zwi¹zku z tym Punkt Koordynacji Inicjatyw
Lokalnych w Brzozowie zaprasza wszystkich zainteresowanych
do korzystania z opracowanych modu³ów informacyjnych,
dotycz¹cych dostêpnych dotacji i funduszy strukturalnych oraz
skompletowanej Biblioteczki Przedsiêbiorcy.

Aktualnie Punkt Koordynacji Inicjatyw Lokalnych
w Brzozowie przy wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy
realizuje czêœæ dzia³añ programów Centrum Wspierania
Przedsiêbiorczoœci oraz Centra Aktywizacji Zawodowej (Projekt
wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej Phare,
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci).
W ramach CWP organizuje siê dla bezrobotnych i starterów
(przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie d³u¿ej
ni¿ 12 miesiêcy):
- bezp³atne szkolenia z podstaw przedsiêbiorczoœci,
- bezp³atne, specjalistyczne doradztwo.

CAZ jest odpowiedzi¹ na potrzeby osób pozostaj¹cych bez
pracy powy¿ej 6-ciu miesiêcy, w szczególnoœci w wieku od 20
do 26 lat. W ramach projektu prowadzone s¹ bezp³atnie
nastêpuj¹ce dzia³ania:

- pomoc psychologiczna,
- szkolenia specjalistyczne podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe,
- sta¿e zawodowe,
- doradztwo,
- poœrednictwo pracy.

Punkt Koordynacji Inicjatyw Lokalnych w Brzozowie
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Podkarpaccy przedsiêbiorcy mog¹ skorzystaæ
z dotacji unijnych. Niestety najczêœciej nie wiedz¹, jak
siêgn¹æ po strukturalne fundusze.

Informacje podstawowe
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych jest realizowany w ramach
programu Phare 2002 Spójnoœæ Spo³eczna i Gospodarcza -
Rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Cele programu i priorytety
Celem strategicznym programu jest stworzenie warunków
dla osi¹gniêcia wiêkszej spójnoœci gospodarczej i spo³e-
cznej województw dziêki restrukturyzacji i zró¿nicowaniu
gospodarki na poziomie poszczególnych regionów, a tak¿e
stworzenie nowych miejsc pracy.

Kto mo¿e ubiegaæ siê o dotacjê
Aby kwalifikowaæ siê do przyznania dotacji, wnioskodaw-
ca musi:
- byæ ma³ym lub œrednim przedsiêbiorc¹
- mieæ siedzibê na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- byæ bezpoœrednio odpowiedzialnym za przygotowanie

projektu i zarz¹dzanie jego realizacj¹,
- dysponowaæ odpowiednimi œrodkami finansowymi

zapewniaj¹cymi p³ynn¹ i terminow¹ realizacjê dzia³añ,
- mieæ stosowne doœwiadczenie i potrafiæ wykazaæ  zdolnoœæ

zarz¹dzania projektem o skali odpowiadaj¹cej skali
dzia³ania, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji.

Rodzaj dzia³añ
Nastêpuj¹ce dzia³ania mog¹ byæ finansowane w ramach
przedsiêwziêæ inwestycyjnych:
- zakup nowych maszyn, œrodków transportu (zakup

œrodków transportu nie jest dzia³aniem kwalifikowanym
w przypadku Wnioskodawców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
transportow¹ w ramach wykonywanej dzia³alnoœci
gospodarczej) i urz¹dzeñ z oprzyrz¹dowaniem (z uwzglê-
dnieniem zakupu nowego sprzêtu komputerowego
z oprogramowaniem, szczególnie specjalnie dostosowa-
nych do wymagañ wnioskodawcy);

- zakup nowych mebli w przypadku przedsiêwziêæ
inwestycyjnych dotycz¹cych dzia³alnoœci z zakresu hoteli
i restauracji,

- inne wydatki bezpoœrednio zwi¹zane z prawid³ow¹
instalacj¹ i uruchomieniem powy¿szych zakupów do 15%
ca³kowitych kosztów kwalifikowanych.

Wszystkie koszty musz¹ byæ rzeczywiœcie
poniesione oraz wykazane w ewidencji beneficjenta
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich identyfikacjê oraz weryfikacjê.
Koszty musz¹ byæ udokumentowane fakturami
i dokumentami potwierdzaj¹cymi dokonanie p³atnoœci oraz
potwierdzone przez osobê reprezentuj¹c¹ Beneficjenta
(Wnioskodawcy).

Wysokoœæ przyznawanej dotacji
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce limity kwot dotacji na

indywidualne przedsiêwziêcia, które mog¹ byæ
wspó³finansowane w ramach Programu:  kwota minimalna:
2,000 EUR;  kwota maksymalna: 50,000 EUR. Ponadto,
dotacja nie mo¿e przekroczyæ: 50% kwalifikowanych
kosztów.

Wnioskodawca musi zagwarantowaæ sfinansowanie
pozosta³ej czêœci kosztów kwalifikowanych ze œrodków w³asnych,
w tym mo¿e korzystaæ z kredytu bankowego udzielonego w rachunku
kredytowym lub po¿yczki udzielonej przez jeden z funduszy
po¿yczkowych dzia³aj¹cych w ramach Krajowego Systemu Us³ug,
przeznaczonych na wspó³finansowanie projektu inwestycyjnego,
którego dotyczy wniosek o dotacjê. Je¿eli Wnioskodawca przy
finansowaniu przedsiêwziêcia korzysta z kredytu/po¿yczki, udzia³
œrodków w³asnych Wnioskodawcy w finansowaniu ca³kowitych
kosztów kwalifikowanych musi wynosiæ minimum 20%.

Jeœli projekt planuje siê sfinansowaæ z kredytu/ po¿yczki:
- Realizacja dzia³añ objêtych dotacj¹ mo¿e rozpocz¹æ siê dopiero po

spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków: podpisaniu umowy dotacji
przez ostatni¹ ze stron i dostarczeniu do Jednostki Kontraktuj¹cej
umowy kredytowej / po¿yczki, oraz potwierdzeniu przez Jednostkê
Kontraktuj¹c¹ jej zgodnoœci z umow¹ dotacji; wczeœniej ¿adne
dzia³ania nie mog¹ byæ podejmowane. Umowa kredytowa/
po¿yczki musi zostaæ dostarczona do RIF (Regionalna Instytucja
Finansuj¹ca) najpóŸniej w ci¹gu 60 dni od dnia podpisania umowy
o dotacjê przez beneficjenta (wnioskodawcê), chyba ¿e inne s¹
postanowienia umowy o dotacjê.

- Umowa kredytowa mo¿e byæ zawarta przez wnioskodawcê dopiero
po otrzymaniu promesy lub zawiadomienia o przyznaniu dotacji,
wystawionych przez Jednostkê Kontraktuj¹c¹.

Gdzie i w jaki sposób sk³adaæ wnioski o udzielenie dotacji ?
Wnioski wraz z wymaganymi za³¹cznikami nale¿y wysy³aæ
w zaklejonej kopercie listem poleconym, przesy³k¹ kuriersk¹ lub
dostarczyæ do r¹k w³asnych (dostarczaj¹cy otrzyma potwierdzenie
odbioru z podpisem i dat¹) na adres Agencja Rozwoju Regionalnego
“MARR” w Mielcu, ul. Chopina 18.  Wzór  wniosku  dostêpny jest
na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbio-
rczoœci (www.parp.gov.pl).

Termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji - Wnioski
nale¿y sk³adaæ w terminie do 30 sierpnia lub 8 listopada 2004 r.

Informacje na temat dotacji i terminów sk³adania wniosków mo¿na
uzyskaæ w Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” w Mielcu
(ul. Chopina 18, tel. (0 17)  788 18 50, www.marr.com.pl).
Wype³niony wniosek mo¿na dostarczyæ osobiœcie lub przes³aæ
poczt¹.

inf. w³asna
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INFORMACJE Z POWIATU

Roz³¹ka jest Naszym Losem
Spotkanie – Nasz¹ Nadziej¹

     Pani Danucie Czaja
             Przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ Wiejskich

w Rudawcu
              Szczere wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

    z powodu œmierci
  MAMY

        sk³adaj¹
Cz³onkinie KGW w Rudawcu
            oraz Redakcja BGP
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INFORMACJE Z POWIATU

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, przypomina:

1) zgodnie z ustaw¹ o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci
obszarowych (Dz. U. 2004r. Nr 10, póz. 76):
- osoby, które z³o¿y³y wnioski o wpis do ewidencji producentów
z nieprawid³owym numerem rachunku bankowego ( konto 22-u, 21-no cyfrowe)
lub nie poda³y nr konta bankowego powinny dokonaæ jak najszybciej weryfikacji
danych we w/w wniosku, z uwagi na fakt i¿ mo¿e to byæ powa¿nym problemem
w p³ynnoœci przelewów p³atnoœci które dany rolnik otrzyma lub powodem ich
wstrzymania. Zmiany do wniosku o wpis do ewidencji producentów nale¿y
sk³adaæ w BP.
- osoby, które otrzymaj¹ z Biura Powiatowego Wezwanie w celu z³o¿enia

wyjaœnieñ we wnioskach o przyznanie p³atnoœci obszarowych powinny tego
dokonaæ w terminie 7 dni od dnia dorêczenia danego wezwania. Nieœcis³oœci
mo¿na wyjaœniæ osobiœcie, na piœmie lub poprzez pe³nomocnika albo osobê
uprawnion¹.

2) zgodnie z ustaw¹ o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t (Dz. U. 91,
poz. 872):

- posiadacz zwierzêcia zobowi¹zany jest do terminowego, rzetelnego dok³adnego
wype³niania dokumentów zg³oszeniowych. Oznakowania wszystkich
posiadanych zwierz¹t.

- kolczyki lub numery identyfikacyjne pobrane przez posiadacza zwierz¹t mog¹
byæ wykorzystane wy³¹cznie do oznakowania posiadanych przez niego
zwierz¹t w jego gospodarstwie,

- zabroniona jest odsprzeda¿, po¿yczanie, wymiana kolczyków lub numerów
identyfikacyjnych pomiêdzy posiadaczami zwierz¹t gospodarskich,

- w przypadku zmiany numeru gospodarstwa (przekazanie, sprzeda¿) kolczyki,
które nie zosta³y wykorzystane przez pierwszego posiadacza nie mog¹ byæ
u¿yte do oznakowania zwierz¹t przez kolejnego posiadacza w innym
gospodarstwie,

- warunkiem uzyskania paszportu dla byd³a jest zg³oszenie zakolczykowanej
sztuki do rejestru prowadzonego przez ARiMR, w ci¹gu 7 dniu od urodzenia,

- zgodnie z art.33 ust. l pkt 8 ustawy o Systemie Identyfikacji i Rejestracji
Zwierz¹t w przypadku gdy posiadacz zwierz¹t nie bêdzie zg³asza³ Agencji
informacji zwi¹zanych z identyfikacj¹ i rejestracj¹ zwierz¹t gospodarskich lub

nie umo¿liwi Agencji prowadzenia kontroli
w siedzibie stada podlega karze grzywny albo
karze nagany.

- œwinie, owce i kozy podlegaj¹ oznakowaniu.
Obowi¹zek oznakowania nadal spoczywa na
posiadaczu. Oznakowanie œwiñ polega na
wytatuowaniu œwini numeru indenty-
fikacyjnego zwierzêcia gospodarskiego
nadanego przez ARiMR. Posiadacz œwini jest
obowi¹zany niezw³ocznie oznakowaæ zwierzê
gospodarskie, nie póŸniej jednak ni¿ przed
dniem opuszczenia przez zwierzê gospodarskie
siedziby stada i zg³osiæ ten fakt do biura
powiatowego na druku „Zg³oszenie œwini do
rejestru”.

- Oznakowanie owiec i kóz polega na
wytatuowaniu zwierzêciu numeru indenty-
fikacyjnego albo zak³adaniu owcy i kozie na
lewa ma³¿owinê uszn¹ kolczyka z numerem
indentyfikacyjnym zwierzêcia.

- Na wniosek posiadacza zwierz¹t zostaje
przydzielona pula numerów indentyfi-
kacyjnych, którymi nale¿y oznakowaæ
zwierzêta. Kolczyki dla owiec i kóz dostêpne
s¹ w biurze powiatowym ARiMR i wydawane
s¹ za pobraniem op³aty (zgodnie z cennikiem
okreœlonym w Rozporz¹dzeniu MRiRW
w sprawie wysokoœci op³at za czynnoœci
zwi¹zane z oznakowaniem zwierz¹t z dnia
8.10.2003 roku Dz.U. Nr 194 póz. 1898).

- Posiadacz owcy lub/i kozy jest obowi¹zany
niezw³ocznie oznakowaæ zwierzê gospodarskie
i zg³osiæ ten fakt do biura powiatowego na
druku „Zg³oszenie owcy lub kozy do rejestru”.

- Do dnia 31 grudnia 2004 r. Agencja wydaje
posiadaczom byd³a, owiec, kóz i œwiñ
nieodp³atnie ksiêgi rejestracji oraz dodatkowe
kartki wsadowe do tych ksi¹g.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie,
ul. 3 Maja l, tel. 4344101 lub 4343161

do 30 lipca 2004r. pe³ni dy¿ury codziennie
od 6.00 do 22.00

Starostwo Powiatowe w Brzozowie uprzejmie informuje,
¿e prawa jazdy wydane od dnia 1 stycznia 1984 r.

do dnia 30 kwietnia 1993 r. podlegaj¹ wymianie do dnia 31 grudnia 2004 r.
Po tym terminie dokumenty te trac¹ wa¿noœæ, a ich u¿ywanie podlegaæ bêdzie

karze pieniê¿nej podczas kontroli na drodze.
Przewidujemy, ¿e pod koniec roku wzroœnie liczba osób zainteresowanych t¹

wymian¹, dlatego zachêcamy:
 „Nie zwlekaj z wymian¹, unikniesz kolejek”.

Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1,

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

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

O G £ O SO G £ O SO G £ O SO G £ O SO G £ O S Z E N I EZ E N I EZ E N I EZ E N I EZ E N I E

                                      ARiMR w Brzozowie
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WARTO WIEDZIEÆ

Mamy za sob¹ etap wysi³ków dostosowawczych do
wymogów UE. Czas skorzystaæ z licznych instrumentów
wspierania obszarów wiejskich. Jednym z tych instrumentów s¹
renty strukturalne. A oto kilka najistotniejszych informacji
o warunkach ich uzyskania.
Kto mo¿e uzyskaæ rentê strukturaln¹:
- tylko jedna osoba na gospodarstwo,
- wspó³ma³¿onek osoby która uzyska³a rentê uzyskaæmo¿e tylko

dodatek do renty,
- rentê otrzymuje producent rolny prowadz¹cy na w³asny rachunek

gospodarstwo lub jego wspó³ma³¿onek,
- ma ukoñczone 55 lat i nie ma ustalonego prawa do emerytury,

renty KRUS lub innego tytu³u ubezpieczenia,
- prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie

w okresie minimum 10 lat poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku
o rentê strukturaln¹ i w tym czasie podlega³ ubezpieczeniu
w KRUS przez minimum 5 lat,

- zosta³ zarejestrowany w ewidencji producentów,
- nie posiada zaleg³oœci z tytu³u op³acania sk³adek na ubezpieczenie

spo³eczne rolników,
- przeka¿e gospodarstwo rolne o powierzchni u¿ytków rolnych

o obszarze co najmniej 1 ha
- zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
Komu mo¿na przekazaæ gospodarstwo
Przekazuj¹c gospodarstwo zawiera siê umowê z przejmuj¹cym:
a) osob¹ fizyczn¹, która spe³nia warunki:
.  jest rolnikiem m³odszym od przekazuj¹cego,
.  nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
.  posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia dzia³alnoœci

rolniczej:
   - œrednie lub wy¿sze wykszta³cenie rolnicze,

- zasadnicze zawodowe lub tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie
rolnika i co najmniej 3 letni sta¿ pracy w gospodarstwie,

- wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie nierolnicze i co najmniej
3 letni sta¿ pracy w gospodarstwie,

- wykszta³cenie wy¿sze nierolnicze i ukoñczone studia
podyplomowe zwi¹zane z rolnictwem,

- wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze nierolnicze i co
najmniej 5 letni sta¿  pracy w gospodarstwie

b) osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹
osobowoœci prawnej je¿eli dzia³alnoœæ rolnicza nale¿y do zakresu
jej dzia³ania lub

c) na cele ochrony przyrody

Prezentujemy Czytelnikom pierwszy z cyklu artyku³ów autorstwa wybitnego naukowca
– Stanis³awy Okularczyk. Jesteœmy przekonani, ¿e zarówno tematyka, jak i sposób
przedstawienia zagadnieñ bêd¹ dla Pañstwa przydatne, tym bardziej, ¿e ich autorka posiada
ogromn¹ wiedzê i doœwiadczenie zarówno w publikacjach, szkoleniach, jak i realizacji ró¿nych
przedsiêwziêæ naukowych i doradczych.

Stanis³awa Okularczyk – profesor nauk rolniczych ze specjalizacj¹ ekonomika produkcji
zwierzêcej, pracownik Instytutu Zootechniki w Balicach k. Krakowa. Pe³ni tam funkcje
Kierownika Zak³adu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzêcej. Cz³onek licznych organizacji
zawodowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Europejskiego Towarzystwa
Ekonomistów Rolnych, Krajowej Rady Turystyki ZNP w Warszawie, Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa PAN w Warszawie.

Stanis³awa Okularczyk jest autork¹ 402 publikacji z obszaru ekonomiki produkcji
zwierzêcej, rynku, organizacji gospodarstw oraz ekonomiki ochrony œrodowiska. Od 2003 r.

jest ekspertem Senatu RP, aktualnie – doradc¹ Wojewody Ma³opolskiego.

SKORZYSTAJ  Z  UNIJNYCHSKORZYSTAJ  Z  UNIJNYCHSKORZYSTAJ  Z  UNIJNYCHSKORZYSTAJ  Z  UNIJNYCHSKORZYSTAJ  Z  UNIJNYCH
RENT  STRUKTURALNYCHRENT  STRUKTURALNYCHRENT  STRUKTURALNYCHRENT  STRUKTURALNYCHRENT  STRUKTURALNYCH

d) do zalesienia
e) nabycia gruntów przez Agencjê
Nieruchomoœci Rolnych; przekazane
musz¹ byæ wszystkie u¿ytki rolne
wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa
nale¿¹ce do przekazuj¹cego jak i jego

wspó³ma³¿onka,
f) przeniesienie w³asnoœci w ca³oœci na nastêpcê

osobie, która  nie ukoñczy³a 40 roku ¿ycia lub
g) odp³atne lub nieodp³atne przeniesienie w³asnoœci

na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw lub
  przekazanie u¿ytków rolnych w dzier¿awê na

podstawie umowy zawartej na czas minimum 10 lat
na powiêkszenie jednego lub kilku gospodarstw;
umowa dzier¿awy musi byæ  zawarta w formie
pisemnej zg³oszonej do ewidencji gruntów
i budynków w formie aktu notarialnego.

 Je¿eli przejmuj¹cym jest osoba pozostaj¹ca we
wspólnym gospodarstwie musi ono byæ przekazane
w sposób trwa³y na w³asnoœæ.

Jakie mog¹ byæ wysokoœci renty strukturalnej
Kwota podstawowa równa 210% kwoty najni¿szej
emerytury z  Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(obecnie 562,58 x 210% brutto)
Kwota ta mo¿e byæ zwiêkszona o:
- 60% kwoty najni¿szej emerytury je¿eli wnioskodawca

pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim
-  oboje ma³¿onkowie maj¹ wiêcej ni¿ 55 lat i s¹

ubezpieczeni w KRUS
- ma³¿onek nie posiada w³asnych Ÿróde³ dochodu

i nie ma prawa do renty lub emerytury,
- o 50% kwoty najni¿szej emerytury za przekazanie

gospodarstwa o powierzchni minimum 3 ha UR w
przypadku przeniesienia w³asnoœci u¿ytków rolnych
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego

- po 3% kwoty najni¿szej emerytury za ka¿dy
przekazany hektar UR powy¿ej 3 ha na powiêkszenie
innego gospodarstwa

- dodatkowo po 3% najni¿szej emerytury za ka¿dy
hektar je¿eli grunty przej¹³ rolnik w wieku poni¿ej
40 lat ale nie wiêcej ni¿ 20 ha ³¹cznie powy¿ej 3 ha

 Maksymalna wysokoœæ renty strukturalnej nie mo¿e
przekraczaæ 440% najni¿szej emerytury. Wyniesie
wiêc maksimum 2475 z³ brutto.

Wniosek sk³adamy do biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty
potwierdzaj¹ce wymienione tu warunki.

Stanis³awa Okularczyk

red.
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SPORT

22 czerwca br. w œwietlicy Starostwa Powiatowego
w Brzozowie mia³o miejsce Podsumowanie Wspó³zawodnictwa
Szkó³ w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych 2003/
2004. Organizatorami przedsiêwziêcia by³o Starostwo Powiatowe
w Brzozowie oraz Powia-
towy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy. Na imprezê,
w której brali udzia³
m³odzi sportowcy, trene-
rzy wychowania fizy-
cznego i dyrektorzy
szkó³, zostali zaproszeni
goœcie: Przewodnicz¹ca
Komisji Oœwiaty, Kultury
i Sportu Rady Powiatu
w Brzozowie – Gra¿yna
G³adysz, Naczelnik Wy-
dzia³u Oœwiaty i Polityki
Spo³ecznej Starostwa
Powiatowego w Brzozowie– Stanis³aw Pilszak, Wójt
Gminy Dydnia – Jerzy F. Adamski oraz Dyrektor
MOSiR – Marian Kula.

Celem spotkania by³o podsumowanie
rocznej dzia³alnoœci Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego i uhonorowanie zwyciêzców
w poszczególnych kategoriach sportowych.
Wyniki wspó³zawodnictwa szkó³ powiatowych
bior¹cych udzia³ w igrzyskach, gimnazjadzie
i licealiadzie przedstawi³ Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Powiatowego SZS – Marian Wojtowicz. Szczególne
gratulacje kierowane by³y pod adresem Dariusza
Sycza (SP Siedliska) - mistrza woj. podkarpackiego
w szachach w kategorii indywidualnej kl. IV-VI oraz Ewy Señko
(G. Humniska) - laureatki I miejsca w województwie w skoku w dal
dziewcz¹t. Wyró¿niona zosta³a tak¿e SP Nr 1 w Humniskach za
osi¹gniêcie tytu³u wicemistrza woj. podkarpackiego w sztafetowych
biegach prze³ajowych dziewcz¹t oraz Gimnazjum w Izdebkach za
zajêcie V miejsca w pi³ce rêcznej ch³opców. Przedstawione zosta³y
te¿ szczególne osi¹gniêcia w p³ywaniu, gdzie Rafa³ Dydek (G. Blizne)
uzyska³ III miejsce w województwie na dystansie 50 m stylem
grzbietowym, Robert Kwieciñski (G. Blizne) zaj¹³ IV miejsce
w województwie w stylu klasycznym na tym samym dystansie
oraz £ucja Zawidlak (G. Blizne), która zdoby³a IV miejsce w stylu
grzbietowym dziewcz¹t, tak¿e na dystansie 50 m. Pucharem
specjalnym zosta³a wyró¿niona El¿bieta Wolañska – mistrzyni woj.
podkarpackiego w tenisie sto³owym niezrzeszonych w kategorii
21-45 lat.

W Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej wziê³o udzia³ 28 szkó³
podstawowych. Zawody zosta³y przeprowadzone w nastêpuj¹-
cych dyscyplinach: mini pi³ka rêczna, mini pi³ka siatkowa, mini
koszykówka, mini pi³ka no¿na, halowa pi³ka no¿na, tenis sto³owy,

p³ywanie – sztafety, konkurs „Baw siê z nami”,
sztafetowe biegi prze³ajowe, czwórbój lekkoatle-
tyczny, trójbój lekkoatletyczny, szachy dru¿ynowe,
indywidualne biegi prze³ajowe oraz lekkoatletyka.
W rywalizacji tej zwyciê¿y³a SP w Bliznem,
zdobywaj¹c 240 pkt.  Kolejne miejsca zajê³y: SP Nr 1
w Humniskach (208 pkt.), SP w Haczowie (201 pkt.),
SP w Starej Wsi (150 pkt.), SP w Brzozowie (147
pkt.).

Kolejnym wa¿nym punktem imprezy by³o
og³oszenie wyników we wspó³zawodnictwie
gimnazjów, zwanym gimnazjad¹. By³a ona rozegrana

w kategoriach: lekko-
atletyka, sztafetowe biegi
prze³ajowe, indywidualne
biegi prze³ajowe, liga
lekkoatletyczna, koszy-
kówka, pi³ka siatkowa,
pi³ka rêczna, pi³ka no¿na,
halowa pi³ka no¿na,
p³ywanie – sztafety, tenis
sto³owy, szachy dru¿yno-
we. W rozgrywkach tych
wziê³y udzia³ 22 gimnazja
z powiatu brzozowskiego.
Najlepsze okaza³o siê
Gimnazjum w Brzozowie

zdobywaj¹c 253,5 pkt. Na nastêpnych pozycjach uplasowa³y siê:
G. Niebocko (218 pkt.), G. Domaradz (179 pkt.), G. Górki (117 pkt.)
i G. Blizne (112 pkt.).

Zwyciêzcami licealiady zostali reprezentanci Licem
Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie. Kolejne miejsca zajêli sportowcy
z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych i Zespo³u Szkó³ Budowlanych.

W sk³ad licealiady wesz³y: indywidualne biegi prze³ajowe,
sztafetowe biegi prze³ajowe, liga lekkoatletyczna, koszykówka, pi³ka
siatkowa, pi³ka rêczna, tenis sto³owy oraz szachy dru¿ynowe.

Nagrodami dla wyró¿nionych szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ œrednich by³y pami¹tkowe dyplomy i puchary
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Nagrody
w Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej, gimnazjadzie i licealiadzie wrêczyli
G. G³adysz, S. Pilszak, J. Adamski i M. Wojtowicz, gratuluj¹c,
zarówno m³odzie¿y, jak i wychowawcom osi¹gniêæ i ¿ycz¹c dalszych
sukcesów sportowych.

 sporT szkolny

Osi¹gniêcia  szkó³  podstawowych  w  województwie  podkarpackim:
· SP Haczów – V-VI miejsce w badmintonie;
· SP Haczów – VII-IX miejsce w mini koszykówce dziewcz¹t;
· SP Humniska – II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym dziewcz¹t;
· SP Jasienica Rosielna – X miejsce w szachach dru¿.;
· SP Turze Pole – VI miejsce w tenisie sto³owym ch³opców;
Szczególne wyniki w gimnazjadzie:
· Gimnazjum Brzozów – V-VI miejsce w badmintonie;
· Gimnazjum Brzozów – II miejsce w szachach dru¿ynowych;
· Gimnazjum Izdebki – V miejsce w pi³ce rêcznej ch³opców;
· Gimnazjum Niebocko – IV miejsce w tenisie sto³owym dziewcz¹t;
· Gimnazjum Przysietnica – IV miejsce w tenisie sto³owym ch³opców;
Wa¿ne osi¹gniêcia szkó³ œrednich:
· I LO Brzozów – IV miejsce w pi³ce rêcznej ch³opców;

· I LO Brzozów – V miejsce w pi³ce rêcznej dziewcz¹t;
· I LO Brzozów – VII-VIII miejsce w badmintonie ch³opców;
· I LO Brzozów – VI miejsce w szachach dru¿ynowych;
· I LO Brzozów – IV miejsce w dru¿ynowym tenisie sto³owym;
Wyró¿nieni sportowcy: Anna Lubecka (G. Górki) – X miejsce
w pchniêciu kul¹ dziewcz¹t, Dariusz Sycz  (SP Siedliska) – I miejsce
w szachach indywidualnych kl. IV-VI, Dominika Goszty³a (SP
Siedliska) – VI miejsce w szachach indywidualnych kl. I-III,
Dominika Gratkowska (G. Górki) – V miejsce w pchniêciu kul¹
dziewcz¹t, Ewa Señko (G. Humniska) – I miejsce w skoku w dal
dziewcz¹t, Emilia Cichoñska (G. Humniska) – VI miejsce w pchniêciu
kul¹ dziewcz¹t, Krzysztof  Owoc (LO Brzozów) – VI miejsce
w zawodach szachowych,  Micha³ Bielawski (LO Brzozów) – X
miejsce w zawodach szachowych, Sebastian Opaliñski (LO
Brzozów) – VII miejsce w zawodach szachowych.

Opr. Anna W³adyka i Marek Szerszeñ

Najlepsze wyniki na arenie wojewódzkiej

Laureaci Licealiady

i Gimnazjady
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ROZRYWKA
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie - myśl „nieuczesaną”
Stanisława Jerzego Leca.

BARAN (21 III – 20 IV)
Przybêdzie Ci inicjatywy i nowych pomys³ów. Pojawi siê
mo¿liwoœæ realizacji Twoich ambicji. Spróbuj ograniczyæ wydatki

na dom. Nieoczekiwanie pojawi¹ siê pilne sprawy s³u¿bowe, które trzeba
bêdzie za³atwiæ. Nie poddawaj siê zmiennym nastrojom, zachowaj
optymizm i pomyœl o rozrywkach.

BYK (21 IV – 21 V)
Masz szansê poprawiæ swoj¹ sytuacjê finansow¹, lecz uwa¿aj na
niepewne inwestycje. Za ma³o uwagi poœwiêcasz zdrowiu.

Postaraj siê w najbli¿szym czasie solidnie wypocz¹æ. Gdy nabierzesz si³,
nikt nie bêdzie w stanie przeszkodziæ Ci w realizacji Twoich zamierzeñ.
Spróbuj spêdziæ trochê czasu z rodzin¹.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Ten miesi¹c bêdzie dla Ciebie bardzo wa¿ny, poniewa¿
podejmowane decyzje bêd¹ mia³y swoje konsekwencje

w przysz³oœci. Rozwa¿ mo¿liwoœæ zmian w Twoim ¿yciu. Nie zaniedbuj
przyjació³ i znajomych, pomog¹ Ci oni podj¹æ rozs¹dne i korzystne
decyzje. Humor i dobre samopoczucie powinny Ci dopisywaæ.

RAK (22 VI – 23 VII)
Zrealizujesz wszystkie postawione sobie cele, wystarczy trochê
wysi³ku i wytrwa³oœci. Kieruj siê swoj¹ intuicj¹. Nie zaniedbuj

rodziny. Twoi bliscy potrzebuj¹ Twego wsparcia bardziej ni¿ Ci siê wydaje.
W sprawach osobistych wszystko u³o¿y siê pomyœlnie. Mo¿e ju¿ czas
wyznaæ bliskiej Ci osobie, co naprawdê czujesz?

LEW (24 VII – 23 VIII)
W sprawach zawodowych nast¹pi prze³om, który przyniesie
nieoczekiwane rezultaty. Ciekawe znajomoœci urozmaic¹ Twoje

¿ycie zawodowe i osobiste. Wszelkie sprawy rodzinne u³o¿¹ siê bardzo
pomyœlnie. Niespodziewana wiadomoœæ sprawi, ¿e nagle mocniej zabije
Ci serce.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Ktoœ z przesz³oœci sprawi Ci mi³¹ niespodziankê. W pracy mog¹
siê pojawiæ problemy, które jednak przy odrobinie dobrej woli

i wspó³pracy na pewno rozwi¹¿esz. Zastanów siê  nad swoj¹ nieuzasadnion¹
nieufnoœci¹ do wspó³pracowników. Masz sporo obowi¹zków domowych,
ale znajdŸ czas na ¿ycie osobiste i kolacjê we dwoje.

WAGA (24 IX – 23 X)
Mo¿e siê okazaæ, ¿e przedsiêwziêcie, które od dawna planujesz,
trzeba bêdzie prze³o¿yæ. Poczucie bezpieczeñstwa, które daj¹

Ci najbli¿si, pomo¿e Ci sprostaæ zawodowym obowi¹zkom. Zastanów
siê, jak mo¿esz siê im odwdziêczyæ. Twoja wra¿liwoœæ i komunikatywnoœæ
sprawi¹, ¿e nawi¹¿esz nowe przyjaŸnie i znajomoœci.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W sprawach zawodowych mog¹ pojawiæ siê nieoczekiwane
k³opoty, dlatego nie podejmuj nowych zadañ i przemyœl ka¿de

posuniêcie. Skorzystaj z mo¿liwoœci nowej wspó³pracy. Nadszed³ czas
na odpoczynek. Zastanów siê nad propozycj¹ przyjació³. Mo¿e siê ona
okazaæ dla Ciebie bardzo korzystna.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Szczêœcie Ci dopisuje. To odpowiedni czas na wprowadzenie
w ¿ycie swoich zamierzeñ i zaleg³ych planów. Najlepsze wyniki

osi¹gniesz pracuj¹c w zespole. W ewentualnych problemach rodzinnych
pomo¿e Ci ktoœ, komu na Tobie zale¿y. Zwróæ uwagê na drobne
dolegliwoœci zdrowotne.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Ten miesi¹c bêdzie czasem spontanicznoœci: niespodziewane
wizyty, zmiany planów, nieoczekiwane propozycje. Nie

wszystko u³o¿y siê po Twojej myœli ale nie powinieneœ mieæ ¿adnych
powa¿niejszych k³opotów. Poœwiêæ trochê czasu ukochanej osobie
– w przysz³oœci to zaprocentuje i bêdziesz mile zaskoczony.

WODNIK (21 I – 19 II)
Bardzo obiecuj¹co zapowiada siê ¿ycie zawodowe. Ktoœ zaufany
wska¿e Ci, któr¹ iœæ drog¹, aby zrealizowaæ marzenia. Osoba,

któr¹ siê interesujesz, zwróci siê do Ciebie o pomoc lub radê. Ci¹g
dalszy nale¿y do Ciebie! Nie zapomnaj jednak o codziennych
obowi¹zkach domowych.

RYBY (20 II – 20 III)
W sprawach finansowych wyka¿esz siê b³yskotliwoœci¹,
refleksem i co najwa¿niejsze – umiejêtnoœci¹ przekonywania.

Zostanie to docenione! Unikaj samotnoœci, poniewa¿ wprawia Ciê
w przygnêbienie. Najlepszym lekarstwem dla Ciebie bêdzie rozrywka
– sport i towarzystwo z poczuciem humoru.
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Szanowni Pañstwo !
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW”, proponuje ca³¹ gamê ubezpieczeñ pakietowych:

„Bezpieczna Rodzina”, „Zielony Zak¹tek”, „Bezpieczna Firma”, „Bezpieczna Gmina”. Pakiety
ubezpieczeniowe s¹ skierowane do konkretnego adresata, tak aby zapewniæ mu maksymaln¹ ochronê. Taki pakiet ma
du¿o zalet i korzyœci dla ubezpieczonego.
           Mam przyjemnoœæ zaproponowaæ Pañstwu pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne, które zawiera
w sobie trzy ubezpieczenia: OC, AC i NNW. Jakie zalety posiada pakietowe ubezpieczenie. Wraz z wykupem
ubezpieczenia pakietowego jesteœmy chronieni od ka¿dego ryzyka ubezpieczeniowego. Najwa¿niejszym sk³adnikiem
tego ubezpieczenia jest autocasco. Ubezpieczenie AC zawiera wykupione opcje: autocasco z ruchu i postoju,
kradzie¿, amortyzacjê czêœci oraz wykupiony udzia³ w³asny. Tak wiêc w razie szkody otrzymujemy pe³ne
odszkodowanie bez ¿adnych potr¹ceñ.  Kto mo¿e skorzystaæ z ubezpieczenia pakietowego:

1. osoby fizyczne
2. rolnicy
3. osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ale nie zatrudniaj¹ce pracowników

Warunkiem koniecznym do skorzystania z bardzo korzystnego finansowo ubezpieczenia pakietowego jest
posiadanie w T.U.W. „TUW”, ubezpieczenia maj¹tkowego z okreœlon¹ minimaln¹ sk³adk¹. Wynosi ona
100 z³.
Form¹ pakietow¹ mog¹ byæ objête nastêpuj¹ce pojazdy:

1. których okres eksploatacji nie przekroczy³ 10 lat
2. dla pojazdów fabrycznie nowych podstaw¹ przyjêcia do ubezpieczenia jest faktura VAT.
3. dla pojazdów u¿ywanych dostarczenie wszystkich dokumentów w³asnoœci pojazdu

           Szanowni Pañstwo, je¿eli mo¿ecie siê wykazaæ trzy letnim bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia
w OC i AC to pakiet ubezpieczeniowy mo¿ecie mieæ ju¿ od 4.4% sumy ubezpieczenia. Natomiast dla osób
które nie maj¹ takich zni¿ek pakiet mo¿na mieæ od 5.9 % sumy ubezpieczenia.

W celu pe³niejszej informacji proszê o kontakt z Fili¹ Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych
w Brzozowie.

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:                70.00 z³.                   65.00 z³.                   63.00 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.

T.U.W. „TUW” FILIA BRZOZÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 2, POK. 43

TEL. (0...13) 43-43-399

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


