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Unia Europejska

Po raz szósty w powiecie brzozowskim zosta³y zorganizowane
zawody sportowo-po¿arnicze. W Domaradzu o Puchar Starosty

Brzozowskiego rywalizowa³y zwyciêskie dru¿yny wy³onione w eliminacjach
gminnych.

Wœród goœci znaleŸli siê: Zygmunt B³a¿ – Starosta Brzozowski, Janusz
Dragu³a – Wicestarosta, Radni Rady Powiatu w Brzozowie z Przewo-
dnicz¹cym Mieczys³awem Czupskim, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu, bryg.
Adam Bruch – Naczelnik Wydzia³u KW PSP w Rzeszowie, podinsp. Edward
Z¹bek – Powiatowy Komendant Policji w Brzozowie, Zdzis³aw Wojdanowski
– Przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Brzozowskich, cz³onkowie Zarz¹du
Powiatowego ZOSP na czele z Prezesem, a zarazem Radnym Rady Powiatu
w Brzozowie - Stanis³awem £obodziñskim, Wójtowie Gmin, a zarazem Prezesi
Zarz¹dów Gminnych ZOSP: w Dydni - Jerzy Adamski i Haczowie –  Stanis³aw
Jakiel,  Prezes Zarz¹du  Gminnego ZOSP w Nozdrzcu, a zarazem
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu - Marek Owsiany – Nozdrzec, Prezes
Zarz¹du Miejsko-Gminnego ZOSP w Brzozowie - Roman Korfanty, a tak¿e
Prezesi Naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu.

Zawody cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem.W sumie ok. 2 tys.
widzów ogl¹da³o w akcji 19 ekip, rywalizuj¹cych w czterech kategoriach:
m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (12-16 lat) dziewcz¹t (4 zespo³y)
i ch³opców (6) oraz dru¿yn kobiecych (3) i dru¿yn mêskich, tzw. cz³onków
czynnych (6). Zawody sêdziowa³a komisja  z³o¿ona ze stra¿aków Komendy
Powiatowej PSP w Brzozowie pod przewodnictwem m³. kpt. Bogdana
Do³oszyckiego.

Zawody odby³y siê 8 sierpnia br. na stadionie w Domaradzu. Wœród
dziewcz¹t, podobnie jak przed rokiem, zwyciê¿y³y druhny z OSP w Dydni,
które pozostawi³y w pokonanym polu kole¿anki z OSP w Jab³onicy Polskiej
(gmina Haczów), OSP w Warze (gm. Nozdrzec) i OSP w Starej Wsi (gm.
Brzozów). W zaciêtej rywalizacji ch³opców dru¿yna OSP Jab³onica Polska
(1011,6 p.) o 0,6 punktu wyprzedzi³a ekipê OSP w Zmiennicy (gm. Brzozów).
Na dalszych miejscach uplasowali siê reprezentanci: OSP w Golcowej (gm.
Domaradz), OSP w Izdebkach (gm. Nozdrzec), OSP w Wydrnej (gm. Dydnia)
i OSP w Bliznem (gm. Jasienica Rosielna). Wœród kobiecych dru¿yn
po¿arniczych (grupa C) triumfowa³y panie z OSP Wara, które wyprzedzi³y
rywalki z OSP w Trzeœniowie (gm. Haczów) oraz OSP w Starej Wsi. Najwiêcej
emocji – jak zazwyczaj – dostarczy³a rywalizacja w gronie mêskich dru¿yn
po¿arniczych (grupa A). Po twardej walce zwyciê¿yli druhowie z OSP
w Domaradzu (114,4 p.) i oni zdobyli g³ówne trofeum – Puchar Starosty
Brzozowskiego. Drugie miejsce zajêli stra¿acy z OSP w Nozdrzcu (117 p.),
a trzecie – OSP w Wydrnej (120,4 p.). Na kolejnych miejscach sklasyfikowano
kolejno dru¿yny OSP w Starej Wsi (131,4 p.), Woli Jasienickiej (gm. Jasienica
Rosielna) – 131,8 p. Ostatni¹ lokatê, g³ównie dziêki punktom karnym za
niesportowe zachowanie, zaj¹³ zespó³ OSP w Jab³onicy Polskiej (139,4 p.).
O kolejnoœci w grupach A i C decydowa³a suma punktów zdobytych w 2
konkurencjach: æwiczeniu bojowym i sztafecie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
w æwiczeniu bojowym najlepszy wynik uzyskali druhowie z OSP w Nozdrzcu
– 42,8 sek. W nagrodê za zwyciêstwo w tej konkurencji otrzymali puchar
ufundowany przez Senatora Janusza Koniecznego – Wiceprzewodnicz¹cego
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP w Warszawie.

Oto sk³ady najlepszych zespo³ów w poszczególnych kategoriach:
OSP Dydnia (dru¿yna po¿arnicza dziewcz¹t): Justyna Siedlecka, Justyna
Wójcik, Katarzyna WoŸny, Katarzyna Spólnik, Anna Wójcik, Aneta Poca³uñ,
Katarzyna Wójcik, Natalia Kogut, Klaudia Kocy³a.
OSP Jab³onica Polska (dru¿yna po¿arnicza ch³opców): Grzegorz Balawajder,
Kamil Czubski, Kamil Walczak, Jan Cwenar, Wojciech Józefczyk, Daniel
Rajchel, Andrzej Œliwa, £ukasz Œnie¿ek, Dariusz Rymarz, Jaros³aw Œnie¿ek.
OSP Wara (kobiety): Gabriela Bernadyn, Joanna Durakowska, Magdalena
B¹k, Maria £uc, Marta Bobola, Beata Skubisz, Barbara Czernich, Agnieszka

Puchar Starosty
dla OSP Domaradz

Skotnicka, Ma³gorzata Duda, obs³uga motopompy –
Stanis³aw Sochacki.
OSP Domaradz (cz³onkowie czynni): Rafa³ Bober
– dowódca, Sebastian Mierzejewski, £ukasz
Filipkowski, Rafa³ Ryba, Mateusz Jara, Karol Piwowar,
Tomasz Goszty³a, Marek Marczak, Karol Kêdra.
OSP Nozdrzec (æwiczenie bojowe): Micha³ Baran,
Adam Toczek, Adam Baran, Tomasz Baran, Grzegorz
Baran, Piotr Niemiec, Marek Niemiec, Dariusz
Niemiec, Przemys³aw Rachwalski.

Nagrody zwyciêzcom i uczestnikom zawodów
wrêczy³ Starosta Zygmunt B³a¿ w asyœcie wójtów
gmin brzozowskich i w³adz powiatowych ZOSP.

Organizatorami zawodów byli: Starosta
Brzozowski, Zwi¹zek Gmin Brzozowskich, Zarz¹d
Powiatowy ZOSP RP w Brzozowie oraz Wójt Gminy
Domaradz przy wspó³pracy Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzozowie i Zarz¹du
Gminnego ZOSP RP w Domaradzu.
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INFORMACJE Z POWIATU

PRAWA KONSUMENTÓW

Podstawa prawna - ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152  z póŸn. zm.).

Ka¿dy posiadacz pojazdu mechanicznego jest
obowi¹zany zawrzeæ umowê obowi¹zkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e
w zwi¹zku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Umowê
mo¿na zawrzeæ w dowolnym zak³adzie ubezpieczeñ
prowadz¹cych ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów,  na
okres 12 miesiêcy. Ustawa przewiduje mo¿liwoœæ zawarcia
umowy na okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy. Jest to tzw. „umowa
ubezpieczenia krótkoterminowego”.

Mo¿na j¹ zawrzeæ, je¿eli pojazd mechaniczny jest:
1) zarejestrowany na sta³e - wówczas podmiot prowadz¹cy

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na poœredniczeniu w
kupnie i sprzeda¿y pojazdów mechanicznych w zakresie
pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzeda¿y lub
polegaj¹c¹ na kupnie i sprzeda¿y pojazdów mechanicznych
mo¿e zawrzeæ tak¹ umowê na czas nie krótszy ni¿ 30 dni;

2) zarejestrowany czasowo -  umowê zawiera siê na czas nie
krótszy ni¿ okres tej rejestracji, okreœlony w decyzji starosty
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania w³aœciciela
pojazdu mechanicznego, nie krótszy ni¿ 30 dni,

3) zarejestrowany za granic¹,
4) pojazdem wolnobie¿nym tzn. jest pojazdem silnikowym,

którego konstrukcja ogranicza prêdkoœæ jazdy do 25 km/h,
z wy³¹czeniem ci¹gnika rolniczego i pojazdów wolno-
bie¿nych bêd¹cych w posiadaniu rolników posiadaj¹cych
gospodarstwo rolne i u¿ytkowanych w zwi¹zku
z posiadaniem tego gospodarstwa - umowê mo¿na zawrzeæ
na czas nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce,

5) pojazdem historycznym tzn.
a) pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy -

Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazdem wpisanym do ksiêgi inwentarza muzealiów

zgodnie z przepisami dotycz¹cymi ewidencjonowania dóbr
kultury w muzeach,

c) pojazdem maj¹cym co najmniej 40 lat,
d) pojazdem maj¹cym co najmniej 25 lat i uznany przez

uprawnionego rzeczoznawcê samochodowego za pojazd
unikatowy lub maj¹cy szczególne znaczenie dla
udokumentowania historii motoryzacji; umowê mo¿na
zawrzeæ na czas nie krótszy ni¿ 30 dni.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - OBOWI¥ZKOWE OC

UWAGA! Je¿eli posiadacz pojazdu nie póŸniej ni¿ na
jeden dzieñ przed up³ywem okresu 12 miesiêcy, na który
umowa zosta³a zawarta, nie powiadomi pisemnie
zak³adu ubezpieczeñ o jej wypowiedzeniu, uwa¿a siê, ¿e
zosta³a zwarta nastêpna umowa na kolejnych 12
miesiêcy. Zasada ta nie dotyczy umów zawieranych na
okres krótszy ni¿ rok, które s¹ zawierane  na œciœle
okreœlony czas i po jego up³ywie siê koñcz¹.

Je¿eli jesteœ posiadaczem pojazdu i nie zawar³eœ umowy
obowi¹zkowego ubezpieczenia, mo¿esz ponieœæ „op³atê karn¹”.

Zgodnie z art. 88 ww. ustawy  osoba, która nie spe³ni³a
obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego OC,
zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia okreœlonymi w ustawie,
jest obowi¹zana wnieœæ op³atê. Op³ata ta wnoszona jest na rzecz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego .

Wysokoœæ op³aty, obowi¹zuj¹cej w ka¿dym roku
kalendarzowym, stanowi równowartoœæ w z³otych:
1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a) samochody osobowe - 500 euro,
b) samochody ciê¿arowe i autobusy - 800 euro,
c) pozosta³e pojazdy - 100 euro,
- ustalana przy zastosowaniu kursu œredniego og³aszanego przez

Narodowy Bank Polski wed³ug tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.
Wysokoœæ op³aty jest uzale¿niona od okresu pozostawania

posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w ka¿dym roku
kalendarzowym i wynosi:

1) 20 % op³aty  ww. - w przypadku gdy okres ten nie przekracza
3 dni,
2) 50 % op³aty ww.  przypadku gdy okres ten nie przekracza 14
dni,

  3) 100 % op³aty ww.- w przypadku gdy okres ten przekracza 14
dni.

Kto mo¿e kontrolowaæ zawarcie umowy OC?
Kontrola zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy

pojazdów mechanicznych jest obowi¹zkiem: Policji, organów
celnych, Stra¿y Granicznej, organów w³aœciwych w sprawach
rejestracji pojazdów, Inspekcji Transportu Drogowego. Do kontroli
s¹ uprawnione równie¿: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
oraz inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Z kolejnego artyku³u dowiesz siê m.in. kiedy powstaje
obowi¹zek zawarcia umowy  obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
co siê dzieje z umow¹ ubezpieczenia OC w przypadku zbycia
samochodu.

Zgubiono legitymacjê szkoln¹ na nazwisko: Mateusz Sowiñski - kl. II ab ZSB w Brzozowie
Uczciwego znalazcê prosimy o kontakt pod adresem:

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”,
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65.

UWAGA !!!

Opr. Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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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

We wspó³czesnym œwiecie, w obliczu istniej¹cego bezro-
bocia i problemów wynikaj¹cych z braku pracy bardzo wa¿na
jest umiejêtnoœæ korzystania z ró¿nych sposobów poszukiwa-
nia zatrudnienia.

Internetowe Centrum Informacji dla Osób Bezrobotnych
i Poszukuj¹cych Pracy w Brzozowie  coraz czêœciej jest odwie-
dzane przez osoby pragn¹ce wykorzystaæ ten nowoczesny œro-
dek komunikacji w celu znalezienia pracy.

Osoby korzystaj¹ce z us³ug Internetowego Centrum In-
formacji  maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z fachowej pomocy w zna-
lezieniu niezbêdnych informacji. Pracownik centrum udziela
potrzebnych wskazówek i pomocy.

Dotychczas osoby odwiedzaj¹ce Centrum najczêœciej
poszukiwa³y informacji o ofertach pracy z terenu województwa
podkarpackiego, ofert zgodnych z kwalifikacjami zawodowymi,
a wiêc wg wybranych kategorii np.: sprzeda¿, produkcja, bu-
downictwo, administracja. Wiele osób skorzysta³o z mo¿liwoœci
zapoznania siê z kierunkami kszta³cenia i zasadami rekrutacji na
uczelniach, a tak¿e z informacjami o kursach zawodowych. Za-
interesowaniem cieszy³y siê tak¿e informacje o zmianach w prze-
pisach prawnych. Wiele osób skorzysta³o z mo¿liwoœci bezp³at-
nego napisania ¿yciorysu zawodowego i listów motywacyjnych.

 Swobodny dostêp do informacji daje potencjalnym u¿yt-
kownikom Internetu nieograniczone mo¿liwoœci. Internet sta-
nowi obecnie najbogatsze Ÿród³o informacji o rynku pracy. Osoby
poszukuj¹ce pracy przez sieæ zyskuj¹ dostêp do szerokich za-
sobów informacji równoczeœnie oszczêdzaj¹c czas, jaki poœwiê-
ca³yby na poszukiwanie pracy pos³uguj¹c siê tradycyjnymi
sposobami docierania do ofert pracy.

W internetowej gie³dzie pracy znajdziemy miêdzy innymi
serwisy doradztwa personalnego, oferty pracy w kraju i za gra-
nic¹, skróty og³oszeñ prasowych, strony grup dyskusyjnych,
informacje o firmach, organizacjach studenckich i Biurach Ka-
rier. Na stronach internetowych coraz czêœciej pojawiaj¹ siê in-
formacje przygotowywane bezpoœrednio przez pracodawcê, ta-
kie jak strony www z list¹ stanowisk i zasadami naboru. Do³¹-
czenie dostosowanego do oczekiwañ konkretnej firmy kwestio-
nariusza osobowego kandydata do pracy umo¿liwia b³yskawicz-
ne przes³anie swoich danych  o ka¿dej porze dnia i z ka¿dego
miejsca na œwiecie.
www - internetowe serwisy pracy

Internetowe serwisy pracy s¹ metod¹ posiadaj¹c¹ nie-
ocenione zalety zarówno dla poszukuj¹cych pracy jak i dla pra-
codawców. Na wymienionych stronach zamieszczane s¹ rów-
nie¿ informacje dotycz¹ce aktualnych tendencji na rynku pracy,
sposobów poszukiwania pracy, zawieraj¹ce poradniki, charak-
terystyki zawodów, obowi¹zuj¹ce przepisy prawne wraz z ko-
mentarzem, testy mierz¹ce kompetencje i predyspozycje oso-
bowoœciowe, porady specjalistów, informacje na temat kursów,
szkoleñ i konferencji, opisy pracodawców, bazy adresów oraz

ofert pracy, praktyk, sta¿y zawodowych w Polsce i za granic¹.
Na tych stronach mo¿na tak¿e wype³niæ CV i umieœciæ swoj¹
ofertê w bazie kandydatów.

Oferty w wiod¹cych portalach:
www.praca.interia.pl
www.praca.onet.pl
www.praca.wp.pl

Wyspecjalizowane strony - poradnictwo i oferty pracy
w Polsce i za granic¹: www.pracuj.pl, www.gratka.pl, www.be-
stoferta.pl, www.jobpilot.pl, www.horyzont.pl, www.pracadlacie-
bie.pl, www.kariera.wprost.pl, www.jobaid.pl, www.praca.onli-
ne.pl, www.jobbank.pl, www.jobsektor.pl, www.praca.gazeta.pl,
www.praca.korba.pl, www.arena.pl, www.ABCpraca.pl, www.pel-
nomocnik.com.pl, www.prace.net.pl, www.topjobs.pl ,
www.jobs.pl, www.polishworld.com./drobne/, www.job-
net.com.pl, www.megapraca.pl, www.cv.online.pl – oferty pracy,
które mo¿na otrzymaæ na skrzynkê mailow¹, www.careergate.pl-
serwis jest wirtualnym konsultantem dla osób trac¹cych pracê,
www.1praca.gov.pl – m.in. informacje o programie Pierwsza Pra-
ca, www.biznespartner.pl – bezp³atne szkolenia  e-lerning dla
osób zak³adaj¹cych w³asn¹ firmê, www.ipis.pl – dla osób zaczy-
naj¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, www.info.korba.pl –
stypendia,sta¿e, praca, konkursy studenckie, nowoœci uczelnia-
ne, www.globalenergyjobs.com – na ca³ym œwiecie wg bran¿.

Praca dla in¿ynierów, informatyków lub kierunków pokrew-
nych: www.bdi.com.pl, www.cad.pl, www.cbk.pl, http://compu-
terjobspage – dla informatyków za granic¹, www.hmp.pl,
www.itbc.com.pl, www.mostwanted.pl, www.it-gazeta-pra-
ca.com.ppl/oferty.html, www.informatyk.org – katalog progra-
mistów, grafików, webmasterów, www.inforstaff.com.pl, www.i-
praca.pl, www.praca.link.pl, www.prosperum.pl, www.poligra-
fia.cm, www.talents.pl, www.webjobs.pl, www.webmasterpra-
ca.prv.pl.

Strony poœwiêcone Unii Europejskiej: http://euro.pap.net.pl –
informacje o Unii Europejskiej, www.euroinfo.org.pl – targi, pro-
gramy, informacje z w¹skich dziedzin, www.cie.gov.pl – regional-
ne centra informacji europejskiej, www.uniaeuropejska.info.pl –
certyfikaty jêzykowe, www.ksap.gov.pl – kszta³cenie, szkolenia
zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹, www.ukie.gov.pl- pliki do samo-
dzielnej nauki o Unii Europejskiej, www.europa.ue.int – sta¿, pra-
ca, www.gazeta.pl/ue - praca w urzêdach Unii Europejskiej, kon-
kursy.

Strony poœwiêcone rynkowi pracy za granic¹ w poszczegól-
nych krajach: www.ams.or.at – Austria, www.hotjob.be – Bel-
gia, www.vdab.be – Belgia, www.af.dk – Dania, www.anpe.fr –

Szukanie pracySzukanie pracySzukanie pracySzukanie pracySzukanie pracy     zzzzz     pomocpomocpomocpomocpomocaaaaa Internetu Internetu Internetu Internetu Internetu`̀̀̀̀
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ZARZ¥D   DRÓG   POWIATOWYCH   W   BRZOZOWIE

Francja, www.arbeit.de  - Niemcy, www.europalavoro.it – W³o-
chy, www.fas.ie – Irlandia, www.oaed.gr – Grecja, www.etet.lu
– Luksemburg, www.aetat.no – Norwegia, www.iepf.pt – Por-
tugalia, www.inem.es – Hiszpania, www.amv.se – Szwecja,
www.employmentservice.gov.uk – Wielka Brytania,
www.ajb.dni.us – USA, www.2p.pl – USA  (linki), www.rsin-
ternships.com – USA, www.jobbank.com, www.jobweb.org.

Osoby planuj¹ce wyjazd w celu podjêcia pracy, w któ-
rymœ z krajów europejskich maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê
z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Informacje mo¿na znaleŸæ na stro-
nie www.europa.eu.int/citiznes/index_enhtml.

W przygotowaniu listów motywacyjnych  i CV w ró¿nych jêzy-
kach pomog¹ informacje zawarte na stronie: www.cedefop.eu.int/
transpoarency/cv.asp

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z us³ug
Internetowego Centrum Informacji  dla Osób Bezrobotnych
i Poszukuj¹cych Pracy  zapraszamy w poniedzia³ki, wtorki
i œrody w godzinach od 9:00 do 14:00.  Centrum mieœci siê
w budynku Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzozowie, ul. Rynek 9.

Wies³awa Wojciechowska
doradca zawodowy

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 10. 09. 2004 r.

1. Operator koparki
2. Piekarz
3. Cukiernik z doœwiadczeniem
4. Kosmetyczka

5. Technik - spawacz
6. Hutnik szk³a
7. Lakiernik
8. Specjalista ds. marketingu

Na drogach powiatowych w pe³ni
sezonu letniego trwa³a wytê¿ona praca.
W I dekadzie lipca zosta³ odbudowany
przepust drogowy na potoku w  miejsco-
woœci Ulucz z wykonaniem œciany
oporowej, dziêki czemu zosta³a przywró-
cona pe³na przejezdnoœæ na drodze
Krzemienna – Ulucz.

W tym czasie zosta³ odnowiony
i wyremontowany budynek przewozu
promowego w Krzemiennej oraz
wyczyszczony z zaroœli pas drogowy, co
poprawi³o estetykê drogi.

W ci¹gu drogi Jab³onica Polska
– Jasionów, na odcinku o nawierzchni
¿wirowej w Jasionowie wykonano bie¿¹cy
remont materia³em kamiennym oraz
u³o¿ono p³yty drogowe w celu
zabezpieczenia wysokich skarp drogo-
wych na d³ugoœci 20 mb.

Utrzymanie dróg wymaga ci¹g³ych
prac bie¿¹cych, lecz pod koniec lipca
wyst¹pi³y ulewne opady, które spowo-

dowa³y na drogach znaczne zniszczenia.
Zagro¿one by³y mosty drewniane

w Jasienicy Rosielnej i Domaradzu.
Rozmyty zosta³ przepust drogowy z f 150
w Hucie Porêby, co spowodowa³o
przerwanie przejezdnoœci na drodze Wara
– Jawornik Ruski. Przepust ten zosta³ przez
Zarz¹d Dróg w trybie pilnym odbu-
dowany w okresie od 2 do 6 sierpnia br.,
co spowodowa³o przywrócenie pe³nej
przejezdnoœci na tej drodze.

Najwiêksze szkody ulewne deszcze
wyrz¹dzi³y na drogach w Gminie Nozdrzec
i Dydnia. Powsta³y osuwiska drogowe,
zsuwy skarp i zamulenia rowów
w H³udnie, Weso³ej, Hucie Porêby,
Siedliskach, Witry³owie, Temeszowie
i Krzywem. Rozmyte zosta³y równie¿
znaczne odcinki dróg o nawierzchni
¿wirowej i asfaltowej.

W czasie opadów oraz po ich
zakoñczeniu na drogach wykonano
najbardziej pilne roboty ziemne dla

uzyskania przejezdnoœci, lecz likwidacja
wszystkich zniszczeñ potrwa zancznie
d³u¿ej.

Przyznaæ trzeba równie¿, ¿e przy
likwidacji zastoisk wodnych na drogach
i odmulaniu przepustów drogowych
w okresie opadów i podwy¿szonych
stanów wody du¿¹ pomoc wykaza³y
jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych z Weso³ej, Wydrnej, Izdebek i Jasie-
nicy Rosielnej.

Wa¿nym zadaniem bêdzie pow-
tórzenie remontów cz¹stkowych mas¹ na
gor¹co na drogach, gdzie powsta³y
wyboje w nawierzchniach smo³owych.
Prace te wykona Zarz¹d Dróg we w³asnym
zakresie mas¹ asfaltow¹ zakupion¹
w wytwórni w Pustynach.

Opr. Kazimierz Tympalski
Kierownik Zarz¹du Dróg Powiatowych

w Brzozowie

9.   Kierowca kat. C+E
10. Psycholog
11. Operator dŸwignicy
12. Blacharz - lakiernik
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

S£U¯BY,  INSPEKCJE ,  STRA¯E

Tak d³ugo, jak rak piersi
nie dotyczy nas samych,
najbli¿szej rodziny lub kogoœ
z przyjació³, nie myœlimy o nim
a tym bardziej o profilaktyce
z nim zwi¹zanej. Bêd¹c kobiet¹
wiesz, co to znaczy posiadaæ
wiele obowi¹zków. Ostatni¹
rzecz¹, o której prawdopo-
dobnie myœlisz, jest w³aœnie
zdrowie i wizyty u lekarza,
zw³aszcza kiedy nic ci nie
dolega. Niezale¿nie jednak od
wszystkich zajêæ musisz
znaleŸæ czas na kontrolowanie
swoich piersi i wykonywanie
badañ mammograficznych.
Zrób to dla siebie. Zrób to dla
tych, którym jesteœ bliska.

W zwi¹zku z powy¿szym Powiatowa Stacja Sanitarno
– Epidemiologiczna w Brzozowie kontynuuje realizacjê programu
„Co ka¿da kobieta wiedzieæ powinna”. Celem programu jest zwiêkszenie
poziomu wiedzy kobiet na temat choroby nowotworowej piersi oraz
upowszechnienie prowadzenia systematycznej samokontroli piersi.
Adresatami s¹ kobiety z zak³adów pracy.

W ramach programu w sali narad Urzêdu Miejskiego w Brzozowie,
zorganizowano szkolenie dla kobiet z Urzêdu Miejskiego w Brzozowie
i firmy GRAN – PIK. Prelekcjê oraz pokaz i naukê samobadania piersi
prowadzi³a Naczelna Pielêgniarek Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie – Zenona Radwañska. Po przeprowadzeniu badania
ankietowego na „wejœciu” i „wyjœciu” wybranej wœród adresatek
programu grupie kobiet stwierdzono, ¿e uczestniczki szkolenia:
- znaj¹ cele samoobserwacji i samobadania piersi;
- potrafi¹ zgodnie z zasadami zbadaæ swoje piersi;
- umiej¹ rozpoznaæ sygna³y ostrzegawcze nowotworu z³oœliwego piersi.

Co  ka¿da  kobieta
      wiedzieæ  powinna

RAK  PIERSI  WCZEŒNIE  WYKRYTY
JEST  WYLECZALNY!

Pamiêtaj, aby:

- od 20. roku ¿ycia co miesi¹c badaæ piersi (najlepiej
tydzieñ po miesi¹czce), a u kobiet nie miesi¹-
czkuj¹cych – np. ka¿dego 1 dnia miesi¹ca;

- od 30. roku ¿ycia raz w roku poddawaæ siê badaniu
kontrolnemu u lekarza;

- od 35 do 39 roku ¿ycia – wykonaæ jedn¹ mammo-
grafiê  podstawow¹, zw³aszcza kobiety z grupy
podwy¿szonego ryzyka;

- od 40 do 49 roku ¿ycia – wykonywaæ mammografiê
co 2 lata;

- od 50 d0 60 roku ¿ycia – wykonywaæ mammografiê
co 1 – 1,5 roku;

- powy¿ej 60 roku ¿ycia – wykonywaæ mammografiê
co 1,5 do 2 lat (wg zaleceñ lekarza).

Maria Cecu³a-Zajdel

Kobiety z grupy tzw. podwy¿szonego ryzyka (maj¹ce
wœród krewnych chorych na
raka, zw³aszcza raka piersi)
powinny poddawaæ siê
badaniom kontrolnym
czêœciej – wed³ug wskazañ
lekarza.

Do badania piersi
stosuje siê tak¿e USG,
g³ównie u kobiet
przed 35 rokiem ¿ycia i
jako badanie uzupe³nia-
j¹ce.

MAMMOGRAFIÊ   MO¯NA   WYKONAÆ  W:
· szpitalu
· przychodni
· mammobusie
· pracowni mammograficznej posiadaj¹cej atest.

Szkolenie prowadzi³a Z. Radwañska

Uczestniczki spotkania
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

MUNDUR  POLICYJNY  POD  OCHRON¥
13 maja br. ukaza³o siê Rozporz¹dzenie MSWiA,

dotycz¹ce ochrony munduru policyjnego. W artykule 2§2.1
czytamy: Wprowadza siê zakaz u¿ywania przez osoby
niebêd¹ce policjantami munduru policyjnego i jego czêœci
(...) chocia¿by nawet zosta³y one pozbawione oznak
policyjnych.

 Warto o tym wiedzieæ, zanim na targu lub od osoby
prywatnej ktoœ kupi lub dostanie np. policyjne „moro”
i zechce siê w nie ubraæ. Informujemy, ¿e w tym zakresie
prowadzone bêd¹ kontrole policji w punktach sprzeda¿y, tak¿e
uliczno-bazarowej.

UWA¯AJMY  NA  DROGACH
Przypominamy kieruj¹cym, ¿e na trasie Domaradz

– Sanok w s³oneczne dni, w godzinach po³udniowych s³oñce
odbija siê w szybie kierowcy, co powoduje zmniejszon¹
widocznoœæ. Nale¿y wówczas ograniczyæ prêdkoœæ. Kierowcom
jad¹cym w kierunku przeciwnym - do Domaradza - sugerujemy
aby wówczas w³¹czali œwiat³a mijania, by byæ bardziej
widocznym.

Przypominamy równie¿ pieszym – widz¹c nadje¿d¿aj¹cy
z przeciwka pojazd piechur  m u s i  ust¹piæ mu miejsca, nie
tylko dlatego, ¿e tak stanowi¹ przepisy ustawy Prawo o ruchu
drogowym, ale tak¿e dla w³asnego bezpieczeñstwa.

Apelujemy do rodziców id¹cych czêsto lewym poboczem
z ma³ymi dzieæmi. Swoj¹ pociechê prowadŸcie Pañstwo od
strony pobocza, a nie od œrodka jezdni i trzymajcie j¹ mocno za
rêkê.

O w³asne bezpieczeñstwo trzeba zadbaæ tak¿e samemu.

ZDARZENIA  TRAGICZNE  W  SKUTKACH
W minionym miesi¹cu dosz³o na terenie naszego powiatu

do czterech tragicznych w skutkach zdarzeñ.
***

13 sierpnia br. w jednej ze wsi powiatu brzozowskiego 2-
letnia dziewczynka z Bielska Bia³ej, która przyjecha³a z rodzicami
do dziadków, wpad³a do niedok³adnie zabezpieczonego szamba.
Dziecko do 30 sierpnia przebywa³o w szpitalu, gdzie mimo
wysi³ków lekarzy nie odzyska³o przytomnoœci i zmar³o.

 ***
62-letni mieszkaniec Knurowa czasowo przebywaj¹cy

w jednej ze wsi powiatu u swej rodziny, bêd¹c w stanie
nietrzeŸwoœci (1,89‰), wszcz¹³ awanturê. Grozi³, ¿e zabije ¿onê
i podpali domostwo. Sprawcê osadzono do wytrzeŸwienia,
czynnoœci policyjne trwaj¹.

***
25 sierpnia br. w innej ze wsi dosz³o do sporu

s¹siedzkiego. W trakcie awantury jeden z s¹siadów uderzy³
drugiego siekier¹ w plecy, a ¿onê s¹siada, która stanê³a
w obronie mê¿a, ugodzi³ ostrzem ³opaty w d³oñ. Oboje zostali
zabrani do szpitala. Sprawca zosta³ zatrzymany w areszcie.

***
Podczas udra¿niania kopark¹ przydro¿nych rowów po

powodzi przed posesj¹ w jednej ze wsi, w trakcie wybierania
ziemi koparka przechyli³a siê i ³y¿k¹ uderzy³a w stoj¹cego
nieopodal mê¿czyznê, który dozna³ licznych obra¿eñ klatki
piersiowej.

NAPAD  NA  LISTONOSZA
30 sierpnia br. oko³o godz.

9.30 na telefon
alarmowy brzo-
zowskiej policji
(112) zadzwoni³
listonosz jednej
z podbrzozow-
skich wsi, powia-
damiaj¹c, ¿e przed
chwil¹ dwaj zamaskowani w kominiarki osobnicy
zaatakowali go przy u¿yciu rêcznego miotacza gazu i  dwóch
pistoletów. „Dawaj pieni¹dze” – krzykn¹³ jeden z nich i rozpyli³
listonoszowi gaz w oczy. Napadniêtemu uda³o siê wyrwaæ
i uciec, a nastêpnie z posiadanej komórki wezwaæ na pomoc
policjê. Natychmiast ponad 20 policjantów, niezale¿nie od
pe³nionej funkcji i stopnia, zosta³o skierowanych do penetracji
terenu.

Dzia³ania koordynowa³ w terenie podinspektor Edward
Z¹bek -  Komendant Powiatowy. Inni policjanci rozpytywali
i ustalali œwiadków tego niecodziennego zdarzenia. W zwi¹zku
z tym, ¿e sprawcy pobiegli w pola po³o¿one poza przydro¿nymi
zabudowaniami, dokonano penetracji kilku hektarów pól, jarów,
nieu¿ytków, wykorzystuj¹c do tego tak¿e policyjnego psa
tropi¹cego. Sprawcom uda³o siê jednak zbiec. Po czterech
godzinach dzia³ania penetracyjne zakoñczono, prowadz¹c nadal
rozpytywania œwiadków, d¹¿¹c do ustalenia dok³adnych
rysopisów sprawców, sprawdzaj¹c meliny i wykonuj¹c inne
czynnoœci policyjne. Oko³o 15.30 zatrzymano jednego ze
sprawców, a nieco póŸniej drugiego. Obaj s¹ mieszkañcami
powiatu brzozowskiego, jeden ma 19 a drugi 22 lata.  Czynnoœci
policyjne trwa³y nadal i 2 wrzeœnia br. ustalono i zatrzymano
czwartego ze sprawców, który nie bra³ wprawdzie
bezpoœredniego udzia³u w napadzie, ale wspó³dzia³a³ z pozo-
sta³ymi na etapie przygotowawczym.

W toku czynnoœci policyjnych ustalono, ¿e
przygotowanie napadu zaczêto jeszcze w maju br. Sprawcy
wybrali na miejsce dom nieco oddalony od zwartej zabudowy,
do którego przechodz¹c nale¿a³o min¹æ dwie kêpy krzaków
po³o¿onych po obu stronach drogi. Pod ten adres wys³ali listy
polecone, by skierowaæ tam listonosza.

Trzem pierwszym sprawcom postawiono zarzut rozboju
przy u¿yciu broni, czwartemu wspó³udzia³u w tym przestêp-
stwie. Grozi im za to kara pozbawienia wolnoœci od lat 3 do 25.
Na wniosek policji i miejscowej prokuratury, S¹d Rejonowy
w Brzozowie zastosowa³ wobec nich œrodek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy.

nadkom. Jan Wolak
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KOMENDA POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

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

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
http://straz-brzozow.w.interia.pl

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

KRÓTKIE  PORADY  DLA  KA¯DEGO
Katastrofy mog¹ wyst¹piæ w ró¿nych postaciach

i rozmiarach. Powodzie, wichury, œnie¿yce, po¿ary przestrzenne
i inne - mog¹ wydarzyæ siê i w naszym województwie.  Wiêkszoœæ
jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Czêœæ z nich
jest przewidywalna, - ale wiêkszoœæ ci¹gle nas zaskakuje. Chocia¿
katastrofy naturalne nie s¹ zjawiskiem, o którym chêtnie siê czyta,
to jednak wskazane jest wiedzieæ wiêcej na ich temat. Wiedza ta
pomo¿e zrozumieæ zagro¿enia i przygotowaæ siê na wypadek ich
wyst¹pienia.
WYPOSA¯ENIE  NA  CZAS  KLÊSKI  ̄ YWIO£OWEJ

Ka¿da rodzina powinna mieæ przygotowane podstawowe
wyposa¿enie na czas klêsk ¿ywio³owych. Podczas katastrof mo¿e
wyst¹piæ brak elektrycznoœci, gazu, wody itp. Mo¿liwe jest te¿, ¿e
warunki uniemo¿liwiaj¹ opuszczenie domu przez wiele dni.
Przygotowane zawczasu wyposa¿enie u³atwi przetrwanie tego
trudnego okresu. Wyposa¿enie powinno zawieraæ:
¿ywnoœæ: miêso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki,
mleko i zupy; cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne po¿ywienie
(witaminy, s³odycze, ¿ywnoœæ dla niemowl¹t i ludzi starszych,
krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) - zapas na okres 3 - 5
dni przechowywaæ w ch³odnym i suchym miejscu;
woda: wodê nale¿y zgromadziæ najlepiej w plastikowych pojemnikach
w iloœci 4 - 5 litrów na osobê na okres 3 - 5 dni, wliczaj¹c wodê do
utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna byæ
odka¿ona, np. wybielaczem do prania o stê¿eniu 5,25 % w iloœci
1 kropla na litr wody);
odzie¿ i rzeczy do spania: ka¿dy domownik powinien posiadaæ
1 zmianê bielizny, odzie¿y i butów, i dodatkowo okrycie przeciw-
deszczowe, ciep³¹ bieliznê, koc lub œpiwór;
apteczka pierwszej pomocy: gaza; sterylne banda¿e, w tym
elastyczne; taœmy przylepne; no¿yczki; chusta, termometr; œrodki
aseptyczne, œrodki przeciwbólowe, aspirynê, œrodki przeczy-
szczaj¹ce, wêgiel aktywowany; myd³o; rêkawice gumowe oraz zapas
lekarstw na przewlek³e choroby cz³onków rodziny;
przybory i narzêdzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na
baterie, latarki, zapasowe baterie, nó¿ wieloczynnoœciowy, zapa³ki,
przybory do pisania, przybory do higieny, plastikowe pojemniki,
papier toaletowy, przybory do szycia - zestaw powinien byæ
spakowany i gotowy do zabrania.
ZABEZPIECZENIE  DOMU

Mo¿liwoœci zabezpieczenia domu s¹ bardzo ograniczone
i wi¹¿¹ siê z du¿ymi kosztami. Mo¿na jednak wykonaæ
przedsiêwziêcia profilaktyczne, które zmniejsz¹ do minimum ryzyko
strat. Do takich przedsiêwziêæ nale¿¹:
- przeniesienie wartoœciowych przedmiotów na strych lub wy¿sze

piêtro;
- zamontowanie tablic bezpieczników i liczników mo¿liwie jak

najwy¿ej;
- ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym;
- stworzenie systemu pomocy s¹siedzkiej.

ZAPOBIEGANIE  WYPADKOM
Nag³y wypadek mo¿e siê zdarzyæ nawet

w najbezpieczniejszym miejscu i wœród najbardziej
odpowiedzialnych osób. Tê mo¿liwoœæ mo¿na zmniejszyæ
do minimum, jeœli bêdziemy pamiêtaæ o kilku praktycznych
uwagach przedstawionych poni¿ej. Pamiêtajmy, ¿e
najczêstszymi ofiarami nag³ych zdarzeñ s¹ dzieci i ludzie
w podesz³ym wieku, dlatego zwracajmy szczególn¹ uwagê
na miejsca, w których zwykli przebywaæ.
W  DOMU
Zalecenia ogólne:
- nie pozostawiaj odkrytych przewodów elektrycznych,
- zwracaj uwagê, aby brzegi wyk³adzin, dywanów lub

innych przykryæ pod³ogowych nie odstawa³y od pod³o¿a,
- pamiêtaj, aby wszystkie schody i korytarze by³y dobrze

oœwietlone i zaopatrzone w porêcze wszêdzie tam, gdzie
to jest konieczne,

- zabezpieczaj nieu¿ywane gniazdka elektryczne (np.
zatyczk¹),

- przechowuj alkohol, naczynia szklane itp. w bezpiecznym
miejscu,

- upewnij siê, ¿e szklane drzwi s¹ dobrze widoczne.
w kuchni:

- naczynia stawiaj tak, aby ich r¹czki nie wystawa³y,
- os³aniaj piekarnik,
- nie stawiaj garnków, patelni ani innych naczyñ na brzegu

kuchenki, piekarnika lub blatu roboczego,
- wszystkie œrodki czystoœci przechowuj w pojemnikach

niedostêpnych dla dzieci (np. specjalny rodzaj zamkniêæ),
- zaopatrz siê w odpowiedni¹ gaœnicê lub koc gaœniczy.

w ³azience:
- wszystkie leki itp. przechowuj w miejscu niedostêpnym

dla dzieci i w specjalnych pojemnikach,
- brodzik prysznica powinien byæ wyposa¿ony w uchwyt

do trzymania siê i wy³o¿ony mat¹ przeciwpoœlizgow¹,
- nie nape³niaj wanny wy³¹cznie gor¹c¹ wod¹, nie

pozostawiaj bez nadzoru odkrêconych kranów,
- nie u¿ywaj w ³azience urz¹dzeñ elektrycznych zasilanych

z gniazdek, - sprawdŸ, czy maty przeciwpoœlizgowe nie
przesuwaj¹ siê po œliskiej pod³odze ³azienki.

W  GARA¯U  I  W  OGRODZIE
- przy zmianie zawartoœci pojemnika z chemikaliami zawsze

dobrze go znakuj. Nie u¿ywaj naczyñ po napojach ani
innych kruchliwych w wygl¹dzie do przechowywania
chemikaliów,

- wszystkie potencjalne niebezpieczne substancje, np.
farby, rozpuszczalniki, paliwo, œrodki czystoœci,
przechowuj w bezpiecznym miejscu, najlepiej wysoko nad
ziemi¹,

- zamontuj wy³¹czniki lub odpowiednie bezpieczniki na
wszystkich przed³u¿aczach sieciowych wykorzysty-

ZAGRO¯ENIE   KLÊSKAMI   ¯YWIO£OWYMI
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wanych do zasilania narzêdzi warsztatowych lub ogrodowych,
- nie pozostawiaj narzêdzi, zw³aszcza grabi, lin, no¿yc, w nie³adzie,
- nie kuœ losu pozostawiaj¹c klucze w stacyjkach urz¹dzeñ

mechanicznych, np. samochód, kosiarka itp.
- wykorzystuj wszelkie zamontowane blokady zabezpieczaj¹ce

przed nieumyœlnym otwarciem drzwi przez dziecko w czasie
jazdy,

- przy przewo¿eniu dzieci u¿ywaj specjalnych, przeznaczonych
do tego fotelików,

- pilnuj, aby wszyscy pasa¿erowie mieli zapiête pasy bezpiecze-
ñstwa,

- przed otwarciem drzwi zawsze upewnij siê, ¿e z ty³u nie nadje¿d¿a
inny samochód. Je¿eli natê¿enie ruchu jest du¿e wychodŸ przez
drzwi po przeciwnej stronie,

- zanim ruszysz upewnij siê, ¿e ani przed, ani za samochodem nie
ma nikogo. Zwróæ szczególn¹ uwagê na dzieci, które mog¹ siê
bawiæ np. w chowanego.

ZALECENIA  OGÓLNE
- zapewnij dzieciom edukacjê, odpowiedni¹ do ich wieku na temat

bezpieczeñstwa na drodze,
- nie pozwalaj na zabawy i gry poza miejscami wyznaczonymi do

tego celu,

- nie jedz i nie dotykaj nieznanych lub podejrzanie
wygl¹daj¹cych potraw i przedmiotów,

- b¹dŸ ostro¿ny maj¹c do czynienia z psami lub innymi
zwierzêtami, nawet je¿eli wydaj¹ siê przyjaŸnie nastawione,

- powiedz dzieciom, jak maj¹ siê zachowaæ w rozmowach
z obcymi, jak reagowaæ na propozycjê poczêstunku lub
przeja¿d¿ki z ich strony,

- je¿eli zamierzasz wybraæ siê w dalsz¹ podró¿, to staraj siê do
niej odpowiednio przygotowaæ. Poinformuj rodzinê lub
znajomych o planowanej trasie podró¿y i spodziewanym
czasie swojego powrotu.

W  CZASIE  WAKACYJNEGO  WYPOCZYNKU
- rozwa¿nie korzystaj z k¹pieli s³onecznych,
- chodŸ w klapkach, a nie boso,
- nie dotykaj zwierz¹t, zw³aszcza ryb, je¿owców i meduz. Mog¹

one czasami u¿¹dliæ lub poparzyæ, nawet je¿eli s¹ martwe,
- je¿eli uprawiasz jakiœ sport lub po prostu korzystasz z ruchu,

noœ odpowiedni do tego ubiór i stosuj siê do rad opiekuna,
- miej przy sobie krem do opalania z filtrem ochronnym, preparaty

przeciw uk¹szeniom owadów, leki na wypadek niestrawnoœci
i inne podobne, mog¹ce siê przydaæ preparaty.

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y
PO¯ARNEJ W BRZOZOWIE  W  OKRESIE

OD  01. 07. 2004 r.   DO  10. 08. 2004 r.

W okresie od 01. 07.br do 10. 08.br. odnotowano 391
zdarzeñ w tym 4 po¿ary (w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacja
po¿arów bra³o udzia³ 11 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie 49
ratowników PSP i OSP),  381  miejscowych zagro¿eñ
(w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych zagro¿eñ
bra³o udzia³ 423 zastêpów w sk³adzie 1697 ratowników). Alarmów
fa³szywych nie odnotowano.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Po¿ary
- 28.07.br. mia³ miejsce po¿ar budynku mieszkalno-gospodarczego

w miejscowoœci Domaradz. O godz. 22.38 do Powiatowego
Stanowiska Kierowania w Brzozowie zg³oszono informacjê
o po¿arze. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³ 2 zastêpy
z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie oraz 6 samochodów gaœniczych z jednostek  OSP
tj.: Domaradz, Domaradz Góra, Blizne, Golcowa oraz Domaradz
Porêby. Po¿arem objêta by³a czêœæ mieszkalna i poddasze
budynku. Na miejsce zdarzenia jako pierwsza przyby³a OSP
Domaradz, która poda³a dwa pr¹dy gaœnicze wody. Zastêp JRG
Brzozów poda³ trzeci pr¹d gaœniczy wody w obronie zagro¿onej
stodo³y, po czym przyst¹piono do ewakuacji mienia z budynku.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano Pogotowie Energetyczne
celem odciêcia dop³ywu pr¹du elektrycznego oraz karetkê
pogotowia, by odwieŸæ do szpitala w³aœciciela budynku, który
uleg³ zranieniu stóp. Przybywaj¹ce na miejsce zdarzenia
jednostki OSP w³¹czono do dzia³añ. Punkt czerpania wody
zlokalizowano na pobliskim cieku wodnym. Z budynku
mieszkalnego wyniesiono 2 butle na propan–butan. Po
ugaszeniu  miejsce po¿aru przekazano jednostce OSP Domaradz,
celem nadzoru. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ po¿aru by³o
wy³adowanie atmosferyczne. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze
trwa³y 2,45 godziny. Wziê³o w nich udzia³ 35 stra¿aków
- ratowników.

Miejscowe zagro¿enia
- 08.07. br. w Humniskach mia³ miejsce wypadek drogowy.

Zg³oszenie dy¿urny  operacyjny odebra³ o godz. 09.26. Do
zdarzenia zadysponowano jeden samochód gaœniczy z JRG
Brzozów. W chwili przybycia okaza³o siê, ¿e samochód
osobowy Audi po zderzeniu z motorowerem zablokowa³ jeden
pas ruchu. Poszkodowane zosta³y dwie osoby,  tj.
motorowerzysta oraz bêd¹cy w szoku kierowca pojazdu  Audi.
Pierwszej pomocy udzieli³a im przyby³a na miejsce wypadku
obsada karetki pogotowia. Dzia³ania podjête przez zastêp JRG
Brzozów to zabezpieczenie miejsca wypadku, zamkniecie ruchu
na drodze, od³¹czenie akumulatora w samochodzie. Z jezdni
zebrano pozosta³oœci powypadkowe oraz zneutralizowano
plamê paliwa sorbentem Compact. Rozbite pojazdy z miejsca
zdarzenia odholowane zosta³y przez pomoc drogow¹.
Dzia³ania zakoñczono o godz. 11.00. Przypuszczaln¹ przyczyn¹
wypadku by³o wymuszenie pierwszeñstwa przejazdu przez
motorowerzystê.

- 28.07. br. w Jasienicy Rosielnej mia³ miejsce wypadek drogowy
ze skutkiem œmiertelnym. Zg³oszenie o wypadku dy¿urny
operacyjny PSK przyj¹³ o godz. 10.49. Do zdarzenia
zadysponowano zastêp z JRG Brzozów. W chwili przyjazdu
na miejsce zdarzenia  zastano sytuacjê po zderzeniu czo³owym
dwóch pojazdów tj. samochodu osobowego Fiat Siena
i TIR-a. Ratownicy zastali obsadê karetki pogotowia
udzielaj¹c¹ pomocy medycznej poszkodowanym z samochodu
Fiat  Siena. Nastêpnie zabezpieczyli pojazdy, od³¹czyli
akumulatory, 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. W zdarzeniu
poszkodowane zosta³y 3 osoby, jedna ze skutkiem
œmiertelnym. Akcjê zakoñczono o godz. 14.25. Przypuszczaln¹
przyczyn¹ wypadku by³o niedostosowanie prêdkoœci do
warunków panuj¹cych na drodze.
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Opr.: £ucja Buczek

Wielu rodziców uwa¿a, ¿e
dziecko do rozpoczêcia

nauki w szkole potrzebuje podrêczników i
zeszytów, przyborów szkolnych, ubrañ,
butów, plecaka itp. Jeœli te rzeczy s¹
kupione, to szko³ê maj¹ z g³owy do
1 wrzeœnia.

Otó¿ wielu specjalistów twierdzi, ¿e
tak nie jest. Aby dziecko
mog³o sprostaæ wymaga-
niom stawianym w szko-
le, musi osi¹gn¹æ tzw.
dojrza³oœæ szkoln¹. Wg
Barbary Wilgockiej–
Okoñ „dojrza³oœæ szkolna
to taki stopieñ rozwoju
dziecka, jaki pozwala mu podj¹æ obowi¹zki
szkolne”. Tak wiêc jest to gotowoœæ
dziecka do podjêcia nauki, chêæ uczenia
siê i osi¹gniêcia takiego poziomu rozwoju
umys³owego, emocjonalnego spo³eczne-
go i fizycznego, który pozwoli dziecku
podo³aæ obowi¹zkom szkolnym, znaleŸæ
siê w grupie rówieœników i osi¹gn¹æ
sukces na miarê swoich mo¿liwoœci. Na
gotowoœæ szkoln¹ dziecka maj¹ wp³yw
m.in. warunki, w jakich ono ¿yje
i wychowuje siê, jego zainteresowania
i uzdolnienia, a nawet to czy wczeœniej
uczêszcza³o do przedszkola lub oddzia³u
przedszkolnego (od wrzeœnia br. obowi¹-
zek szkolny spe³niaæ bêd¹ ju¿ dzieci
szeœcioletnie).

Du¿e znaczenie ma równie¿ postawa
rodziców wobec dziecka oraz ich
wykszta³cenie. Wa¿ne jest wiêc to, czy
rodzice anga¿uj¹ siê i uczestnicz¹
w rozwijaniu u swego dziecka
zainteresowañ, zdolnoœci, czy rozwi¹zuj¹
wspólnie napotykane trudnoœci. To
rodzice w³aœnie powinni zadbaæ o rozwój
dziecka, od poczêcia a¿ do momentu kiedy
rozpocznie ono naukê w szkole i póŸniej,
kiedy ju¿ do niej uczêszcza. W ten sposób
unikn¹ wielu problemów szkolnych.

Oto kilkanaœcie rad dla rodziców,
którzy chc¹ zapewniæ swojemu dziecku
dobry start w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym czy nawet klasie I :
- Rozmawiajcie ze swoim dzieckiem,

zwracajcie uwagê na prawid³owy rozwój
mowy, nie naœladujcie mowy dzieciêcej,
bawcie siê s³owami.

- Wyrabiajcie u dziecka umiejêtnoœæ
s³uchania, zwracajcie uwagê na to, ¿eby
dziecko wys³ucha³o was do koñca,
naœladujcie us³yszane dŸwiêki z najbli-
¿szego œrodowiska, np. podczas
spacerów

- Rozbudzajcie zainteresowania czytelni-

cze, one bowiem maj¹ du¿y wp³yw na
rozwój mowy, wzbogacaj¹ s³ownictwo,
doskona³¹ wyobraŸniê i pamiêæ.
Przy³¹czcie siê do akcji „Ca³a Polska czyta
dzieciom”. Czytajcie codziennie i rozma-
wiajcie na temat przeczytanych bajek,
ksi¹¿ek czy znajduj¹cych siê w nich
ilustracji.

- Wyrabiajcie samodzielnoœæ czyli uczcie
pewnych czynnoœci zwi¹zanych
z samoobs³ug¹, dbaniem o ³ad i porz¹dek
w swoim pokoju, porz¹dkowaniem

zabawek po skoñczonej zabawie
oraz uczcie dba³oœci o

wygl¹d i posza-
n o w a n i e

rzeczy.

- Zapewnijcie
dziecku przybory do

rysowania, lepienia, wydzierania,
zachêcajcie do wykonywania ró¿nych
prac, mimo i¿ pierwsze próby zwykle s¹
nieudane.

- Kszta³tujcie wytrwa³oœæ i systematy-
cznoœæ, uczcie koñczenia rozpoczêtej
pracy, aby zobaczyæ jej koñcowy efekt.

- Wspomagajcie pamiêæ dziecka poprzez
uczenie siê piosenek, wierszyków,
wyliczanek i rymowanek.

- Rozwijajcie spostrzegawczoœæ i myœlenie,
rozwi¹zujcie zagadki, krzy¿ówki, rebusy,
³amig³ówki, uk³adajcie puzzle, budujcie
z klocków.

- Bawcie siê wykorzystuj¹c gry planszowe,
one bowiem przygotuj¹ dziecko do pracy
w grupie, naucz¹ podporz¹dkowania siê
pewnym zasadom i regu³om gry, naucz¹

te¿ wytrwa³oœci i w³aœciwego podejœcia
do przegranej lub wygranej.

- Uczcie zasad kulturalnego zachowania
czyli stosowania zwrotów grzeczno-
œciowych: proszê, przepraszam, dziêkujê,
dzieñ dobry, do widzenia w odpowie-
dnich sytuacjach.

- Wykorzystujcie sytuacje w domu do
nauki liczenia,
dzielenia wyrazów
na g³oski, sylaby,
uk³adania zdañ.
- Kszta³tujcie pozy-
tywn¹ postawê do
nauki czyli nie
straszcie dziecka

szko³¹, wspólnie zapiszcie go do szko³y
w ten sposób bêdzie ono mia³o
mo¿liwoœæ poznania swojej klasy
i wychowawczyni, zachêcajcie do nauki,
a nie zmuszajcie.

Oprócz powy¿szych rad rodzice powinni
zadbaæ jeszcze o to, by dziecko podejmu-
j¹ce naukê w szkole  mia³o dobre warunki
do nauki w domu. Powinni wiêc przy-
gotowaæ odpowiednie miejsce do pracy.

Wed³ug pedagogów dziecko
powinno mieæ swój wydzielony k¹cik
z biurkiem dobrze oœwietlonym lub pokoik,
w którym mog³oby przechowywaæ swoje
zeszyty, podrêczniki, przybory szkolne.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, by miejsce to nie
rozprasza³o dziecka. Dziecko ma siê tam
czuæ dobrze, gdy¿ wtedy lepiej bêdzie
pracowa³o. Rodzice powinni okreœliæ
dziecku sta³e godziny odrabiania zadañ
domowych i przygotowania siê do zajêæ
szkolnych, wyznaczyæ czas na
odpoczynek i zajêcia pozalekcyjne. Ono
jeszcze samo nie potrafi kontrolowaæ tego
co robi. Musimy to w nim wyrabiaæ,
wdra¿aæ go do samokontroli. W domu
powinniœmy stworzyæ odpowiedni klimat,
wykazywaæ szacunek do pracy oraz nie
zmuszaæ dziecka do pracy ponad jego si³y,
wspólnie z nim cieszyæ siê z jego sukcesów.
Rodzice nie mog¹ wykonywaæ zadañ za
dziecko a tylko pomagaæ jeœli ono tego
potrzebuje.

Pamiêtajmy, ¿e dziecko to ktoœ
najwspanialszy w naszym ¿yciu, ktoœ kto
daje nam radoœæ i zadowolenie. My rodzice
jesteœmy zaœ po to, aby je kochaæ,
wspieraæ, pomagaæ w trudnych sytuacjach
i poœwiêcaæ swój czas wtedy, kiedy ono
nas potrzebuje. Musimy zadbaæ o to, aby
czas spêdzony z dzieckiem nie by³
stracony.

Czy twoje dziecko
jest gotowe do szko³y?
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Studiowanie wi¹¿e siê z ponoszeniem wielu op³at.
Te najczêstsze to op³ata za akademik lub stancjê, podrêczniki,
ksero, dodatkowe kursy jêzykowe. Oczywiœcie to tylko czêœæ
wydatków studenta - warto tu podkreœliæ - studenta dziennego.
Studenci studiów zaocznych i wieczornych dodatkowo musz¹
p³aciæ czesne za studia.

Co robiæ w przypadku, gdy rodziców nie staæ na
utrzymanie studiuj¹cych dzieci? Co robiæ, gdy student nie zarabia
samodzielnie na swoj¹ edukacjê? Gdzie szukaæ pomocy
i wsparcia? W artykule tym zawrzemy podstawowe wiadomoœci
o mo¿liwoœciach pomocy finansowej dla studiuj¹cych jakie
oferuje polski rz¹d, Unia Europejska, oraz instytucje dzia³aj¹ce
na rzecz upowszechniania kszta³cenia.
Bardzo wa¿na informacja!
Nowa ustawa z dnia 28 maja 2004 r. O zmianie ustawy
o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach
zawodowych, ustawy o po¿yczkach i kredytach studenckich
oraz o zmianie niektórych innych ustaw znacznie rozszerzy³a
grono beneficjentów objêtych pomoc¹ materialn¹ pañstwa.
Dziêki tej ustawie, ju¿ od 1 paŸdziernika 2004 r. o œwiadczenia
pomocy materialnej bêd¹ mogli staraæ siê studenci zarówno
studiów dziennych jak i zaocznych, wieczorowych,
eksternistycznych z uczelni - pañstwowych jak i prywatnych.
Rodzaje pomocy bezzwrotnych
Omówione poni¿ej formy pomocy materialnej dla studentów
ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem. G³ównym powodem
tego zainteresowania jest ich bezzwrotnoœæ. Oznacza to, ¿e
otrzymanych stypendiów czy zapomóg nie trzeba zwracaæ.
Od 1 paŸdziernika 2004 roku studenci bêd¹ mogli ubiegaæ siê
o nastêpuj¹ce œwiadczenia:
* stypendium socjalne, którego wysokoœæ mo¿e zostaæ
zwiêkszona w zwi¹zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów
z tytu³u niepe³nosprawnoœci, a w przypadku studentów studiów
dziennych ponadto z tytu³u:
- zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni¿
dom studencki, je¿eli codzienny dojazd z miejsca sta³ego
zamieszkania do uczelni uniemo¿liwia³by lub w znacznym
stopniu utrudnia³ studiowanie,
- zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie
niepracuj¹cego ma³¿onka i dzieci,
* stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
*stypendium ministra za osi¹gniêcia w nauce,
* zapomogê,
* stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia sportowe (od
1 stycznia 2005 r.).
Stypendium socjalne

Stypendium socjalne mo¿e otrzymaæ student znajduj¹cy
siê w trudnej sytuacji materialnej. O zasadach przyznawania,
liczbie i wysokoœci stypendiów socjalnych szko³y wy¿sze
decyduj¹ samodzielnie, przy czym miesiêczna wysokoœæ
dochodu na osobê w rodzinie studenta nie mo¿e byæ okreœlona
na poziomie wy¿szym ni¿ 569 z³ netto. Informacji na temat
wielkoœci œwiadczeñ, szczegó³owych kryteriów dochodowych,
procedury sk³adania wniosków o stypendia socjalne
i dokumentów koniecznych do okreœlenia dochodu na osobê
w rodzinie lub w³asnych (jak np. zaœwiadczenie o zarobkach
brutto wystawiane przez zak³ad pracy czy w³aœciwy urz¹d
skarbowy, zaœwiadczenie z ZUS z tytu³u pobieranej renty,
emerytury lub zasi³ku chorobowego, zaœwiadczenie
o pobieranych alimentach) - bêdziesz musia³ poszukaæ na

wybranej przez siebie uczelni. Kwota stypendium socjalnego
mo¿e zostaæ zwiêkszona w zwi¹zku z ponoszeniem dodatkowych
kosztów z tytu³u niepe³nosprawnoœci potwierdzonej
orzeczeniem w³aœciwego organu. Stypendium socjalne mo¿e byæ
przyznawane na jeden semetr lub na rok akademicki. Wyp³acane
s¹ co miesi¹c. Decyzje w kwestii przyznawania stypendiów
socjalnych le¿¹ w gestii rektora i uczelnianego organu samorz¹du
studenckiego. Pomoc materialna jest przyznawana przez dziekana
wydzia³u i komisjê stypendialn¹. Od decyzji dziekana przys³uguje
studentowi odwo³anie do rektora.
Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie

Stypendium to otrzymaæ mo¿na po pierwszym roku
studiów. W zale¿noœci od uczelni, bierze siê tutaj pod uwagê
wyniki osi¹gniête przez studenta w poprzednim roku
akademickim. Kryterium przyznania stypendium za naukê jest
wysoka œrednia ocen, któr¹ ustala rada wydzia³u. Ocenami, jakie
licz¹ siê do œredniej, s¹ oceny z egzaminów oraz przedmiotów
nie objêtych egzaminami, a koñcz¹cych siê zaliczeniem z ocen¹.
Natomiast o stypendium za wyniki w sporcie mo¿e staraæ siê
osoba, która w danym roku akademickim osi¹gnê³a wysokie
wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub
krajowym.
Stypendium ministra edukacji narodowej i sportu za
osi¹gniêcia w nauce mo¿e byæ przyznane studentowi
szczególnie wyró¿niaj¹cemu siê w nauce oraz posiadaj¹cemu
osi¹gniêcia naukowe. Wnioski o takie stypendia przyznawane
s¹ na wniosek rady wydzia³u. (w przypadku uczelni
bezwydzia³owej - na wniosek senatu uczelni przestawiony przez
rektora tej uczelni). Stypendium to mo¿e byæ przyznawane na
okres I roku akademickiego, z wyj¹tkiem przypadku gdy ostatni
rok studiów, zgodnie z planem trwa jeden semestr. Szczegó³owe
zasady przyznania tego stypendium zostan¹ okreœlone w drodze
rozporz¹dzenia (www.menis.gov.pl).
Stypendium ministra edukacji narodowej i sportu za wybitne
osi¹gniêcia sportowe mo¿e byæ przyznane studentowi, który
osi¹gn¹³ wysoki wynik sportowy we wspó³zawodnictwie
miêdzynarodowym lub krajowym i zaliczy³ kolejny rok studiów.
Stypendium to mo¿e byæ przyznawane na okres I roku
akademickiego, z wyj¹tkiem przypadku gdy ostatni rok studiów,
zgodnie z planem trwa jeden semestr. Szczegó³owe zasady
przyznania tego stypendium zostan¹ okreœlone w drodze
rozporz¹dzenia (www.menis.gov.pl)
Zapomoga mo¿e byæ przyznana studentowi, który z przyczyn
losowych znalaz³ siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej.
Zapomoga taka mo¿e byæ przyznana dwa razy w roku
akademickim.
Pomoc zwrotna

Studenci, których dochód na osobê w rodzinie przekracza
sumê okreœlon¹ na poziomie 569 z³ netto (przez co s¹ wykluczeni
z grona beneficjentów stypendiów socjalnych) mog¹ staraæ siê
o pomoc pañstwa w postaci po¿yczek i kredytów studenckich.
Kredyty studenckie funkcjonuj¹ na polskim rynku od szeœciu
lat i ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. W 1998 r. zosta³
utworzony Fundusz Po¿yczek i Kredytów Studenckich, który
jest przeznaczony m.in. na dop³aty do oprocentowania kredytów
studenckich. Ulokowano go w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Kredyty s¹ udzielane przez nastêpuj¹ce banki komercyjne,
które podpisa³y umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:
Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej S.A., Bank Ochrony
Œrodowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Kredyt Bank S.A.,

SSSSSZUKAMYZUKAMYZUKAMYZUKAMYZUKAMY     PIENIÊDZYPIENIÊDZYPIENIÊDZYPIENIÊDZYPIENIÊDZY     NANANANANA     STUDIASTUDIASTUDIASTUDIASTUDIA
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Bank Polskiej Spó³dzielczoœci S.A., Bank PEKAO S.A., PKO
Bank Polski S.A.

Kredyty w pierwszej kolejnoœci przyznaje siê osobom
o najni¿szym dochodzie na osobê w rodzinie. Minister edukacji
narodowej i sportu ustala corocznie maksymaln¹ wysokoœæ
dochodu na osobê w rodzinie, która uprawnia studenta do
ubiegania siê o pierwszeñstwo w uzyskaniu kredytu
studenckiego. Kwota ta w roku akademickim 2003/2004 wynosi³a
1400 z³. Kwota na najbli¿szy rok akademicki bêdzie ustalona
wkrótce. Informacji na ten temat szukaj na www.menis.gov.pl

Kredyty udzielane s¹ wy³¹cznie na okres studiów (nie
d³u¿ej ni¿ na szeœæ lat). Podczas sumowania okresów studiów
nie s¹ brane pod uwagê urlopy. Kredyt jest wyp³acany przez
dziesiêæ miesiêcy (od paŸdziernika do lipca) w roku akademickim
lub piêæ miesiêcy, je¿eli ostatni rok studiów trwa jeden semestr.
W przypadku studiów doktoranckich mo¿e okres udzielania
po¿yczki mo¿e byæ przed³u¿ony o okres tych studiów, nie d³u¿ej
jednak ni¿ 4 lata.

Sp³ata kredytu trwa nie krócej ni¿ dwukrotnoœæ okresu,
na jaki zosta³a udzielona (chyba, ¿e kredytobiorca wnioskuje
o krótszy termin) i rozpoczyna siê nie póŸniej ni¿ po up³ywie 2
lat od daty ukoñczenia studiów, w tym równie¿ doktoranckich.
W roku akademickim 2004/2005 rata kredytu studenckiego
wzroœnie z 460 z³ (tak by³o w roku ubieg³ym) do 600 z³
z wyrównaniem od 1 stycznia 2004 r.

Przypominamy równie¿, ¿e istniej¹ mo¿liwoœci otrzymania
stypendium spoza uczelni. Najbardziej znanymi organizacjami
pozauczelnianymi pomagaj¹cymi studentom s¹ m.in. Fundusz
Pomocy M³odym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaœnie-
wskich dzia³aj¹cy przy fundacji „Porozumienie bez barier”,
Fundacja Wspierania Edukacji M³odzie¿y Wiejskiej im. Zofii
i W³adys³awa Pokusów, czy te¿ Fundusz Stypendialny
im. W³adys³awa Reymonta.

•ród³o: strona internetowa
Ministerstwo Gospodarki i Pracy

W ch³odny deszczowy dzieñ 22 sierpnia br. odby³y siê
drugie do¿ynki wiejskie w Rudawcu. Msza œwiêta zosta³a
odprawiona w koœciele p.w. Królowej Polski przez Ksiêdza
Proboszcza parafii w Izdebkach – Józefa Kasperkiewicza.

Przygotowaniem obrz¹dku do¿ynkowego oraz czynnym
uczestnictwem we mszy œwiêtej zajê³y siê kobiety z KGW
Rudawiec. Czas poprzedzaj¹cy kulminacyjne chwile kobiety
wykorzysta³y na przygotowanie piêknych k³osów do wieñca,
 o które w tym roku by³o wyj¹tkowo trudno. Rok by³ mokry
– a mokre k³osy nabieraj¹ koloru ciemnego, kombajnowane zbo¿e
zawiera ró¿ne nieczystoœci, dlatego kobiety swoje wieczorne
godziny poœwiêci³y na oddzielanie i wyszukiwanie dorodnych
ziaren.

Nasz wieniec do¿ynkowy w kszta³cie ko³a,  pleciony by³
staropolskim sposobem. Specjalizuje siê w tym jedna
z seniorek ko³a – Wies³awa Ob³ój, która wieniec uwi³a wspólnie
z Ma³gorzat¹ Boczar. Nastêpnie umocowano wieniec na wczeœniej
wykonanej konstrukcji z drutu. Kszta³t ko³a jest nieprzypadkowy.
W naszym kobiecym myœleniu
jest symbolem zwyciêstwa, jak
wieniec laurowy wrêczany za
ogromny trud i pracê. Sym-
bolizuje zwyciêstwo nad nie-
sprzyjaj¹c¹ rolnikowi pogod¹,
nad nieurodzajem w niektórych
regionach, nad wod¹, która
przesz³a po ³anach zbó¿,
plantacjach warzyw, niszcz¹c
w mgnieniu oka bezpowrotnie
ludzk¹ pracê i pozostawiaj¹c
w¹tpliwoœci i niepokój o przy-
sz³oœæ.

W œrodku wieñca zosta³
umocowany krzy¿, wyklejony
precyzyjnie piêknym ziarnem przez Mieczys³awê Augustyn,
a pomocnymi d³oñmi s³u¿y³y: £ukaszyk Stanis³awa, Boczar Beata,
Wrona Janina, Kuœ Stanis³awa, Boczar Józefa. Zarówno krzy¿,
jak i zwisaj¹cy z jego ramion ró¿aniec, to symbol wiary
niezak³ócony wielkomiejsk¹ cywilizacj¹, ³¹cznoœæ z koœcio³em
i tradycj¹. Spód krzy¿a oplata z³ocista pszenica i dorodna p¹sowa
jarzêbina.

...Wieniec do¿ynkowy jest tradycj¹ z ojców
    K³osy ozdobione tysi¹cami w¹sów
    Ziarno z kropl¹ rosy, jarzêbiny p¹sy
    Z³ocista pszenica wieniec piêknie ³¹czy

¯ó³te kiœcie owsa, s³oñcem grzany jêczmieñ
I ¿yto mieni¹ce kolorami têczy
Tyle pracy ludzkiej, radoœci i serca
Wieniec do¿ynkowy w piêknie swoim mieœci...

Po wstêpnym rozpoczêciu mszy œwiêtej przed koœcio³em,
wieniec zosta³ wniesiony uroczyœcie na przygotowane miejsce
w koœciele przez Krystynê Boczar, Janinê Wronê, Beatê Boczar
i Józefê Boczar. Dla uœwietnienia uroczystoœci do¿ynkowej
wiersze o ziemi, pracy ludzkiej, wieñcu recytowa³y: Danuta Czaja
i Mieczys³awa Augustyn, czytania mszalne: Beata Boczar,
Wanda G³adysz oraz Krystyna Szala. Dary przed o³tarz nios³y
ma³e dzieci: Marlena Ob³ój i Hubert Czaja, chleb z tegorocznego
ziarna u stóp o³tarza z³o¿y³a Krystyna Boczar, p³ody ziemi:
Wies³awa Ob³ój.

Piêkne pieœni religijne o tematyce do¿ynkowej œpiewa³y
dzieci z chóru „Wschodz¹ce Promyki” prowadzonego przez
Ma³gosiê Mazur.

Po zakoñczeniu uroczystoœci nie
zabrak³o mi³ych s³ów skierowanych do
kobiet z KGW od Ksiêdza Proboszcza
Józefa Kasperkiewicza i podziêkowañ za
ca³okszta³t „mrówczej” pracy spo³ecznej
od mieszkañców naszej miejscowoœci
oraz przyby³ych na wspólne œwiêtowanie
goœci.

Naszym pragnieniem jest,
szczególnie teraz, gdy tempo rozwoju
cywilizacji oraz ludzkiego myœlenia
osi¹ga niepohamowan¹ szybkoœæ, aby
wspomnienie do¿ynek, wieñca czy
innych tradycji zwi¹zanych z wsi¹ nie
zatraci³o swojego uroku i barwy. Aby nie
dosz³o do zapomnienia „sk¹d nasz ród”,

musimy wzi¹æ na swoje barki obowi¹zek przekazywania m³odemu
pokoleniu umi³owania ziemi, szacunku dla drugiego cz³owieka
i akceptowania go takim, jakim jest.

Pamiêtajmy, ¿e ojczyzna, w której ¿yjemy, jest pañstwem
o wieloletnich, wspania³ych tradycjach. Starajmy siê je utrzymaæ,
kultywowaæ i chroniæ przed zapomnieniem.

Do¿ynki KGW w Rudawcu

 Danuta Czaja
 Przewodnicz¹ca KGW w Rudawcu

Cz³onkinie KGW w Rudawcu prezentuj¹ swój wieniec do¿ynkowy
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Powiat brzozowski znany ze swej niekwestionowanej atrakcyjnoœci
turystycznej bêdzie mia³ Strategiê Rozwoju Turystyki.

Dokument ten, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
opracuje Podkarpacka Izba Gospodarcza w Kroœnie. Takie dzia³anie
umo¿liwia uczestnictwo powiatu brzozowskiego w Programie Aktywizacji
Obszarów Wiejskich.

Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych i zwi¹zanych
z rozwojem turystyki w powiecie mia³o miejsce 18 sierpnia br. Wziêli
w nim udzia³ przedstawiciele samorz¹du terytorialnego – Starostwa
Powiatowego i urzêdów gminnych, gminnych oœrodków kultury,  kó³
gospodyñ wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, stowarzyszeñ
i innych organizacji istotnych z punktu widzenia strategii.

Celem spotkania by³o przeprowadzenie analizy potencja³u powiatu
pod k¹tem jego atrakcyjnoœci turystycznej, wy³onienie i dok³adne
omówienie zarówno  mocnych, jak i s³abych stron powiatu, a tak¿e
wyselekcjonowanie najbardziej istotnych szans i zagro¿eñ na przysz³oœæ.
Zebrany materia³, po dog³êbnej weryfikacji, pozwoli na wytyczenie dzia³añ,
które w efekcie doprowadz¹ do ewaluacji prowadzonej polityki
promocyjnej produktu turystycznego powiatu brzozowskiego.

Du¿e zainteresowanie Strategi¹ Rozwoju Turystyki Powiatu

Strategia Rozwoju Turystyki szans¹ dla powiatu

Brzozowskiego – o¿ywione i owocne dyskusje
w trakcie inicjuj¹cego spotkania, œwiadcz¹ wymownie
o celowoœci i trafnoœci opracowywanego dokumentu.

Magdalena Pilawska

W ostatnich dniach w siedzibie
Punktu Koordynacji Inicjatyw Lokalnych
w Brzozowie odby³o siê II Spotkanie
Rady Programowej Porozumienia Na
Rzecz Zatrudnienia w Powiecie
Brzozowskim. Spotkaniu przewodni-
czy³ Starosta Brzozowski - Zygmunt
B³a¿, uczestnikami byli Sygnatariusze
oraz Koordynatorzy Lokalni Poro-
zumienia.

Na spotkaniu dokonana zosta³a
analiza stanu realizacji programu Punkt
Koordynacji Inicjatyw Lokalnych
w odwo³aniu do celów strategicznych
i zadañ Porozumienia na Rzecz
Zatrudnienia w Powiecie  Brzozowskim.

W Punkcie Koordynacji Inicjatyw
Lokalnych zosta³y uruchomione dzia³ania
Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci,

Urzêdem Pracy w Brzozowie - Centra
Aktywizacji Zawodowej. Dzia³ania
programu obejmuj¹ szkolenia dla
bezrobotnych oraz sta¿e zawodowe.
Projekt Lokalne Systemy Wspierania

Przedsiêbiorczoœci, realizowany
w lipcu wspomóg³ lokalne firmy
poprzez udostêpnienie informacji na
temat funduszy strukturalnych
i dotacji.

Uczestnicy spotkania skonkre -
tyzowali oczekiwania odnoœnie oferty
us³ugowej Punktu. Najwiêksze
potrzeby na us³ugi doradcze
i informacyjne zaistnia³y w œrodowisku
rolniczym, co ma zwi¹zek z uru-
chomieniem funduszy strukturalnych.
Korzystaniem z us³ug szkoleniowych

zainteresowane s¹ równie¿ instytucje
publiczne oraz przedsiêbiorstwa.

w ramach którego odby³y siê dwa cykle
szkoleñ dla bezrobotnych, dzia³a

doradztwo specjalistyczne. Dzia³a
równie¿ program finansowany przez
PARP, wspó³realizowany z Powiatowym

29 sierpnia br. w Parku Miejskim w Brzozowie mia³
miejsce VIII Festyn Katolicki. Organizatorem przedsiêwziêcia
by³a Akcja Katolicka z parafii p.w. Przemienienia Pañskiego w Brzozowie.

Festyn rozpocz¹³ siê wystêpem zespo³u dzieciêcego z Krakowa
„Niebieskie Migda³ki”.
Nastêpnie wyst¹pi³ zespó³
muzyczny „Confiteor”. Piêkna
tematyka i wspania³e wyko-
nanie piosenek sprawi³y, ¿e
spotka³y siê one z gor¹c¹
owacj¹ publicznoœci. Intere-
suj¹cy okaza³ siê tak¿e wystêp
grupy „Krakowskie Przed-
mieœcie” z programem do
wierszy ks. Jana Twardows-
kiego i Marii Lamers pt. „Kiedy
serce otworzy paszczê”.  Swój
repertuar na tê okazjê zapre-

zentowa³ równie¿ zespó³ z Ustrzyk Dolnych „Mira¿” oraz „Brass Standard
Jazz Orchestra” pod dyrekcj¹ Tadeusza Podulki.

W trakcie imprezy mia³y miejsce promocje firm,
konkursy, loterie, zabawy, gry i zawody z nagrodami.
Dochód z festynu przeznaczony by³ na remont
grobowca brzozowskich proboszczów.

Sponsorami imprezy byli: Starostwo
Powiatowe w Brzozowie, Urz¹d Miejski w Brzozowie,
Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Gran - Pik, Huta Szk³a
Gospodarczego Kama, Apteka – Barbara Sawka,
Zak³ad Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A., WAFRO,
Koronki S.A. Pieniny, Aginex Brzozów, Brzozowski
Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Brzozowie,
Salon Meblowy Lasek.

 Anna W³adyka

             Zespó³ Punktu
Koordynacji Inicjatyw Lokalnych

VIII FVIII FVIII FVIII FVIII Fesesesesestttttyyyyyn Kan Kan Kan Kan Katttttooooolllllickiickiickiickiicki
                                                  w Brzw Brzw Brzw Brzw Brzooooozzzzzooooowiewiewiewiewie

Wystêp zespo³u dzieciêcego „Niebieskie Migda³ki”

Temat spotkania zainteresowa³ przyby³ych goœci

Pomagaj¹ bezrobotnym i nie tylko

W trakcie spotkania podsumowano dotychczasow¹
dzia³alnoœæ Punktu
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Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
INFORMACJE Z POWIATU

B Y D £ O

CO ZROBIÆ GDY
1. Chcê zamówiæ kolczyki lub duplikaty

kolczyków?
  Nale¿y z³o¿yæ w biurach powiatowych ARiMR

wniosek o przydzielenie puli numerów
kolczyków na urodzenia lub na planowany import
spoza UE. Pule numerów przydzielone na
urodzenia mog¹ byæ u¿yte tylko do oznakowania
zwierz¹t nowourodzonych, a pule przeznaczone
na import spoza UE mog¹ byæ u¿yte tylko do
oznakowania zwierz¹t sprowadzonych z krajów
nie bêd¹cych cz³onkami UE. Dostawcy nale¿y
przedstawiæ wydruk z przydzielon¹ przez Agencjê
pul¹ numerów. Pule numerów mog¹ byæ
przyznawane na rok z góry i nie jest wymagane
jednorazowe zamówienie u dostawcy wszystkich
przyznanych przez Agencjê numerów.

  Kolczyki lub duplikaty kolczyków zamawia siê
bezpoœrednio u dostawcy kolczyków wybranego
z listy dostawców wywieszonej w Biurach
Powiatowych Agencji lub za poœrednictwem
Agencji (duplikaty kolczyków zamawia siê tylko
za poœrednictwem Agencji). Nie mo¿na
odsprzedawaæ, po¿yczaæ i wymieniaæ kolczyków
Istnieje mo¿liwoœæ zbiorowego wys³ania do
dostawcy zamówienia na kolczyki, co umo¿liwi
uzyskanie korzystnej ceny i obni¿y koszty
wysy³ki. Pomocne mog¹ byæ w tym organizacje
rolnicze dzia³aj¹ce na naszym terenie. Do
wyczerpania zapasów kolczyki s¹ dostêpne w
BP ARiMR

2. Urodzi siê cielê?
  Gdy urodzi siê cielê, to nale¿y je oznakowaæ

w terminie do 7 dni kolczykami z puli numerów
przyznanych na urodzenia i zg³osiæ ten fakt do
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
Biura Powiatowego ARiMR, na druku: zg³oszenie
byd³a do rejestru.

3. Chcê sprzedaæ/kupiæ byd³o?
  Przedmiotem handlu mo¿e byæ jedynie byd³o

oznakowane i zaopatrzone w paszporty. Ka¿d¹
sprzeda¿/kupno zwierzêcia nale¿y zg³osiæ do
w³aœciwego BP na druku: zg³oszenie przemie-

szczenia z zaznaczeniem numeru siedziby stada, z której kupiono byd³o
i siedziby stada, do której sprzedano byd³o. Nale¿y zwróciæ uwagê na
zgodnoœæ daty transakcji. W chwili obecnej istnieje jeden druk na zg³oszenie
zdarzenia kupno/sprzeda¿ z podpisem zarówno kupuj¹cego jak
i sprzedaj¹cego. Druk taki kupuj¹cy powinien z³o¿yæ we w³aœciwym BP
w terminie 7 dni od transakcji.

4. Byd³o zgubi³o kolczyk?
  Je¿eli byd³o zgubi kolczyk, to nale¿y natychmiast zamówiæ duplikat kolczyka

za poœrednictwem biura powiatowego Agencji u dostawcy kolczyków.
Duplikat kolczyka zamawia siê na druku: zamówienie duplikatów
kolczyków.

5. Sprzedajê byd³o na ubój do rzeŸni?
  Gdy rolnik sprzedaje byd³o na ubój to zg³asza do w³aœciwego biura

powiatowego Agencji sprzeda¿ takiego zwierzêcia w terminie 7 dni od
zdarzenia. RzeŸnia, do której zostanie sprzedane byd³o zg³osi fakt ubicia
tego zwierzêcia na druku: zg³oszenie uboju byd³a w rzeŸni. Ubój domowy
byd³a jest zakazany.

6. Zwierzê pad³o?
   Gdy byd³o padnie to nale¿y zg³osiæ ten fakt do w³aœciwego biura

powiatowego Agencji w terminie 7 dni od zdarzenia na druku: zg³oszenie
padniêcia. Nastêpnie zak³ad utylizacyjny, do którego oddano zwierzê
zg³asza fakt jego utylizacji na druku: zg³oszenie utylizacji zw³ok.

7. Kupi³em byd³o z zagranicy?
- z kraju UE: byd³o zachowuje swój kolczyk, a rolnik zg³asza do w³aœciwego

biura powiatowego ARiMR kupione zwierzê na druku: zg³oszenie byd³a
do rejestru z zaznaczeniem import z kraju UE oraz zwraca paszport unijny
towarzysz¹cy zwierzêciu.

- z kraju spoza UE: byd³o nale¿y w³aœciwie oznakowaæ kolczykami
za³o¿onymi na ucho prawe i lewe z numerem z puli przeznaczonej na import
spoza UE i zg³osiæ ten fakt w terminie 7 dni od zdarzenia do biura
powiatowego Agencji na druku: zg³oszenie byd³a do rejestru
z zaznaczeniem import z kraju spoza UE i odnotowaniem numeru kolczyka,
który byd³o mia³o w kraju pochodzenia.

Ka¿da osoba prowadz¹ca chów byd³a powinna:
- prowadziæ na bie¿¹co aktualn¹ ksiêgê rejestracji stada byd³a i zapisywaæ

w niej wszystkie zmiany dotycz¹ce ruchów zwierz¹t w terminie 7 dni od
zdarzenia,

- zg³aszaæ do biura powiatowego ARiMR przemieszczenie, kupno, sprzeda¿,
import, eksport, narodziny, padniêcia, ubój zwierzêcia w terminie 7 dni od
zdarzenia,

- podpisaæ paszport po jego otrzymaniu, a je¿eli jest to kolejny posiadacz to
powinien odnotowaæ swoje dane na drugiej stronie paszportu,

- posiadaæ jedynie zakolczykowane byd³o i paszport dla ka¿dej sztuki,
- oznakowaæ nowourodzone byd³o przez za³o¿enie kolczyków na ucho prawe

i lewe w terminie 7 dni od urodzenia,
- przechowywaæ dane na temat zwierzêcia w ksiêdze rejestracji przez

minimalny okres co najmniej 3 lat od dnia ubycia danego zwierzêcia ze
stada.

OBOWI¥ZKI  ROLNIKA  WYNIKAJ¥CE  Z  USTAWY
O  SYSTEMIE  IDENTYFIKACJI  I  REJESTRACJI  ZWIERZ¥T

SYSTEM  IRZ
– przewodnik dla  rolnika

Opr. ARiMR w Brzozowie
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W krajach Unii Europejskiej realizuj¹c konsekwentnie
politykê wobec regionów dopracowano siê porównywalnego
poziomu ekonomicznego ¿ycia ludnoœci wszystkich obszarów.
Nie ma np. Francji A, B i C. Tak¿e farmerzy nie s¹ tam kategori¹
obywateli B ale s¹ przedsiêbiorcami i biznesmenami,
a jednoczeœnie producentami na prawach jak ka¿da firma. Ciesz¹
siê dodatkowymi preferencjami z tytu³u barier biologicznych
w rolnictwie. Przez blisko pó³ wieku ponad 50% bud¿etu UE
przeznaczono na gospodarkê ¿ywnoœciow¹ i czyniono to
skutecznie. G³ówn¹ wad¹ tamtejszego rolnictwa jest dziœ
gigantyczna nadprodukcja i kosztowne jej ograniczanie. Z tych
miêdzy innymi przyczyn Unia zainteresowana jest aktywizacj¹
naszej gospodarki co najmniej do granic o¿ywienia popytu, wszak
z kimœ t¹ nadprodukcj¹ trzeba siê „podzieliæ”.

G³ównym celem realizacji wszelkich programów
pomocowych bogatych krajów maj¹cych na celu globalizacjê
postêpu w krajach biednych jest o¿ywienie ich popytu
i konsumpcji co najmniej dóbr podstawowych. Œwiat krajów
wysokorozwiniêtych w wielu dziedzinach siêga ju¿ progów zbytu
a tym samym sensu dalszego rozwoju. Liczne ich fundusze maj¹
wiêc na celu nie tyle charytatywne oddzia³ywanie co poprzez
uruchomienie pewnych mechanizmów zabezpieczenie w³asnych
interesów w bli¿szej i dalekiej perspektywie. Czy wiedz¹c o tym
uczestniczyæ w tej grze ekonomiczno-rynkowej? Oczywiœcie ¿e
tak i to jak najszybciej. Lepiej czerpaæ nawet relatywnie ma³e
korzyœci ni¿ trwaæ na marginesie cywilizacji i czekaæ na cud.
Farmerzy kolejno wstêpuj¹cych do EWG, a potem UE, krajów
tak¿e pokonywali biurokratyczne bariery w drodze do licznych
form pomocy.

Rozwijaj¹c gospodarczo i ekonomicznie odstaj¹ce,
zmarginalizowane regiony wspomagano nie tylko farmerów ale
tak¿e ludnoœæ pozarolnicz¹ uruchamiaj¹c liczne formy pomocy
dla œrednich oraz ma³ych firm us³ugowych i produkcyjnych.
U nas jest to tak¿e mo¿liwe a nawet konieczne. Nasze wielkie
rozproszenie rozdrobnienie agrarne utrudnia dotarcie z bie¿¹cymi
informacjami na te tematy co s³usznie stresuje zainteresowanych.
Niniejsza Brzozowska Gazeta Powiatowa (unikalny pomys³
i rzadkoœæ w innych regionach) jest celnym pomys³em i œcie¿k¹
szybkiego dotarcia z informacjami do zainteresowanych rozwojem
w³asnej dzia³alnoœci. Bardzo istotnym problemem i koniecznoœci¹
jest poinformowanie polskich rolników i innych mieszkañców wsi
o zasadach i zakresie wspólnej polityki rolnej, która realizowana
ju¿ jest przez nasz Rz¹d. Istnieje a¿ piêædziesi¹t jeden
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE. Znaczna ich czêœæ
realizowana jest przez fundusze wsparcia finansowego a czêœæ
obejmuj¹ regulacje prawne, norm technologicznych i zasad
organizacji gospodarki. Podjêcie przez polsk¹ wieœ wielu pomocy
jest utrudnione z przyczyny nie spe³nienia kryteriów-wymogów

UE stosowania poszczególnych instrumentów. Tylko Grecja
i W³ochy maj¹ gorsz¹ od Polski strukturê agrarn¹ utrudniaj¹c¹
organizacjê produkcji rolnej i jej rozwój.

W polskim rolnictwie (w odró¿nieniu od greckiego czy
w³oskiego) podstawow¹ barier¹ sprawnej i op³acalnej produkcji
jest niedostosowanie kierunku produkcji = specjalizacji do iloœci
i jakoœci zasobów w szczególnoœci obszaru ziemi. Wynikiem
tego jest niska dochodowoœæ produkcji w gospodarstwie

i ma³a wydolnoœæ ekonomiczna samofinansowania
inwestycji. Tak wiêc b³êdne ko³o siê zamyka.
Przyszed³ czas a nawet godzina „0”
podejmowania mêskich decyzji w sprawie,

jaki kierunek specjalizacji wybieramy, co robimy i z czego ¿yjemy
my i nastêpne pokolenie.

Uczestnictwo w grze rynkowej i korzystanie z licznych
instrumentów pomocowych wymaga odpowiedniej skali
produkcji i nowoczesnego warsztatu jakim s¹ pomieszczenia
i wyposa¿enie techniczne gospodarstwa. Najkrócej ujmuj¹c
gwarancj¹ powodzenia i sukcesu ekonomicznego gospodarstwa
jest dostosowanie wielkoœci inwestycji do obszaru ziemi.
Przyjmuje siê normy powierzchni paszowej dla zwierz¹t: ok. 0,80
do 1,0 hektara na krowê, ok. 0,07 ha na tucznika, 0,15 ha na
owcê matkê, 0,35 ha na opasa bydlêcego. Op³acaln¹ skal¹
produkcji jest co najmniej 9 krów wysokomlecznych lub 420
tuczników, 27-30 sztuk byd³a opasowego. Niestety tylko 34%
rolników z produkcji uzyskuje dochód parytetowy - zap³atê za
pracê, a oko³o 7% rolników generuje dochody pozwalaj¹ce na
samofinansowanie inwestycji - budowy obór, chlewni czy
owczarni. Pozostali powinni korzystaæ z kredytów. Kredyty na
inwestycje rolnicze s¹ wspomagane przez Rz¹d dlatego s¹ tañsze
i na dogodniejszych warunkach ni¿ komercyjne.

Polski rolnik zapracowany, nieprzyzwyczajony do
czegokolwiek darmowego, pozbawiony z³udzeñ nie ufa takim
informacjom i niechêtnie zaci¹ga kredyty. W UE wiêkszoœæ
farmerów sp³aca jakieœ po¿yczki. Kredyty s¹ tam bardzo
powszechne i na przyjaznych farmerom zasadach udzielane.
Zachêcam do korzystania z tej pomocy naszych producentów
i do zaci¹gania kredytów szczególnie z niektórych linii jak np.:
- kredyt na zakup gruntów rolnych na bardzo korzystnych

warunkach, z oprocentowaniem 3%, z karencj¹ 2 lata, okresem
sp³at 15 lat, 20% wk³adem w³asnym. Jego górna granica kwoty
wynosi 2 mln z³. Zachêcam ka¿dego, ktokolwiek ma okazjê
zakupu ziemi, do jak najszybszej transakcji. Tañszej ziemi ju¿
nie bêdzie. Zapewniam te¿, ¿e ¿adna z lokat nie „przebija”
lokaty pieni¹dza w ziemi. Ziemia w krajach wysoko-
rozwiniêtych (ceni¹cych rolnictwo) jest najpewniejszym
œrodkiem tezauryzacji, pewniejszym od z³ota i brylantów.

- Kolejnym op³acalnym kredytem jest linia na utworzenie
gospodarstw dla m³odych rolników (którzy nie przekroczyli
40 roku ¿ycia). Preferencje i zasady jego udzielania s¹
identyczne jak na ziemiê z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e wk³ad w³asny
wynosi tu 30%.

- Do interesuj¹cych nale¿y linia kredytowa na urz¹dzenie
gospodarstwa w ramach programu osadnictwa rolniczego na
gruntach Skarbu Pañstwa. Tu wk³ad w³asny wynosi tylko
5%, oprocentowanie 3-7%, górna granica 2 mln z³. Pozosta³e
warunki jak poprzednie linie kredytowe. Ironi¹ losu rolników
jest to, ¿e na tej linii kredytowej najwiêksze interesy w Pó³nocnej
Polsce zrobili nie rolnicy, a sprytni urzêdnicy maj¹cy informacje
co, gdzie i za ile. Przypadkowi ludzie na rolnictwie robi¹

K R A J O W E
I  U N I J N E
F U N D U S Z E
O R A Z  K R E D Y T Y
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krociowe interesy i wyposa¿aj¹ w du¿e maj¹tki swoje dzieci bez
¿adnego wysi³ku, wstawania o 4. rano, potu i stresów. Moim
zdaniem bêd¹cy teraz na rozdro¿u rolnicy maj¹cy ma³e
gospodarstwo, powinni siê zainteresowaæ terenami po PGR-ach
i skorzystaæ z tego kredytu. Dziœ s¹ czasy odwa¿nych i mobilnych.
Pocz¹tki s¹ zawsze trudne w ka¿dym biznesie.

- Jest linia kredytowa w ramach „Bran¿owego programu u¿ytkowania
maszyn i urz¹dzeñ”. W Polsce z przyczyn historycznych
i psychosocjologicznych wspólnoty i spó³dzielnie na wsi s¹
niepopularne.  W krajach UE spotyka siê czêsto spó³ki farmerskie
maszynowe. W naszym rozdrobnionym rolnictwie maszyny
najbardziej obci¹¿aj¹ koszty produkcji z uwagi na to, ¿e pracuj¹ na
ma³ych obszarach i nie amortyzuj¹ siê. Uwzglêdniwszy to, ¿e
1kg maszyny rolniczej w Polsce dro¿szy jest 9,5-krotnie ni¿
1kg samochodu japoñskiego Mitsubishi  Lancer, warto siê
zastanowiæ co kupujemy, za ile i po co oraz czy wspólne maszyny
z grup¹ s¹siadów lepiej zapracowa³yby na siebie. Linia kredytowa

tu proponowana ma podobne wsparcie finansowe jak
poprzednie kredyty.

Informacje o kredytach dla rolników i mieszkañców wsi
oraz zachêcanie do korzystania z nich uwa¿am za najpilniejsze
z przyczyn, nazwijmy to, strategicznych, podstawowych.
Nawet najwiêksza mobilnoœæ i intelekt nie pomog¹, gdy brak
tego, o czym d¿entelmeni nie mówi¹ - pieniêdzy. Wprawdzie
w polskim biznesie podobno najczêœciej pierwszy milion jest
kradziony, ale poœwiadczyæ mogê swoimi obliczeniami
i badaniami, ¿e rolników to nie dotyczy.

W nastêpnym numerze poinformujê czytelników
o inwestycyjnych funduszach UE bardzo korzystnych dla
m³odych producentów rolnych oraz rolników restrukturyzu-
j¹cych swój warsztat pracy - gospodarstwo, a tak¿e dla osób
chc¹cych uruchomiæ w³asne ma³e i œrednie firmy.

Stanis³awa Okularczyk

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.

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

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

UBEZPIECZEÑ WZAJEMNYCH
TOWARZYSTWO

T  U  W

BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
35-005 RZESZÓW, PL. KILIÑSKIEGO 6

TEL. (0...17) 852 00 54



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

WARTO WIEDZIEÆ

Jeœli z Internetem ³¹czysz siê przez modem,
a jeszcze nie wiesz co to s¹ dialery, musisz

koniecznie przeczytaæ ten tekst!
 

Dialer to specjalny program, który instaluje siê zwykle
podczas przegl¹dania stron erotycznych (ale nie tylko). Jego
ikonka pojawia siê na pasku zadañ - obok zegara. Program taki po
zainstalowaniu mo¿e okazaæ siê niezwykle groŸny dla
u¿ytkowników modemów, poniewa¿ po jego instalacji wszystkie
po³¹czenia z Internetem s¹ realizowane przez p³atny numer 0-700,
co w konsekwencji oznacza monstrualny rachunek za telefon!
Dlatego uwa¿aj, co instalujesz w swoim komputerze!
Problem w tym, ¿e programy typu dialer nie zawsze s¹ instalowane
w taki sposób jak inne oprogramowanie, dlatego mo¿esz po prostu
przeoczyæ ten proces i nieœwiadomie doprowadziæ siê do
bankructwa! Jak zatem wykryæ próbê instalacji dialera? Jeœli po
wejœciu na stronê zobaczysz np. takie oto okno dialogowe:

  ZAWSZE klikaj w nim opcjê „Nie”! Podobnie jeœli automatycznie
w³¹czy siê pobieranie pliku typu *.exe:

ZAWSZE klikaj opcjê „Anuluj”! Dziêki temu uchronisz swój bud¿et
domowy!
Jak rozpoznaæ, ¿e masz zainstalowany dialer? Najczêœciej po
uruchomieniu systemu na pasku zadañ (obok zegara) pojawia siê
dodatkowa ikonka programu, którego samodzielnie na pewno nie
instalowa³eœ. W takim przypadku musisz czym prêdzej
odinstalowaæ taki program! A jak to zrobiæ opisane jest z boku.
 

O dialerach jest masa informacji w Internecie. Jeœli nie
chcesz staæ siê ofiar¹ ich dzia³ania, poszukaj wiêcej na ten temat!

UWUWUWUWUWAAAAAGA  NGA  NGA  NGA  NGA  NA  DIALERA  DIALERA  DIALERA  DIALERA  DIALERYYYYY

Je¿eli z Internetem ³¹czysz siê przez modem, polecam jak
najszybciej zainstalowaæ jakiœ program kontroluj¹cy próby zmian
numeru dostêpowego. Najlepszy jest DialerKiller, mo¿esz
równie¿ zainstalowaæ program ze strony www.tpsa.pl.
Je¿eli u¿ywasz modemu, a jeszcze nie posiadasz podobnego
programu, zainstaluj go jak najszybciej! 

PAMIÊTAJ: Podczas usuwania dialera mo¿e przydarzyæ
siê przykra niespodzianka spowodowana omy³kowym
usuniêciem jakiejœ wa¿nej aplikacji, niezbêdnej dla pracy
systemu. Dlatego zawsze uwa¿aj, co usuwasz, bo potem
mo¿e byæ ju¿ za póŸno
DEINSTALACJA  DIALERA
Deinstalowanie dialera jest bardzo ³atwe, dlatego uwa¿am,
¿e kiedy przeczytacie ten tekst usuniêcie go z komputera,
nie bêdzie stanowi³o dla Was ¿adnego problemu.
Zapewne wiesz o istnieniu aplikacji pozwalaj¹cych na
b³yskawiczne wykrycie i usuniêcie dialera z systemu.
Zak³adam jednak, ¿e nie masz czasu, aby ów program
œci¹gn¹æ, poniewa¿ nad Twoj¹ g³ow¹ wisi groŸba doœæ
„wysokiego” rachunku telefonicznego, to czas jest w tym
wypadku najcenniejszy.
WYSZUKIWANIE  I  WY£¥CZANIE  DIALERA
Na pocz¹tek musimy wykryæ i zlokalizowaæ dialera. Czêsto,
choæ nie zawsze mo¿emy dostrzec ikonkê na pasku
systemowym, informuj¹c¹ o jego obecnoœci. Daje nam to
pewnoœæ o jego istnieniu. W wiêkszoœci przypadków jest
on uruchamiany automatycznie po w³¹czeniu komputera,
dlatego pierwszym krokiem bêdzie poszukanie go
w autostarcie. Aby to zrobiæ musimy uruchomiæ program
msconfig: START -> URUCHOM... W okienku
wpisujemy msconfig. W programie szukamy zak³adki
AUTOSTART (Win 9x) b¹dŸ zak³adki URUCHAMIANIE
(Win XP). Je¿eli znajdziemy tam program o dziwnej,
przypominaj¹cej dialera nazwie np. porno.exe, itp.
Odznaczamy go tak aby nie by³o przy nim znaczka „v”.
Zapamiêtujemy nazwê dialera i jego œcie¿kê dostêpu.
USUWANIE  DIALERA
Aby usun¹æ dialera najpierw musimy do niego dotrzeæ.
W tym wypadku przydaje nam siê jego œcie¿ka dostêpu.
Aby usun¹æ dialera: START -> WYSZUKAJ (lub
znajdŸ). Teraz w wyszukiwarce wpisujemy nazwê oraz
œcie¿kê dostêpu do dialera, którego chcemy usun¹æ.
 Kiedy program wyszuka ju¿ to co chcemy, usuwamy plik
z dialerem.
POZOSTA£OŒCI  W  REJESTRZE
Usuniêcie wpisów w rejestrze to ostatnia rzecz, któr¹
musimy zrobiæ, aby dokoñczyæ usuwanie dialera z naszego
komputera. Do tego potrzebny jest nam edytor rejestru.
Aby uruchomiæ edytor rejestru: START -> URUCHOM
W okienku wpisujemy regedit. Teraz wchodzimy kolejno
w: HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft,
Windows, CurrentVersion, Run. Teraz nie pozostaje nic
innego ni¿ usuniêcie wpisu oznaczonego nazw¹ dialera.
To ju¿ wszystko. Prawda, ¿e proste ? :) 

Opr. Dariusz Supel
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Istnieje ponad tysi¹c
gatunków azali. Dwa z nich
mo¿na uprawiaæ jako roœliny
pokojowe: azaliê indyjsk¹
i japoñsk¹. Ta ostatnia mo¿e
rosn¹æ równie¿ na zewn¹trz,
nawet w naszych warunkach
klimatycznych. Najbardziej

znane s¹ azalie o bia³ych, ró¿owych, czerwonych lub dwukolorowych,
pojedynczych albo pe³nych kwiatach. Istniej¹ tak¿e wczesne odmiany
kwitn¹ce w paŸdzierniku.

Hodowanie azali
Azalia ma kilka szczególnych potrzeb, do których jeœli siê dostosujemy,
jej uprawa bêdzie wzglêdnie ³atwa. Nale¿y j¹ przede wszystkim przesadziæ
w lekko kwaœn¹ ziemiê bez wapnia.
W okresie kwitnienia nale¿y podlewaæ codziennie
Azalie bardzo szybko wysychaj¹. Dlatego nale¿y je podlewaæ codziennie
miêkk¹ (na przyk³ad przegotowan¹) wod¹, przede wszystkim w okresie
kwitnienia. Niekiedy mo¿na pozostawiæ wodê w podstawce. Pod dobr¹
opiek¹ kwitnie przez d³ugie tygodnie.
Wybierzemy sobie naj³adniejsz¹ odmianê
Azalie pokojowe s¹ dla hodowców uszlachetniaj¹cych roœliny du¿ym
polem do popisu. Dziêki ich wysi³kom powstaj¹ nowe odmiany, nie tylko
bia³e, ró¿owe lub czerwone, ale równie¿ takie, które maj¹ szerok¹ gamê
odcieni i kwitn¹ w ró¿nych okresach, od jesieni a¿ do wiosny. Mo¿emy
wybieraæ wed³ug w³asnego gustu, tak¿e wœród odmian z kwiatami
pojedynczymi i pe³nymi.

Sposoby na zdrowe i piêkne azalie
Azalie kupujemy bardzo czêsto z przeznaczeniem do „póŸniejszej
likwidacji”, ale mo¿na je zachowaæ przez d³ugie lata. Je¿eli po
przekwitniêciu bêdziemy siê nimi prawid³owo opiekowaæ, umieszczaj¹c je
w ch³odnym pomieszczeniu z dostatkiem œwiat³a oraz zadbamy o to, aby
nie wysch³y, wtedy odwdziêcz¹ siê nastêpn¹ jesieni¹ lub zim¹ bogactwem
kwiatów.
Latem na zewn¹trz
Mniej wiêcej w po³owie maja, mo¿na azaliê wynieœæ na balkon lub do
ogrodu. Nale¿y znaleŸæ jej miejsce w pó³cieniu, gdzie jest ciep³o i przesadziæ
j¹ do du¿ej donicy z samym torfem.
Wrzesieñ – paŸdziernik – ponownie do domu
Pod koniec wrzeœnia, przed pierwszymi przymrozkami nale¿y ponownie
wnieœæ roœlinê do mieszkania. Pocz¹tkowo temperatura nie powinna
przekroczyæ 5-10oC. Po zabarwieniu siê pierwszych p¹ków, mniej wiêcej
po szeœciu tygodniach, mo¿na roœlinê umieœciæ w pokoju sto³owym.
Podczas aklimatyzacji powietrze nie mo¿e byæ suche, poniewa¿ grozi to
opadniêciem p¹ków.
Du¿a iloœæ wody wp³ywa na piêkno i zdrowie roœliny
A¿ do czasu rozkwitniêcia zalecane jest zraszaæ ca³¹ roœlinê. Natomiast
rozkwit³e kwiaty wody nie lubi¹, pojawiaj¹ siê na nich wtedy brzydkie
plamy. Znakiem alarmuj¹cym, œwiadcz¹cym o tym, ¿e roœlina ma sucho,
s¹ zwiêd³e liœcie i kwiaty. W tym wypadku nale¿y wstawiæ roœlinê
z doniczk¹ do miski z miêkk¹, letni¹ wod¹ i pozostawiæ a¿ do nasi¹kniêcia
bry³y korzeniowej. Po przekwitniêciu ca³y cykl siê powtarza.

Krótkie porady
Wielkoœæ
Azalie w sprzeda¿y maj¹ 15-50 cm wysokoœci. Rosn¹
bardzo wolno i wytwarzaj¹  krzewy lub drzewka.
Kwitnienie i zapach
Kwiaty wygl¹daj¹ egzotycznie, s¹ bardzo ³adne, ale
w³aœciwie nie pachn¹.
Œwiat³o i temperatura
Roœlina potrzebuje du¿o œwiat³a, ale nie powinna staæ
w pe³nym s³oñcu. Temperatura w ¿adnym wypadku
nie powinna przekroczyæ 15oC. W ch³odniejszym
pomieszczeniu wypuœci wiêcej p¹ków kwiatowych.
Podlewanie i nawo¿enie
Roœlina ma du¿e zapotrzebowanie na wodê, która
powinna byæ miêkka lub odsta³a. Nie znosi
nieuzdatnionej wody z kranu. Nawozimy po
przekwitniêciu od maja do koñca lipca – nawozem nie
zawieraj¹cym wapnia.

Pod³o¿e i przesadzanie
Jeœli przesadzamy, to wiosn¹, po kwitnieniu. Do
przesadzania u¿ywamy specjalnej ziemi dla azalii oraz
p³askich donic. Gliniane donice przed przesadzaniem
wstawiæ nale¿y na kilka godzin do wody.
Przycinanie
Zwiêd³e czêœci roœliny regularnie usuwamy. Po
przekwitniêciu przycinamy wyd³u¿one nadmiernie
ga³¹zki. We wrzeœniu mo¿emy od³amaæ kilka pêdów
aby te, które maj¹ p¹ki, mia³y wiêcej œwiat³a.
Rozmna¿anie
Sadzonki z pêdów wierzcho³kowych ³atwo ukorzeni¹
siê w lipcu i w sierpniu. M³ode roœlinki wymagaj¹ du¿o
ciep³a i wysokiej wilgotnoœci powietrza. Nale¿y wiêc
przykryæ donicê foli¹ na okres 3-4 tygodni.

Aza l ia

Opr. Anna W³adyka
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Nale¿y wspomnieæ, ¿e w I rundzie Pucharu Polski
Brzozovia Brzozów pokona³a w meczu wyjazdowym Alces
D³ugie 5-2, natomiast LKS Izdebki wygra³ u siebie z Or³em
Ba¿anówka 5-0.

8 wrzeœnia br. odby³a siê III runda Pucharu Polski
na szczeblu OZPN Krosno. Wyniki poszczególnych
meczów przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
Zamczysko Mrukowa - Rafineria/Czarni Jas³o 1-2
LKS Sko³yszyn - Zorza £êki Dukielskie 2-1
Kotwica Korczyna - Burza Rogi 2-1
Zgoda Zarszyn - Kroœnianka Krosno 1-0
LKS Izdebki - Stal Sanok 2-4
Brzozovia Brzozów - Start Rymanów 3-1
Leœnik Baligród - Galicja Cisna 3-3

        (po dogrywce i rzutach karnych)  5-4
Szarotka Uherce - Sanovia Lesko 1-0

Awans z naszego powiatu do IV rundy Pucharu
Polski uzyska³a Brzozovi.

wszystkich chêtnych do uprawiania tej
dyscypliny sportu.

Zapisy w ka¿dy wtorek i czwartek
o godzinie 16.30 w sali gimnastycznej
Gimnazjum w Brzozowie, tu¿ przed
rozpoczêciem zajêæ z grup¹
pocz¹tkuj¹cych.

W swoim gronie mamy mistrza
Polski, wiele wyró¿nieñ w zawodach
ogólnopolskich i regionalnych.

Wymagania: ukoñczone 7 lat,
wype³nienie deklaracji cz³onkowskiej,
zgoda rodziców (dot. osób niepe³no-

SPORT

Do najwa¿niejszych wartoœci cz³owieka nale¿y
zdrowie. Zdrowie niestety jest darem przemijaj¹cym, dlatego
zawsze poszukuje siê sposobów na to, aby je zachowaæ jak
najd³u¿ej i w jak najlepszym stanie.

Jednym z najprostszych sposobów jest aktywnoœæ
ruchowa. Ruch jest biologiczn¹ potrzeb¹ organizmu
ludzkiego, a tak¿e œrodkiem, dziêki któremu cz³owiek mo¿e
daæ wyraz aktywnego stosunku do otaczaj¹cego go œwiata.

Ruch nie zawsze zostaje aktywnie wykorzystywany,
z korzyœci¹ dla organizmu. Coraz czêœciej zaczyna przewa¿aæ
siedz¹cy tryb ¿ycia. Wygodny tryb ¿ycia w komforcie
cywilizacyjnym, stronienie od rekreacji ruchowej i sportu s¹
najwa¿niejszymi przyczynami nieprawid³owoœci rozwo-
jowych, wad postawy, oty³oœci i wielu innych tzw. chorób
cywilizacyjnych.

Zamiast wiêc zabiegaæ o zachowanie zdrowia
naturalnymi sposobami takimi jak ruch, æwiczenia, cz³owiek
powierzy³ swe zdrowie lekarzom i lekom. Nale¿a³oby

Aktywnoœæ ruchowa
– recept¹ na zdrowie

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

uzmys³owiæ sobie jak wiele
tracimy wyrzekaj¹c siê ruchu.

Zwiêkszona aktywnoœæ
ruchowa podnosi ogóln¹
sprawnoœæ fizyczn¹, odpo-
rnoœæ organizmu na choroby,
a tym samym wzmacnia zdrowie
i daje dobre samopoczucie.

Wielkoœæ wysi³ku
fizycznego nale¿y dostosowaæ
do danej osoby bior¹c pod
uwagê jej wiek, stan zdrowia,
sprawnoœæ motoryczn¹, do-
œwiadczenie ruchowe, samopo-
czucie, oraz zainteresowania.

Postarajmy siê, aby
w naszym codziennym ¿yciu
znalaz³ siê czas na æwiczenia,

spacery, mo¿e p³ywanie i biegi. A mo¿e w czasie urlopu uda
nam siê zorganizowaæ rodzinn¹ wêdrówkê po górach lub
pojechaæ na wycieczkê rowerow¹?

Chyba warto siê nad tym  zastanowiæ.

Ju¿ tylko dwie dru¿yny z terenu naszego powiatu pozosta³y
w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu okrêgu kroœnieñskiego
sezonu 2004/2005.

Awans do III rundy Pucharu uzyska³y: Brzozovia Brzozów
i LKS Izdebki.

W spotkaniach II rundy, które odby³y siê 25 sierpnia br. pad³y
nastêpuj¹ce wyniki:
    Brzozovia Brzozów - Górnik Grabownica 3-0
    LKS H³udno - LKS Izdebki 1-5
    Gaudium £ê¿any - Zamczysko Mrukowa 0-3
    Siepietniczanka Siepietnica - LKS Sko³yszyn 2-4
    Kotwica Korczyna - Victoria Kobylany 6-1
    Burza Rogi - Piast Miejsce Piastowe 5-4
    Zamczysko Odrzykoñ - Ch³odnie Igloopol Zarszyn 1-2
    Szarotka Nowosielce - Start Rymanów 0-2
    Otryt Lutowiska - Leœnik Baligród 1-2
    Nelson Polañczyk - Galicja Cisna 0-3
    Grodzisko Hoczew - Szarotka Uherce 1-5
    Zorza £êki Dukielskie - Tempo Nienaszów 8-1

Opr. Agata Supel

Brzozowska Sekcja Klubu
Kyokushin karate w Kroœnie zaprasza

KYOKUSHIN  W  BRZOZOWIE  -  ZAPISY !!!
Opr. Marek Szerszeñ
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letnich), opinia lekarza o zdolnoœci do
treningów karate. Op³ata wynosi
miesiêcznie 40 z³.

Zajêcia prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów.
W pocz¹tkowym okresie maj¹ charakter
ogólnorozwojowy z elementami
gimnastyki korekcyjnej, karate
i samoobrony, s¹ w pe³ni bezpieczne
(uczestnicy s¹ ubezpieczeni). Klub
posiada licencjê Polskiego Zwi¹zku
Karate.

PrzyjdŸ – zobacz – zapisz siê i Ty.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.

BARAN (21 III – 20 IV)
Ten miesi¹c bêdzie dla Ciebie okresem podejmowania wa¿nych
decyzji i decyduj¹cych rozstrzygniêæ. Osi¹gniêty cel przywróci

Ci wewnêtrzn¹ harmoniê i równowagê. Nie przedk³adaj jednak spraw
zawodowych nad ¿ycie rodzinne. Odpocznij nieco od pracy i zwróæ uwagê
na drobne dolegliwoœci zdrowotne.

BYK (21 IV – 21 V)
Nabierzesz wigoru i entuzjazmu do dzia³ania. Z zapa³em przyst¹pisz
do realizowania okreœlonych celów. W ich osi¹gniêciu nie

przeszkodz¹ Ci nawet drobne problemy osobiste. Ktoœ bardzo Ci bliski
bêdzie potrzebowa³ Twojej pomocy. Wesprzyj tê osobê, ale uwa¿aj, by
nie zaanga¿owaæ siê zbyt mocno w jej problem.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Mo¿esz liczyæ na znaczne o¿ywienie w sprawach zawodowych
i osobistych. Czeka Ciê mnóstwo spotkañ, rozmów oraz nowych

propozycji. W wolnych chwilach zastanów siê, jak zaradziæ pretensjom
partnera. Buduj zaufanie do bliskiej Ci osoby, a przekonasz siê, ¿e Wasz
zwi¹zek siê umocni.

RAK (22 VI – 23 VII)
Nieoczekiwana propozycja zawodowa mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie.
Dobrze j¹ przemyœl. Nieporozumienia z przesz³oœci zostan¹

wyjaœnione. Wszelkie sprawy teraz zaczn¹ siê uk³adaæ zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami. W sprawach sercowych wspania³y okres, jeœli zauwa¿ysz
rodz¹ce siê uczucie.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym miesi¹cu bêdziesz pe³en optymizmu i wiary we w³asne
si³y. To mo¿e byæ dla Ciebie bardzo znacz¹cy czas, w którym

niektóre z wa¿nych spraw maja szansê na wyjaœnienie lub za³atwienie.
Sprawy osobiste u³o¿¹ siê pomyœlnie, wystarczy tylko zrobiæ pierwszy
krok i porozmawiaæ z blisk¹ Ci osob¹.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
To pomyœlny czas w pracy. Nale¿y siê spodziewaæ znacznych
profitów finansowych z wczeœniej dokonanych dzia³añ lub

inwestycji. Samodzielnoœæ w dzia³aniu przyniesie du¿e efekty. Zw³aszcza
w sprawach wymagaj¹cych inwencji twórczej. Si³a intelektu oraz pewnoœæ
siebie bêd¹ Twoimi atutami.

WAGA (24 IX – 23 X)
Umiejêtne zarz¹dzanie finansami oraz konsekwencja dzia³ania
w tym zakresie dadz¹ Ci oczekiwane rezultaty. Du¿o czasu

w tym miesi¹cu poœwiêæ sprawom domowym i najbli¿szych. Sukces
zawodowy jest mo¿liwy, ale dziêki ciê¿kiej i systematycznej pracy. Doceñ
osobê, która do tej pory wiele dla Ciebie zrobi³a.

 SKORPION (24 X – 22 XI)
Mo¿esz liczyæ na bardzo korzystne propozycje wspó³pracy lub
podró¿y s³u¿bowej. Twoja wiara i wytrwa³oœæ zostan¹

nagrodzone we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Nareszcie mo¿esz patrzeæ
optymistycznie na œwiat. Wczeœniej podjête wysi³ki obecnie przynios¹
nieoczekiwane ale korzystne rezultaty.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Przy realizacji zadañ w tym miesi¹cu trzeba bêdzie siê wykazaæ
umiejêtnoœci¹ podejmowania b³yskawicznych decyzji oraz du¿¹

dyspozycyjnoœci¹. W razie problemów skorzystaj z dobrej rady ¿yczliwej
Ci osoby. ZnajdŸ trochê czasu dla siebie. Pomyœl o krótkim wyjeŸdzie
z przyjació³mi.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Ten miesi¹c bêdzie prze³omowy w Twojej karierze zawodowej.
Energicznie przyst¹p do realizacji swoich celów, zachowuj¹c

rozwagê, by nie straciæ tego co ju¿ posiadasz. TrzeŸwo oceñ swoje
mo¿liwoœci i przeanalizuj zawczasu skutki swojego postêpowania.
W swoim dzia³aniu kieruj siê intuicj¹.

WODNIK (21 I – 19 II)
Czekaj¹ Ciê du¿e wydatki, dlatego postaraj siê rozs¹dnie
wydawaæ pieni¹dze. Jesteœ teraz zdecydowany, energiczny i pe³en

dobrych pomys³ów, a w dodatku otoczony pomoc¹ ¿yczliwych osób. To
wszystko pomo¿e Twojej karierze. W rodzinnym i towarzyskim gronie
czekaj¹ Ciê mi³e spotkania.

RYBY (20 II – 20 III)
Jesteœ oddany karierze, pracujesz jak najlepiej i zostanie to
docenione. Mo¿esz liczyæ na awans i poprawê stanu swojego

konta. Nie przedk³adaj jednak ¿ycia zawodowego nad osobiste. Pomyœl
trochê o sobie! W mi³oœci s³uchaj g³osu serca. Mo¿e to dobry czas, aby
zaprosiæ swoj¹ sympatiê do kina lub na romantyczny spacer.
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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


