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Wci¹gniêcie flagi zwi¹zkowej

O g ó l n o p o l s k i  Tu r n i e j
T a ñ c a  T o w a r z y s k i e g o

Pary taneczne zachwyca³y
profesjonalizmem ...

M. Rygiel wrêcza
dyplomy laureatom

V I

Uczestnicy turnieju

Zwyciêzcom towarzyszy³a
radoœæ i ogromna satysfakcja.

... i wdziêkiem.

... wspania³ym stylem ....
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POWIAT BRZOZOWSKI

21 listopada br. w Haczowie mo¿na by³o podziwiaæ
wielkie widowisko, które wpisa³o siê ju¿ w tradycjê tej
miejscowoœci, a mianowicie VI Ogólnopolski Turniej Tañca
Towarzyskiego „O puchar Wójta gminy Haczów” oraz
„O puchar Okrêgu Podkarpackiego”. Organizatorami imprezy
by³ Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie,
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Polskie Towarzystwo
Taneczne w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Mi³oœników
Sportowego Tañca Towarzyskiego w Kroœnie. Honorowy
patronat nad ca³ym przedsiêwziêciem obj¹³ Starosta
Brzozowski – Zygmunt B³a¿.

W turnieju udzia³ wziê³o 56 par z 11 klubów tanecznych:
„Aksel” Rzeszów, „D¿et” Rzeszów – Boguchwa³a, „Klasa”
Tarnów, „AZS PK” Kraków, „A-Z” Przemyœl, „Promenada”
Opatów, „Z³ota Para” Dêbica, „Gracja” Krosno, „Santan”
Przemyœl, „Samba” Tarnobrzeg, „Ma³a Volta” Stalowa Wola.
Wystêpy zawodników ocenia³a siedmioosobowa komisja
konkursowa: Andrzej Golonka – Sêdzia G³ówny (Kraków),
Dariusz Dragan (Kraków), Krzysztof Gronuœ (Kraków),
S³awomir Grzybek (Czêstochowa), Stanis³aw Smoroñ
(Kraków), Marek Trzem¿alski (Gliwice), Dariusz Wiewiórka
(Kraków). Turniej prowadzi³ Adam Berkowicz z Jas³a.
Kierownikiem organizacyjnym by³a Maria Rygiel – Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie,
kierownikiem artystycznym, któremu zawdziêczano równie¿
oprawê muzyczn¹ – Andrzej Orszulak z Krosna.

Zawody zosta³y rozegrane w trzech blokach. W bloku
przedpo³udniowym w nastêpuj¹cych kategoriach zwyciê¿yli:
10-11 lat, klasa „D” w kombinacji: Hubert Kloc, Paulina
Toropolska – „Gracja” Krosno
12-13 lat, klasa „D” w kombinacji: Patryk Rucha³a, Marzena
Orzechowska – „Z³ota Para” Dêbica
14-15 lat, klasa „D” w kombinacji: Dawid Nowak, Natalia
Matuszek – „Gracja” Krosno
14-15 lat, klasa „C”, styl Standard: Grzegorz Lichota,
Magdalena Wilgucka – „Samba” Tarnobrzeg
14-15 lat, klasa „C”, styl Latin: Maciej Guzik, Paulina Karalus
– „Gracja” Krosno

W bloku popo³udniowym rywalizacja par zosta³a
rozstrzygniêta w nastêpujacy sposób:
Do 9 lat, klasa „D”, kombinacja: Krzysztof Jamróg, Iza Lorenc
– „Gracja” Krosno
10-11 lat, klasa „C”, styl Standard: Jakub Reczek, Dominika
Sumara – „Klasa” Tarnów
10-11 lat, klasa „C”, styl Latin: Jakub Reczek, Dominika Sumara
– „Klasa” Tarnów
12-13 lat, klasa „B”, styl Standard: Dawid Warchol, Natalia
Szeremeta – „Klasa” Tarnów
12-13 lat, klasa „B”, styl Latin: Sebastian Peszko, Maria
Patrylak – „Gracja” Krosno
Amatorzy pow. 15 lat, klasa „D”, kombinacja: Piotr Supel,
Martyna Br¹giel – „Gracja” Krosno

W bloku wieczornym najlepszymi w swoich
kategoriach okazali siê:
12-13 lat, klasa „C”, styl Standard: Piotr Badeñski, Anna
B³a¿ejewska – „Gracja” Krosno
12-13 lat, klasa „C”, styl Latin: Micha³ Banaszkiewicz, Kaja

Kurzyñska – „Gracja” Krosno
Amatorzy pow. 15 lat, klasa „A”, styl Standard: £ukasz Dutka,
Aleksandra Jurczak – „Gracja” Krosno
Amatorzy pow. 15 lat, klasa „C”, styl Standard: Jakub Garbiñski,
Anna Garbiñska – „D¿et” Rzeszów – Boguchwa³a
Amatorzy pow. 15 lat, klasa „C”, styl Latin: Dariusz Turowski, Izabela
Roman – „Gracja” Krosno
Amatorzy pow. 15 lat, klasa „B”, styl Standard: Piotr Gêbarowski,
Kamila Buczek – „Gracja” Krosno
Amatorzy pow. 15 lat, klasa „B”, Styl Latin: Piotr Gêbarowski, Kamila
Buczek – „Gracja” Krosno

Puchary, medale i pami¹tkowe dyplomy zosta³y ufundowane
przez Polskie Towarzystwo Taneczne w Rzeszowie, Starostwo
Powiatowe w Brzozowie i Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku
w Haczowie. Laureatom nagrody wrêczyli: Zygmunt B³a¿ – Starosta
Brzozowski, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu Brzozowskiego,
Stanis³aw Pilszak – Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki
Spo³ecznej, Andrzej Golonka – Cz³onek Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Stanis³aw Jakiel – Wójt Gminy
Haczów oraz Maria Rygiel – Dyrektor GOKiW w Haczowie.

W czasie trwania turnieju wyst¹pi³a goœcinnie Formacja
Tañca Towarzyskiego „MA£A Gracja” – Wicemistrzowie Polski
w tañcach latynoamerykañskich oraz formacja dyskotekowa
„FLESZ”. Swoje umiejêtnoœci prezentowali tak¿e najm³odsi w
pierwszym tanecznym kroku – wychowankowie Haliny Orszulak.
Patronat medialny nad ca³¹ imprez¹ sprawowali: Gazeta Codzienna
„Nowiny”i „Nowe Podkarpacie”.

VI Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego
sponsorowali: „NOWY STYL” Sp. z.o.o. – Jerzy Krzanowski, Huta
Szk³a Gospodarczego „KAMA” w Brzozowie – Zuzanna i Marian
Mas³ykowie, Kroœnieñskie Huty Szk³a Krosno S.A. w Kroœnie,
Firma Handlowa „ALTA” w Brzozowie – Alina i Tadeusz
Zygarowiczowie, Rados³awa i Miros³aw Borkowie, Firma Handlowo
– Us³ugowa „POLBUD” w Haczowie – Pawe³ Zajdel, Huta Szk³a
Artystycznego i Gospodarczego „SABINA” w Rymanowie,
COPLEX Sp. z.o.o. w Kroœnie, „KORONKI” S.A. w Brzozowie
– Pawe³ Junka, Sklep Spo¿ywczo – Przemys³owy w Haczowie
– Andrzej Szajna, Powszechne Towarzystwo Emerytalne „PZU”,
Wyroby Cukiernicze w Brzozowie – Wac³aw Bieñczak, Punkt
Apteczny w Haczowie, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„GRAN – PIK” w Brzozowie, Firma Handlowo – Us³ugowa
„MARWIT” – Witold Sochacki.

-Dziêkujê Prezesowi Stowarzyszenia Mi³oœników
Sportowego Tañca Towarzyskiego w Kroœnie oraz wszystkim
cz³onkom Stowarzyszenia za osobiste zaanga¿owanie
i bezinteresown¹ pomoc w organizacji turnieju. Dziêkujê równie¿
Rodzicom zawodników z Klubu Tañca Towarzyskiego „Fantazja”
z Haczowa, Dyrekcji Szko³y Podstawowej w Haczowie za
udostêpnienie hali sportowej i obiektu szkolnego, a tak¿e
Dyrektorowi Przedszkola Samorz¹dowego za pomoc
w organizacji – wyrazi³a swoj¹ wdziêcznoœæ M. Rygiel
–wspó³organizatorka imprezy.

Turniej cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, a liczna
widownia gor¹co oklaskiwa³a swoich faworytów. Niezapomniany
nastrój, wspania³a oprawa muzyczna i profesjonalne wystêpy par
na d³ugo pozostan¹ w pamiêci.

VI Ogólnopolski TVI Ogólnopolski TVI Ogólnopolski TVI Ogólnopolski TVI Ogólnopolski Turniej Turniej Turniej Turniej Turniej Tañca Tañca Tañca Tañca Tañca Towowowowowarzyskiegoarzyskiegoarzyskiegoarzyskiegoarzyskiego

Anna W³adyka

„Bo do tanga trzeba dwojga ...”
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INFORMACJE Z POWIATU

(dk)

XXIII Sesja Rady PowiatuXXIII Sesja Rady PowiatuXXIII Sesja Rady PowiatuXXIII Sesja Rady PowiatuXXIII Sesja Rady Powiatu
BrzozowskiegoBrzozowskiegoBrzozowskiegoBrzozowskiegoBrzozowskiego

Rada Powiatu w Brzozowie zebra³a
siê 9 listopada br. na obradach XXIII sesji.
Posiedzeniu przewodniczy³ Mieczys³aw
Czupski. W trakcie obrad radni wys³uchali
informacji o oœwiadczeniach maj¹tkowych
z³o¿onych przez siebie, cz³onków
Zarz¹du Powiatu, a tak¿e Sekretarza
i Skarbnika Powiatu, jak równie¿
kierowników jednostek organizacyjnych
oraz osób wydaj¹cych decyzje
administracyjne w imieniu Starosty.

Nastêpnie Rada Powiatu
uchwali³a przyjêcie dwóch wa¿nych
z punktu widzenia ubiegania siê o œrodki
pomocowe dokumentów: Strategii
Rozwoju Turystyki dla Powiatu

Brzozowskiego oraz Strategii Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci i Zwalczania
Bezrobocia dla Powiatu Brzozo-
wskiego. Radni zmienili te¿ zapisy
w uchwale dotycz¹cej programu
inwestycyjnego odbudowy sieci
dróg powiatowych w latach 2005-
2007. Rada dokona³a tak¿e zmian
w tegorocznym bud¿ecie powiatu
brzozowskiego i zdecydowa³a
o przyjêciu dofinansowania projektu
realizowanego w ramach Poddzia³ania
1.1.1 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego, a dotycz¹cego odbudowy drogi
Iskrzynia - Trzeœniów. Ponadto radni

dokonali wyboru bieg³ego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie za 2004 rok. Sesjê jak zawsze
zakoñczy³y interpelacje i zapytania radnych.
W ich trakcie Wiceprzewodnicz¹cy Rady
- Marek Owsiany, na co dzieñ Kierownik
brzozowskiego oddzia³u terenowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, przedstawi³, jak wygl¹da
harmonogram dop³at bezpoœrednich dla
rolników z terenu powiatu brzozowskiego.
Z kolei Starosta Zygmunt B³a¿ poinformowa³
o spotkaniu z rolnikami i samorz¹dowcami
z Opolszczyzny, którym podziêkowano za
pomoc udzielon¹ po powodzi z lipca br.
Natomiast Wicestarosta Janusz Dragu³a
przedstawi³ stan zaawansowania wniosków
dotycz¹cych pozyskania œrodków na
odbudowê dróg powiatowych w ramach
ZPORR.

Œwi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹, skrzypi¹cych œniegiem pod butami,
spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze, daj¹cych radoœæ i odpoczynek
oraz nadziejê na Nowy Rok, ¿eby by³ jeszcze lepszy ni¿ ten, który w³aœnie mija,
Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego

¯yczenia szczêœliwych, koj¹cych, wartych pamiêci,
prze¿ytych w zgodzie ze œwiatem i z samym sob¹,
pe³nych ¿ycia i mi³oœci Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³ada Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego

„ ... ¿eby Wigilia
z op³atkiem Mi³oœci, Wiary i Nadziei
opromieniona by³a przez Betlejem...”

¿yczy
Starosta Brzozowski

Zygmunt B³a¿

„... ¿eby w domach panowa³a
Wielka Cisza pe³na muzyki
Œpiewów radosnych, ³agodnych ...”

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Brzozowie

Mieczys³aw Czupski

„... ¿eby pachnia³o œwi¹tecznoœci¹
I ¿eby ludzie pamiêtali
¯e Bóg rodzi i objawia siê
W ciszy i w skromnoœci serca”

¿yczy
Redakcja

Bo¿e Narodzenie to czas radoœci, pokoju, refleksji i dobrej nowiny.
Niech ona wyzwoli w nas to co najlepsze,
da si³y do podejmowania z powodzeniem wyzwañ Nowego 2005 Roku.
Czego sobie i Czytelnikom Brzozowskiej Gazety Powiatowej
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WARTO WIEDZIEÆ

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), konsument ma obowi¹zek poinformowaæ sprzedawcê o niezgodnoœci towaru
z umow¹ w terminie dwóch miesiêcy od momentu jej wykrycia pod rygorem utraty uprawnieñ z tytu³u niezgodnoœci. Jest to wiêc po
stronie konsumenta wa¿ny akt starannoœci, który decyduje o skutecznoœci reklamacji.

Uwaga! W odniesieniu do towarów ¿ywnoœciowych okres ten jest krótszy. Poni¿ej podajemy Pañstwu treœæ rozporz¹dzenia, które
reguluje ww. kwestiê.

ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ1)

z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodnoœci towaru ¿ywnoœciowego z umow¹

(Dz. U. z dnia 24 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) zarz¹dza siê, co nastêpuje
§ 1. 1. Kupuj¹cy traci uprawnienia z tytu³u niezgodnoœci towaru ¿ywnoœciowego z umow¹, je¿eli nie zawiadomi o tym sprzedawcy
niezw³ocznie po stwierdzeniu niezgodnoœci towaru z umow¹, jednak nie póŸniej ni¿:

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):
a) oznakowanego terminem przydatnoœci do spo¿ycia lub dat¹ minimalnej trwa³oœci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11

maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135,
poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

b) dla którego nie okreœla siê daty minimalnej trwa³oœci albo terminu przydatnoœci do spo¿ycia;
2) w terminie 3 dni od dnia sprzeda¿y lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego

w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupuj¹cego.
2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodnoœci z umow¹ powinno nast¹piæ nie póŸniej ni¿ przed up³ywem daty minimalnej

trwa³oœci towaru lub terminu jego przydatnoœci do spo¿ycia. Warunek ten nie odnosi siê do towarów wymienionych w ust. 1, dla
których nie zosta³a ustalona data minimalnej trwa³oœci lub termin przydatnoœci do spo¿ycia.
§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia reklamacji.

PRAWA KONSUMENTÓW
Kiedy musimy zg³osiæ reklamacjê?!

20 paŸdziernika 2004 r. Pani Dorota kupi³a w sklepie paczkê œliwek. Na opakowaniu widnia³ napis: nale¿y spo¿yæ przed dniem
31 grudnia 2004 r. W dniu 10 listopada 2004 r. Pani Dorota zamierza³a upiec placek, do którego chcia³a dodaæ kupione œliwki.
Po otwarciu okaza³o siê, ¿e œliwki s¹ pokryte pleœni¹. W takiej sytuacji Pani Dorota powinna zg³osiæ reklamacjê w sklepie
najpóŸniej do dnia 13 listopada 2004 r. Gdyby Pani Dorota otworzy³a opakowanie póŸniej, to termin z³o¿enia reklamacji up³ywa
odpowiednio 3 dni od otworzenia towaru. Ostatnim dniem z³o¿enia reklamacji jest 31 grudnia 2004 r. (data wskazana na
opakowaniu).

22 kwietnia 2004 r. Pani Gra¿yna kupi³a torebkê. Po niespe³na dwóch miesi¹cach u¿ytkowania w torebce zepsu³ siê zamek. Pani
Gra¿yna ze wzglêdu na brak czasu odk³ada³a zg³oszenie reklamacji, a potem u¿ywa³a innej torebki zapominaj¹c zupe³nie
o zepsutej torebce. Ostatecznie reklamacjê zg³osi³a w sklepie  po trzech miesi¹cach od momentu zepsucia siê zamka, ¿¹daj¹c
naprawy torebki. Sprzedawca odmówi³ nieodp³atnej naprawy twierdz¹c, ¿e Pani Gra¿yna nie zachowa³a ustawowych terminów
do zg³oszenia reklamacji.
Czy sprzedawca mia³ racjê?

Przyk³ad 1.

Opr. Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przyk³ad 2.

TOWAR PACZKOWANY - produkt przeznaczony do sprzeda¿y, umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego
rodzaju, którego iloœæ nominalna, jednakowa dla ca³ej partii, odmierzona bez udzia³u nabywcy, nieprzekraczaj¹ca
50kg lub 50l nie mo¿e zostaæ zmieniona bez naruszenia opakowania.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Od dnia 1 wrzeœnia 2004 r. decyzj¹ Rady Powiatu
w Brzozowie w Specjalnym Oœrodku Szkolno
–Wychowawczym zosta³a utworzona Szko³a Przysposabiaj¹ca
do Pracy dla dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepe³nosprawnoœciami
sprzê¿onymi, kszta³c¹ca w zawodach: pracownik gospodarstwa
domowego, ogrodnik.

Szko³a realizuje program na podbudowie szko³y specjalnej
w trzyletnim cyklu kszta³cenia. Absolwenci uzyskaj¹ œwiadectwo
potwierdzaj¹ce przysposobienie do pracy.

W roku szkolnym 2004/2005 funkcjonuj¹ dwa oddzia³y,
w których kszta³ci siê 16 uczniów. Zajêcia lekcyjne s¹ prowadzone
przez kadrê pedagogiczn¹ z odpowiednim przygotowaniem,
w systemie jednozmianowym. Praktyczne przygotowanie do
zawodu jest organizowane w odpowiednio przystosowanych
i wyposa¿onych w niezbêdny sprzêt pracowniach, znajduj¹cych
siê na terenie szko³y. Dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno – Wychowawczego

Barbara Kozak

Utworzenie szko³y umo¿liwi uczniom uzyskanie kwalifikacji
zawodowych oraz zwiêkszy ich szanse na rynku pracy, a tak¿e
pozwoli na wiêksze usamodzielnienie.

W minionym okresie na sieci dróg
powiatowych prowadzone by³y prace
zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem. Przy u¿yciu
zakupionego ci¹gnika Lamborghini zosta³y
mechanicznie udro¿nione rowy o ³¹cznej
d³ugoœci 110 km na 21 drogach. Prace te
spowodowa³y poprawê odwodnienia dróg, co
w przysz³oœci przyczyni siê do mniejszych
zniszczeñ ich nawierzchni.

Problem stanowi¹ jednak zjazdy boczne
z dróg, które w wiêkszoœci s¹ niedro¿ne
i niew³aœciwie utrzymane przez u¿ytkowników.

  Kierownik ZDP
Kazimierz Tympalski

W paŸ-
dzierniku zosta³y
przebudowane

2 przepusty drogowe w ci¹gu dróg
Izdebki – Obarzym i Brzozów – Wara
w Izdebkach. Wykonano równie¿
poszerzenie drogi na zwê¿onym odcinku
w obrêbie osuwiska w Magierowie.

Praca ta polega³a na u³o¿eniu
kolektora z rur ¿elbetowych o œrednicy
60 cm i d³ugoœci 25 mb w rowie
drogowym.

Osuwisko w przysz³oœci wymaga
przebudowy, obecnie zosta³o doraŸnie
zabezpieczone porêczami stalowymi.

Zasz³a równie¿ potrzeba
ponownego wykonania remontów
cz¹stkowych niektórych nawierzchni
dróg. Wykonano remonty na
8 odcinkach dróg. Zu¿yto na ten cel
36 ton masy asfaltowej  na gor¹co.

Na 12 odcinkach dróg trwa
wykonywanie nak³adek asfaltowych.
Jest to mo¿liwe dziêki œrodkom
pozyskanym na usuwanie skutków
powodzi. Docelowo zostan¹
wykonane  nak³adki o ³¹cznej
d³ugoœci 6.700 m.

(dk)

Posiedzeniem 16 listopada br. zainaugurowa³a swoj¹ pracê
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Brzozowie. Organ ten jest cia³em
doradczym i opiniuj¹cym, powo³ywanym przez Starostê na okres
4 lat, dzia³aj¹cym na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  Nr
99, poz. 1001 z póŸn. zm.) w ramach dialogu spo³ecznego
i partnerstwa na rynku pracy.

Posiedzenie rozpoczê³o wrêczenie aktów powo³ania
cz³onkom Powiatowej Rady Zatrudnienia przez Starostê
Brzozowskiego Zygmunta B³a¿a. Powo³ania otrzymali
nastêpuj¹cy zg³oszeni przez organizacje spo³eczne i samorz¹dy
cz³onkowie:
1. Józef B¹k – przedstawiciel Forum Zwi¹zków Zawodowych
2. Franciszek Brodzicki - przedstawiciel ZZR Samobrona RP
3. Stanis³aw Czerwiñski - przedstawiciel Ogólnopolskiego
Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych
4. Mieczys³aw Czupski - przedstawiciel samorz¹du
terytorialnego
5. Stanis³aw Ekiert - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
6. Zofia Foryœ - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
7. Antoni Gromala - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
8. Adam Komórek - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
9. Stanis³aw Majda - przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej
10.  Adam Mi³ek - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
11.  Stanis³aw Pa³ys - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
12.  El¿bieta Praisnar – przedstawiciel NSZZ Solidarnoœæ

13.  Piotr Stañko - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
14.  Stanis³awa Stepek - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
15.  Tadeusz Szarek – przedstawiciel Stowarzyszenia Spo³ecz-
no - Kulturalnego So³tysów
16.  Leszek Szel¹g – przedstawiciel Izby Rzemieœlniczej w Rze-
szowie
17.  Ewa Tabisz – przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
18. Piotr Tasz - przedstawiciel samorz¹du terytorialnego
19. Tadeusz Wójcik – przedstawiciel NSZZ Solidarnoœæ
Rolników Indywidualnych

Nastêpnie rada wys³ucha³a informacji dyrektora Józefa
Ko³odzieja i Jacka Wójcika z Powiatowego Urzêdu Pracy na temat
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
rozporz¹dzenia w sprawie rad zatrudnienia. Cz³onkowie Rady
dokonali te¿ wyboru w³adz. Funkcjê Przewodnicz¹cej Powiatowej
Rady Zatrudnienia powierzono Ewie Tabisz, Wiceprzewo-
dnicz¹cym zosta³ Tadeusz Szarek.

W dalszej czêœci obrad przedstawiona zosta³a informacja
na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz sprawozdanie
z realizacji aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu za
10 miesiêcy 2004 roku.

Na zakoñczenie Rada wyrazi³a dwie opinie w sprawach:
struktury wydatków na aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu w 2004 r. oraz kryteriów realizacji programów rynku
pracy wynikaj¹cych z ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Posiedzenie zamknê³y wolne wnioski.

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA ROZPOCZÊ£A PRACÊ

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Brzozowie

Uczniowie Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy

SZKSZKSZKSZKSZKOLA  PRZYOLA  PRZYOLA  PRZYOLA  PRZYOLA  PRZYSPOSSPOSSPOSSPOSSPOSABIAJABIAJABIAJABIAJABIAJAAAAACCCCCA  DO  PRAA  DO  PRAA  DO  PRAA  DO  PRAA  DO  PRACYCYCYCYCY/
(((((



7 e-mail: bgp@powiat-brzozow.com

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

POWIATOWY  URZ¥D  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-421-37, (0-13) 43-421-49, fax. (0-13) 43-421-48

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 30. 11. 2004 r.

1. Spawacz ciœnieniowy
2. Szwaczka z doœwiadczeniem
3. Kelner / kelnerka
4. Piekarz z doœwiadczeniem

5. Kierownik warsztatu maszyn drogowych
6.  Stolarz meblowy
7. Projektant mebli

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 23.11.2004 r.
Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci

W paŸdzierniku br. Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie zakoñczy³
realizacjê Programu Pomocy  Zawodowej M³odzie¿y - „@ltenatywa”, któ-
rego g³ównym celem by³o wsparcie m³odzie¿y po-
szukuj¹cej pracy.

Program cieszy³ siê du¿ym zaintereso-
waniem. Pomoc¹ objêto 120  uczestników,
w tym: 85 kobiet i 35 mê¿czyzn.

Obecnie mo¿na ju¿ doko-
naæ wstêpnego podsumo-
wania programu.

Spoœród 120 osób
bior¹cych udzia³ w progra-
mie 48 osób podjê³o pracê,
z tego 31 zosta³o zatrudnio-
nych zgodnie z zamierzenia-
mi okreœlonymi w Indywi-
dualnym Planie Dzia³ania.

Sta¿e finansowane ze
œrodków Powiatowego Urzê-
du Pracy w Brzozowie podjê³o 11 osób, a ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego - 3 osoby.

Specjalistyczne  szkolenia ukoñczy³o 75 osób.  By³y to kursy
w zakresie grafiki komputerowej, komputerowej obs³ugi firmy,  ksiêgo-

woœci komputerowej oraz obs³ugi komputera - Pa-
kiet MS Office. Realizacj¹ szkoleñ zajmowa³ siê Oœro-
dek Kszta³cenia Zawodowego w Brzozowie.

W ramach promocji mobilnoœci zawodowej
m³odych ludzi czterech beneficjentów projektu zo-
sta³o skierowanych do zatrudnienia poza powiatem
i z powodzeniem  realizowa³o nowe obowi¹zki.

Siedem osób zrezygnowa³o z udzia³u w pro-
jekcie z ró¿nych przyczyn (podjêcie s³u¿by wojsko-
wej, zmiana miejsca zamieszkania, podjêcie nauki
w systemie dziennym, itp.).

W chwili obecnej z ca³ej grupy m³odych ludzi
objêtych projektem bez pracy pozostaje jeszcze
51 osób.  Uczestnicy ci nadal realizuj¹ indywidual-
nie okreœlone dzia³ania, których celem jest   znalezie-
nie zatrudnienia. Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szych
miesi¹cach ich konsekwencja  w poszukiwaniu pra-
cy przyniesie oczekiwane efekty.

Wies³awa Wojciechowska
doradca zawodowy

PROGRAM „@LTERNATYWA” -
ZAKOÑCZONY !
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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

NIE  DAJ  SZANSY  AIDS  -  ZRÓB  TEST !NIE  DAJ  SZANSY  AIDS  -  ZRÓB  TEST !NIE  DAJ  SZANSY  AIDS  -  ZRÓB  TEST !NIE  DAJ  SZANSY  AIDS  -  ZRÓB  TEST !NIE  DAJ  SZANSY  AIDS  -  ZRÓB  TEST !
Wed³ug oficjalnych danych wirusem HIV

w województwie podkarpackim zaka¿onych jest tylko 148
osób. Nieoficjalnie jednak, mo¿e to byæ nawet 500 osób, ale
to niewiele, zw³aszcza, ¿e mieszkañcy Podkarpacia bardzo
ma³o wiedz¹ o HIV/AIDS – mówi³ prof. Zbigniew Izdebski na
konferencji rozpoczynaj¹cej akcjê medialn¹ w Rzeszowie „Nie
daj szansy AIDS – zrób test”.

Profesor t³umaczy³, ¿e brak wiedzy o HIV wynika
g³ównie ze œwiadomoœci, ¿e choroba ta przenoszona jest m.in.
poprzez kontakty seksualne. Seks wci¹¿ jest tematem tabu.
Ludzie musz¹ nauczyæ siê rozmawiaæ o swojej przesz³oœci

i mieæ odwagê wykonaæ test na obecnoœæ wirusa, zw³aszcza jeœli
mieli w przesz³oœci wielu partnerów – przekonywa³ prof. Izdebski.
Wed³ug badañ profesora ponad 74% Polaków nie myœli o tym by
zrobiæ sobie test. A przecie¿ wielu z nich mog³o mieæ w przesz³oœci
ryzykowne kontakty seksualne.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzozowie
informuje, ¿e na bezp³atne i anonimowe wykonanie testu mo¿na
zg³aszaæ siê do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16. Punkt jest czynny w czwartek
od godz. 15.00 do 17.00.

„PROBLEM AIDS NA PEWNO MNIE NIE DOTYCZY”

PRAWDA FALSZ--

W  TAKIEJ  SYTUACJI  POMYSL
O  ZROBIENIU  TESTU  NA  HIV

w zwyk³ych codziennych kontaktach z osob¹ ¿yj¹c¹ z HIV -
podczas wspólnej nauki, pracy lub mieszkania,

poprzez kontakty seksualne:
stosunek seksualny waginalny, analny i oralny z osob¹
zaka¿on¹.

PAMIETAJ !O ryzyku zaka¿enia HIV powinni pomyœleæ WSZYSCY,
szczególnie Ci, którzy choæ raz w swoim ¿yciu,

zmienili partnera seksualnego.

telefonu zaufania AIDS: (22)6928226

www.aids.gov.pl

korzystaj¹c z naczyñ, sztuæców i urz¹dzeñ sanitarnych itp.,
poprzez kontakt ze œlin¹, potem i ³zami,
przez uk¹szenie komara i innych owadów.

HIV MOZESZ ZAKAZIC SIE:

NIE ZAKAZISZ SIE HIV:

poprzez krew:
wnikniêcie zaka¿onej krwi do organizmu podczas wstrzykiwania
zaka¿onego narkotyku lub u¿ywania zaka¿onej ig³y lub
strzykawki,

u¿ywanie narzêdzi medycznych i kosmetycznych, które nie s¹
sterylne,
transfuzjê zaka¿onej œwie¿ej krwi.

z matki na dziecko:
zaka¿ona matka mo¿e zakaziæ dziecko podczas ci¹¿y, porodu
oraz w trakcie karmienia dziecka w³asnym mlekiem.

Jeœli chcesz siê dowiedzieæ wiêcej na temat HIV/AIDS proponujemy
Ci zapoznaæ siê z ulotkami i broszurami dostêpnymi bezp³atnie
w Dzia³ach Oœwiaty Zdrowotnej w Stacjach Sanitarno-
Epidemiologicznych.

PREZERWATYWA ZMNIEJSZA
RYZYKO ZAKAZENIA HIV

.

. `

`

`

`

Udzielaj¹c szczerych odpowiedzi na poni¿sze pytania mo¿na
samemu oceniæ, jakie ponosi siê ryzyko zaka¿enia HIV:
1. Czy w swoim ¿yciu mia³eœ wiêcej ni¿ jednego partnera
seksualnego?
2. Czy Twój partner przed zwi¹zaniem siê z Tob¹ mia³
kontakty seksualne z innymi osobami?
3. Czy mia³eœ przypadkowy kontakt seksualny?
4. Czy czêsto zmieniasz partnerów seksualnych?
5. Czy siêgasz po narkotyki?
6. Czy zdarza Ci siê utraciæ kontrolê nad swoim
zachowaniem pod wp³ywem alkoholu?
Je¿eli choæ raz odpowiedzia³eœ TAK, Twoje zachowanie jest
ryzykowne i mo¿e prowadziæ do zaka¿enia wirusem HIV
i innymi chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹.

Wykonanie testu pozwoli sprawdziæ, czy jesteœ zaka¿ony
wirusem HIV. Otrzymany wynik oraz rozmowa z lekarzem
pomo¿e Ci w podjêciu wa¿nych decyzji dla Twojego zdrowia
i dalszego ¿ycia.
W wiêkszych miastach Polski istniej¹ anonimowe
i bezp³atne punkty diagnostyczno-konsultacyjne
wykonuj¹ce testy w kierunku HIV.

Adresy punktów znajdziesz na stronie
Równie¿ pod tym adresem mo¿esz skorzystaæ z poradni
internetowej, wysy³aj¹c nurtuj¹ce Ciê pytania.

Mo¿esz skorzystaæ tak¿e z
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

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
https://binp.info/kppspbrzozow/

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

ZASADY  POS£UGIWANIA  SIÊ  PODRÊCZNYM
SPRZÊTEM  GAŒNICZYM cd.

Charakterystyka podrêcznego sprzêtu gaœniczego:
- Gaœnica proszkowa.
- Gaœnica œniegowa.
- Gaœnica wodno-pianowa (stopniowo wycofywana z u¿ycia).
- Koc gaœniczy.

Do podrêcznego sprzêtu gaœniczego zaliczamy gaœni-
ce i koce gaœnicze a tak¿e hydranty. Gaœnice s¹ to przenoœne
urz¹dzenia o masie do 20 kg i masie œrodka gaœniczego do
12 kg, którego u¿ycie nastêpuje pod wp³ywem uruchamiane-
go rêcznie zaworu wyzwalaj¹cego (wyrzucaj¹cego) œrodek ga-
œniczy. Efekt akcji gaœniczej, a tak¿e bezpieczeñstwo jej prowa-
dzenia, zale¿y od wielu czynników, miêdzy innymi od wyboru
odpowiedniego œrodka gaœniczego. Dokonanie prawid³owe-
go wyboru zale¿ne jest od rozpoznania rodzaju po¿aru oraz
pewnego minimum wiedzy o œrodkach gaœniczych i ich dzia³a-
niu. Poni¿ej przedstawiamy podstawowe informacje o pod-
rêcznym sprzêcie gaœniczym i sposobach jego u¿ycia.

GAŒNICA PROSZKOWA
Gaœnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik za-

opatrzony w dŸwigniê uruchamiaj¹c¹ zawór lub zbijak z gazem
napêdowym. Œrodek gaœniczy (proszek) wyrzucany jest przez
dyszê lub wê¿yk zakoñczony pr¹downiczk¹ przy pomocy gazu
obojêtnego (azot lub dwutlenek wêgla). Po dostarczeniu ga-
œnicy w miejsce po¿aru zrywamy plombê i zawleczkê bloku-
j¹c¹, uruchamiamy dŸwigniê lub zbijak i kierujemy strumieñ
proszku w ognisko po¿aru. Dzia³anie gaœnicy mo¿na w ka¿dej
chwili przerwaæ przez zwolnienie dŸwigni uruchamiaj¹cej lub
dŸwigni pr¹downiczki.

GAŒNICA ŒNIEGOWA
Gaœnica œniegowa jest to cylindryczny zbiornik zaopa-

trzony w zawór i wê¿yk zakoñczony dysz¹ wylotow¹ lub,
w gaœnicach mniejszych, króæcem obrotowym z dysz¹. We-
wn¹trz gaœnicy znajduje siê skroplony dwutlenek wêgla, który
po uruchomieniu pod w³asnym ciœnieniem wydostaje siê na
zewn¹trz oziêbiaj¹c siê do temperatury ok. -800C. Po dostar-
czeniu gaœnicy w pobli¿e po¿aru zrywamy plombê zabezpie-
czaj¹c¹, uruchamiamy zawór i kierujemy strumieñ dwutlenku
wêgla na ognisko po¿aru. Dzia³anie gaœnicze mo¿na w ka¿dej
chwili przerwaæ zamykaj¹c zawór.
 Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e:
- w czasie dzia³ania gaœnicy nale¿y trzymaæj¹ tylko za specjal-
ne uchwyty przeznaczone do jej przenoszenia,
- nie wolno u¿ywaæ tych gaœnic do gaszenia pal¹cej siê odzie¿y
na cz³owieku z uwagi na nisk¹ temp. œrodka gaœniczego.

GAŒNICA WODNO-PIANOWA (stopniowo wycofywana z u¿y-
cia).

Gaœnica wodno-pianowa jest to zbiornik cylindryczny,
w którym znajduje siê wodny roztwór œrodka pianotwórczego
oraz zbiornik z gazem napêdowym zaopatrzony w zbijak, wê¿yk
zakoñczony pr¹downiczk¹ zamykan¹. Po dostarczeniu gaœnicy
na miejsce po¿aru zrywamy plombê zabezpieczaj¹c¹, wciskamy
zbijak (gaz napêdzaj¹cy wype³nia zbiornik gaœnicy), kierujemy
strumieñ piany w ognisko po¿aru. Dzia³anie gaœnicy mo¿na
w ka¿dej chwili przerwaæ przez zwolnienie dŸwigni pr¹downicz-
ki. Ze wzglêdu na swoj¹ budowê syfonow¹ gaœnica prawid³o-
wo pracuje tylko w pozycji pionowej.

KOC GAŒNICZY
Koc gaœniczy jest to p³achta z tkaniny ca³kowicie niepal-

nej (w³ókna szklanego) o powierzchni oko³o 2 m2. Przechowuje
siê go w specjalnym futerale. S³u¿y do t³umienia po¿aru w za-
rodku przez odciêcie dop³ywu powietrza do pal¹cego siê przed-
miotu.

Sposób u¿ycia:
- wyj¹æ koc z futera³u,
- roz³o¿yæ i szczelnie przykryæ pal¹cy siê przedmiot.
W przypadku gaszenia ludzi nale¿y osobê przewróciæ i przy-
kryæ j¹ szczelnie kocem. Koce gaœnicze mo¿na wykorzystywaæ
do przenoszenia ewakuowanego mienia.

Bardzo wa¿nym i czêsto potrzebnym urz¹dzeniem do
gaszenia po¿arów w zarodku w budynkach jest hydrant
wewnêtrzny, który uzupe³nia podstawowy sprzêt gaœniczy
w obiektach.

Hydrant wewnêtrzny jest to zawór zainstalowany na spe-
cjalnej sieci wodoci¹gowej obudowany szafk¹ i wyposa¿ony
w w¹¿ po¿arniczy i pr¹downice. Mo¿e byæ o œrednicy 25 lub
52 mm. Ma on zastosowanie do gaszenia po¿aru w zarodku
wszêdzie tam, gdzie jako œrodek gaœniczy stosuje siê wodê.

Sposób u¿ycia hydrantu jest nastêpuj¹cy:
- otworzyæ drzwiczki szafki, sprawdziæ czy pod³¹czony jest w¹¿
i pr¹downica,
- rozwin¹æ odcinek wê¿a w ca³oœci unikaj¹c zagiêæ i za³amañ,
- otworzyæ zawór i skierowaæ strumieñ wody na miejsce po¿aru.
Obs³ugê hydrantu powinny stanowiæ dwie osoby, jedna obs³u-
guje pr¹downice, a druga obs³uguje zawór hydrantowy, daw-
kuj¹c iloœæ wody. Wod¹ nie gasimy urz¹dzeñ pod napiêciem
elektrycznym oraz w ich obrêbie, jak równie¿ innych substancji,
które z wod¹ tworz¹ gazy palne np. karbid.
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S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E / INFORMACJE Z POWIATU

Opracowa³:
asp. sztab.  Bogdan Biedka

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PSP W BRZOZOWIE  W  OKRESIE OD  01. 10. DO  22. 11. 2004 r.

STRONA PODMIOTOWA BIP
NASZEJ KOMENDY

     Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie
zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. 
o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr

112, poz. 1198) oraz rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji
Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), opracowa³a stronê podmiotow¹
Biuletynu Informacji Publicznej tut. komendy. ZnaleŸæ mo¿na na
niej informacje publiczne dotycz¹ce statusu prawnego komendy,
organizacji, obowi¹zuj¹cych regulaminów,  przedmiocie dzia³alnoœci,
kompetencjach, kadrze kierowniczej i osobach pracuj¹cych w ko-
mendzie oraz inne informacje publiczne, do udostêpniania których
zobowi¹zane s¹ urzêdy administracji.

 Adres strony podmiotowej BIP KP PSP w Brzozowie
 https://binp.info/kppspbrzozow

W dniu 2 paŸdziernika 2004
odby³a siê uroczystoœæ 10–lecia
istnienia Ko³a Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
œledzeniem Umys³owym w Brzo-
zowie. Spotkanie mia³o miejsce

w goœcinnym jak zawsze Domu Pomocy Spo³ecznej dla
Dzieci prowadzonym przez SS. S³u¿ebniczki NMP NP
ze Starej Wsi. Przybyli na  nie zaproszeni goœcie oraz
cz³onkowie Ko³a PSOUU z rodzinami.

W nastrój refleksji, przypominaj¹cy bardzo ten
sprzed dok³adnie 10 lat, wprowadzi³ zebranych udzia³
we mszy œw. i homilia wyg³oszona przez ksiêdza kapelana
brzozowskiego szpitala. Podkreœli³ on jak wa¿na dla
rozwoju ka¿dego dziecka w kierunku pe³nowarto-
œciowego cz³owieka doros³ego jest mi³oœæ otaczaj¹cych
go bliskich. Szczególnie du¿ej dawki tej mi³oœci
potrzebuj¹ osoby najs³absze – dzieci niepe³nosprawne.

Inicjatorzy utworzenia Ko³a PSOUU
w Brzozowie przed 10 laty doskonale wyczuwali ten
problem. Zdawali sobie jednak sprawê, ¿e wiêkszoœæ
opiekunów dzieci niepe³nosprawnych najpierw sama
potrzebuje wsparcia psychologicznego. Realizacja tego
za³o¿enia sta³a siê pocz¹tkowo nadrzêdnym celem
w dzia³alnoœci Ko³a.

Dziêki bezinteresownemu zaanga¿owaniu licznej
rzeszy przyjació³, wolontariuszy i rodziców

organizowano turnusy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne w szko³ach, kursy
szkoleniowe dla nauczycieli, wycieczki i inne imprezy okolicznoœciowe. Na co dzieñ
porad¹ s³u¿yli i s³u¿¹ profesjonaliœci – lekarz, pedagog, psycholog.

Zawsze i wszêdzie
spotykaliœmy siê z ¿yczli-
woœci¹ osób, do których
zwracaliœmy siê z proœb¹
o pomoc. Nie sposób dzisiaj
wymieniæ ich wszystkich
z imienia i nazwiska, ale
cz³onkowie Ko³a, rodzice
i dzieci znaj¹ i pamiêtaj¹
wszystkich.

W ci¹gu minionego
10–lecia w naszym gronie
znalaz³o siê ok. 100 rodzin.
Obecnie kontynuujemy nasz¹
dzia³alnoœæ w formie m.in.
comiesiêcznych spotkañ doros³ych cz³onków (rodzice
i wolontariusze) w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca, o godz. 16.00 w Domu
Katechetycznym w Brzozowie.

Regularnie prowadzona jest te¿ rehabilitacja dzieci niepe³nosprawnych
ruchowo – w ka¿d¹ sobotê na terenie internatu ZSB.

Wszystkich, którzy zechc¹ byæ z nami, potrzebuj¹ naszego wsparcia, b¹dŸ
chc¹ podzieliæ siê swoim czasem i ¿yczliwoœci¹ dla innych – serdecznie zapraszamy
w nasze szeregi.
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Jan Kêdra
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a PSOUU w Brzozowie

W okresie od 01.10.br do 22.11. br. odnotowano 77
zdarzeñ w tym: –  9 po¿arów (w dzia³aniach zwi¹zanych
z likwidacj¹ po¿arów bra³o udzia³ 19 zastêpów stra¿y po¿arnej
w sk³adzie 89 ratowników PSP i OSP) – 67 miejscowych zagro¿eñ
(w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych zagro¿eñ
bra³o udzia³ 76 zastêpów w sk³adzie 271 ratowników) – 1 alarm
fa³szywy.
Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Po¿ary
- 8.10.br. mia³ miejsce po¿ar budynku gospodarczego. O godz.

02.32 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzozowie
przekazano informacjê o pal¹cym siê budynku w miejscowoœci
Siedliska. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³
1 samochód po¿arniczy z obsad¹ z Jednostki Ratowniczo-
Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz
3 samochody gaœnicze ze stra¿akami z jednostek  OSP tj.:
Siedliska, Nozdrzec i Wara. W chwili przybycia na miejsce
zdarzenia zastêpu z JRG Brzozów po¿arem objêty by³ ca³y obiekt.
Przed przybyciem jednostek stra¿y mieszkañcy ewakuowali
inwentarz. Dzia³ania ratowniczo - gaœnicze trwa³y blisko
8 godzin.

- 14.10. br. po godzinie 23.00 mia³ miejsce ma³y po¿ar w budynku
mieszkalnym w Domaradzu. Na strychu od pal¹cej siê sadzy
w kominie zapali³y siê inne materia³y wokó³ niego zgromadzone.
Po¿ar ten ugasi³a samodzielnie lokalna jednostka OSP Domaradz,
która jest w³¹czona do Krajowego Systemu Ratowniczo -
Gaœniczego.

- Ta sama jednostka OSP zlikwidowa³a  ma³y po¿ar œmieci
w kontenerze w miejscowoœci Domaradz w dniu 16.10. br.

Miejscowe zagro¿enia
- W paŸdzierniku mia³o miejsce kilkanaœcie drobnych

miejscowych zagro¿eñ. Kilka mia³o zwi¹zek z uszkodzeniami

dachu lub oderwanymi rynnami zagra¿aj¹cymi przechodniom,
kilka zwi¹zanych by³o z likwidacj¹ zagro¿enia stwarzanego przez
uszkodzone drzewa. Odnotowano te¿ wypompowywania wody
z zanieczyszczonych studni, likwidacjê rozlanych substancji
ropopochodnych na jezdni, a tak¿e usuniêcia gniazd szerszeni
z gospodarstw domowych.

- W listopadzie nasili³y siê dzia³ania zwi¹zane z likwidacj¹ skutków
porywów bardzo silnego wiatru, szczególnie  w dniach
19 i 20 listopada, kiedy to stra¿acy usuwali drzewa z dróg, œcinali
nad³amane lub nachylone drzewa zagra¿aj¹ce budynkom.
Odnotowano 19 tego rodzaju interwencji. Równoczeœnie silny
wiatr spowodowa³ wiele uszkodzeñ budynków, szczególnie
poszycia dachów. Na obszarze powiatu w dniu 19 listopada
stra¿acy 11 razy zabezpieczali dachy przed zerwaniem lub
wiêkszym uszkodzeniem.

Obchody 10-lecia Ko³a PSOUU
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INFORMACJE Z POWIATU

W rok po oddaniu do u¿ytku nowoczesnej
sali gimnastycznej Zespó³ Szkó³ w Starej Wsi
œwiêtowa³ kolejne niecodzienne wydarzenia
- oficjalnie zosta³a otwarta sto³ówka szkolna
o wymownej nazwie „Pychotek”.

W uroczystoœci wziêli udzia³ zaproszeni
goœcie, sponsorzy przedsiêwziêcia, dyrekcja, grono
pedagogiczne i pracownicy szko³y oraz uczniowie
SP i Gimnazjum. W programie przygotowanym pod
kierunkiem opiekunów sto³ówki: Barbary Dudek
i Paw³a Fronia oraz pedagoga szkolnego Bernardy
Tymczak znalaz³y siê podziêkowania dla
kieruj¹cych szko³¹ oraz wszystkich osób
i instytucji, które przyczyni³y siê do powstania
sto³ówki szkolnej „Pychotek”.

Jej historia siêga prze³omu 2003/2004 r.,
kiedy to uczniowie Gimnazjum pod kierunkiem
nauczycieli wziêli udzia³ w organizowanym
przez Starostwo Powiatowe szkoleniu na temat
edukacji ekonomicznej i podstaw
przedsiêbiorczoœci w powiecie brzozowskim
oraz konkursie na najlepszy uczniowski
biznesplan.

Spoœród 24 biznesplanów opracowa-
nych przez gimnazja, biznesplan Gimnazjum
w Starej Wsi zosta³ nagrodzony przez
patronuj¹ce imprezie Towarzystwo „Altum”
dotacj¹ na uruchomienie firmy w wysokoœci
3.000 z³.

Kwota ta by³a co prawda przys³owiow¹
„kropl¹ w morzu potrzeb” – niemniej
zainicjowa³a powstanie sto³ówki szkolnej.

Ogromnym atutem zak³adanej firmy by³o
istnienie ju¿ w budynku sali gimnastycznej bazy
lokalowej.

Maj¹c poparcie dyrektora szko³y i Rady
Rodziców Gimnazjum twórcy biznesplanu zyskali
przychylnoœæ Burmistrza Brzozowa, nawi¹zali
wspó³pracê z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-
Epidemiologiczn¹ oraz Powiatowym Urzêdem
Pracy w Brzozowie.

GDY  CI  SIÊ  MYŒLI  Z  G£ODU  ROZLEC¥...
Ca³¹ kwotê otrzymanych dotacji

wydatkowano na zakup niezbêdnego
sprzêtu AGD. Kuchniê wyposa¿ono
w lodówki, kuchnie gazowe, zmywarkê,
niezbêdne rega³y do przechowywania

towaru, naczynia i sztuæce.
Sto³ówkê w nowe stoliki, krzes³a
i ¿aluzje.

Na podstawie ankiet
przeprowadzonych z uczniami
i rodzicami m³odzi przedsiêbiorcy
wraz z opiekunami ustalili menu
i rodzaj zamawianych pó³pro-
duktów, zawarli umowy z miejsco-
wymi hurtowniami artyku³ów
spo¿ywczych. Od po³owy marca
przeprowadzili kampaniê rekla-
mow¹, by od dnia 31.03.2004 r.
udostêpniæ klientom us³ugi
sto³ówki szkolnej – „Pychotek”.

W ofercie sto³ówki znalaz³
siê du¿y wybór zdrowych,

apetycznych kanapek, dro¿-d¿ówki,
przek¹ski „na ciep³o”: hot-dogi, frytki,
zapiekanki, hamburgery, tosty, pizze,  „coœ
na s³odko”: gofry i ciastka, do tego gor¹ce
i zimne napoje w sezonie – lody.

W niedalekiej przysz³oœci planuje
siê wzbogacenie menu o mleko i jego
przetwory, oraz zupy i dania obiadowe.

„Pychotek” dzia³a ju¿ ponad pó³
roku, cieszy siê klientel¹ i ma zyski. Firma
wyst¹pi³a kilkakrotnie w roli sponsora

imprez szkolnych, konkursów,
przeznacza³a œrodki na pomoce
dydaktyczne, dofinansowa³a zakupy
wyposa¿enia lokalu.

W niedalekich planach le¿y zakup
sprzêtu RTV, odtwarzaczy DVD i wideo.

Pomieszczenie sto³ówki s³u¿y nie
tylko jako miejsce spo¿ywania posi³ków,
jest to te¿ miejsce spotkañ towarzyskich

uczniów podczas przerw
lekcyjnych i spêdzania wolnego
czasu przed i po lekcjach. Obiekt
sto³ówki zaprasza organizatorów
uroczystoœci szkolnych i ró¿no-
rodnych imprez kulturalnych,
poleca siê uczniom, pracownikom
szko³y i wszystkim goœciom,
z grona których do honorowych
nale¿¹ dobroczyñcy i przyjaciele
szko³y.

Ceremoniê otwarcia
sto³ówki zaszczycili przedsta-
wiciele lokalnych w³adz, dyrekcja
szko³y, kierownictwo Rady
Rodziców. Na uroczystoœæ
zaproszono Zarz¹d Towarzystwa
„Altum” i pracowników Punktu
Koordynacji Inicjatyw Lokalnych
przy Starostwie Powiatowym.

Uroczystoœæ rozpoczê³o
wyst¹pienie przewodnicz¹cej
Samorz¹du Uczniowskiego
Zespo³u Szkó³ w Starej Wsi, która
kieruj¹c uk³on w stronê spon-
sorów przedstawi³a okolicznoœci
powstania sto³ówki szkolnej
„Pychotek”. W kolejnej czêœci
zaprezentowali siê uczniowie
z programem o tematyce
antyalkoholowej, po³¹czonym
z reklam¹ „Pychotka”
i degustacj¹ przygotowanych

przez szkolnych klientów
zdrowych koktajli bez-
alkoholowych.
Po przedstawieniu
odby³a siê najwa¿niejsza
czêœæ spotkania i cere-
monia przeciêcia wstêgi
oraz uroczysty obiad
serwowany oczywiœcie
przez sto³ówkê szkoln¹
„Pychotek”.

Oficjalne otwarcie
sto³ówki by³o ukorono-
waniem wszystkich,
poczynañ zwi¹zanych
z uruchomieniem szko-

lnej firmy, wielkim dowartoœcio-
waniem m³odych przedsiê-
biorców, którzy zapraszaj¹
wszystkich w skromne progi
„Pychotka”. Maj¹ jednoczeœnie
nadziejê, ¿e przychylnoœæ
i poparcie sponsorów bêdzie
nadal im towarzyszyæ i pomo¿e
zrealizowaæ nastêpne ambitne
przedsiêwziêcia. Barbara Dudek

W ofercie sto³ówki znalaz³ siê du¿y wybór apetycznych dañ...

Program artystyczny
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22 paŸdziernika br. w Brzozowie oficjalnie oddano do u¿ytku
strzelnicê Ligi Obrony Kraju w Brzozowie. Wydarzenie to zbieg³o siê
z uroczystoœciami 60. rocznicy istnienia LOK.

W imprezie wziêli udzia³: Prezes ZW LOK w Rzeszowie – Jerzy
Salamucha, Wicestarosta Brzozowski – Janusz Dragu³a, Burmistrz

Brzozowa – Zdzis³aw Wojda -
nowski oraz Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej – Tadeusz
Sperber.

Uroczystoœci rozpo-
czê³y siê w budynku LOK,
gdzie wszystkich przyby³ych
powita³ Prezes LOK
w Brzozowie - Boles³aw
Kostur. Przedstawi³ on tak¿e
krótki rys historyczny
zmodernizowanej placówki.

Przypomnia³ on, i¿
pierwsza strzelnica w Brzo-
zowie zosta³a wybudowana
w latach 50. przez dzia³aczy
Brzozowskiej Ligi Przyjació³
¯o³nierza. Obiekt by³ stale
modernizowany. W latach 90.
oddano do u¿ytku nowy
budynek gospodarczy,

którego jedna ze œcian przy odpowiednim zabezpieczeniu pe³ni³a funkcjê
kulochwytu. Ze strzelnicy korzysta³a przede wszystkim m³odzie¿ szkolna,
policja, leœnicy i szko³y ochroniarskie. -Niestety kilka lat u¿ytkowania
strzelnicy bez bie¿¹cych remontów, spowodowa³o, ¿e obiekt nie nadawa³
siê do u¿ytku – mówi³
Prezes ZP LOK w Brzozowie
Boles³aw Kostur – Kluczo -
wym momentem by³o
zorganizowanie w 2002
roku spotkania wszystkich
zainteresowanych, na
którym zdecydowano
o gruntownej modernizacji
obiektu. Dziêki wsparciu
starostwa, nadleœnictwa,
gminy i firm: WAFRO, Eleo-
Budmax i Po³oniny, a tak¿e
wysi³kowi spo³ecznemu,
gruntownie przebudowano
obiekt. -Obecnie spe³niamy
wymogi Miêdzynarodowej
Federacji Sportu. Nasza
strzelnica jest unikalna
w skali województwa.
Jesteœmy z niej dumni
– podsumowa³ prezes Kostur.

Nastêpnie zosta³y przyznane odznaczenia wieloletnim dzia³aczom
LOK oraz wszystkim tym, których wk³ad przyczyni³ siê do modernizacji
obiektu. Po okolicznoœciowych przemówieniach goœci, wszyscy zebrani
przeszli przed budynek strzelnicy, gdzie J. Salamucha, J. Dragu³a

OTWARCIE STRZELNICY
Historia powstania Ligi Obrony Kraju siêga

1944 r. kiedy to za³o¿ono jej pierwsz¹ poprzedniczkê
– Towarzystwo Przyjació³ ̄ o³nierza. 21 lipca 1950
roku TP¯ wraz z Towarzystwem Przyjació³ ORMO
i Polskim Zwi¹zkiem Krótkofalowców zjednoczy³o
siê w jedn¹ organizacjê – Ligê Przyjació³ ̄ o³nierza.
W 1959 roku w zwi¹zku z przyjêciem przez
Ministerstwo Obrony Narodowej nadzoru
pañstwowego nad LP¯ nast¹pi³a œciœle powi¹zana
z zadaniami obronnymi pañstwa dzia³alnoœæ
organizacyjna. W miarê narastania z³o¿onych
zadañ, s³u¿¹cych bezpoœrednio potrzebom si³
zbrojnych i powszechnej samoobronie powsta³a
koniecznoœæ skupienia przez LP¯ wiêkszej uwagi
na problematyce szkolenia specjalistycznego,
organizacji kursów szkolenia kierowców
samochodowych wszystkich kategorii. W dniu 12
listopada 1962 roku odby³ siê IV Krajowy Zjazd Ligi
Przyjació³ ¯o³nierza, na którym podjêto Uchwa³ê
o zmianie nazwy organizacji na Ligê Obrony Kraju
oraz ustalono znacznie szerszy program dzia³ania
Ligi w dziedzinie patriotyczno – obronnego
wychowania spo³eczeñstwa, szkolenia dla potrzeb
si³ zbrojnych i gospodarki narodowej oraz dalszego
rozwijania sportów obronnych.

Wa¿nym impulsem mobilizuj¹cym do dalszej
dzia³alnoœci by³o nadanie Lidze w 1974 roku przez
Radê Pañstwa Orderu Sztandaru Pracy I klasy.
Obecnym prezesem Zarz¹du G³ównego LOK jest
p³k Grzegorz Jarz¹bek.

Brzozowska organizacja LOK dzia³a od 1945
roku, kiedy to przy referacie wojskowym Starostwa
Powiatowego w Brzozowie zorganizowano Ko³o
TP¯. Jego prezesem zosta³ Józef Kostka.

Do g³ównych dzia³añ organizacji nale¿a³o:
strzelnictwo sportowe, modelarstwo oraz
krótkofalarstwo. Uzyskiwane efekty by³y znacz¹ce
nie tylko na arenie województwa. Znaczna by³a te¿
grupa aktywnych dzia³aczy lokowskich.

Za wybitne  zas³ugi dla LOK do ksiêgi
Honorowej ZW LOK w Kroœnie zostali wpisani
z terenu brzozowskiego: Andrzej Cop – nauczyciel
z LO, Boles³aw Kostur – Wiceprezes ZMG LOK,
Maksymilian D¹browski – cz³onek Zarz¹du, Edward
Haduch – Prezes Ko³a Krótkofalowców, Julian
Szuba – Prezes Ko³a w GS. Kazimierz Pietruszczask
– d³ugoletni kierownik Biura ZP LOK, Kazimierz
Florczak – Prezes Ko³a LOK przy Rejonowym
Urzêdzie Spraw Wewnêtrznych, Leopold £uczyski
– cz³onek LOK przy Nadleœnictwie Brzozów,
Stanis³aw KnaŸ – Prezes ZG LOK w Domaradzu.

W BRZOZOWIE

i Z. Wojdanowski dokonali uroczystego otwarcia
obiektu, przecinaj¹c symboliczn¹ wstêgê.

Z okazji jubileuszu 60-lecia LOK-u i oficjalnego
oddania strzelnicy rozegrano zawody o Puchar
Burmistrza Brzozowa.

Anna W³adyka

INFORMACJE Z POWIATU

Jerzy Salamucha odznacza zas³u¿onych dzia³aczy

Symboliczne przeciêcie wstêgi przez
Wicestarostê Brzozowskiego JanuszaDragu³ê
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i harmonizuje z krajobrazem górskim. Mo¿na
go spotkaæ na szczytach gór  Polski i Europy.

Wzniesienie tego typu obiektu na
terenie ziemi brzozowskiej w sposób znacz¹cy
wp³ynie na ¿ycie gospodarcze.
W zdecydowany sposób podniesie
atrakcyjnoœæ turystyczn¹, nie tylko samego
Domaradza, ale ca³ego powiatu brzozowskiego,
poprzez zwrócenie uwagi na szereg innych
atrakcyjnych, a nieznanych szerszym krêgom
spo³eczeñstwa obiektów, jak np. zabytkowe
koœcio³y w Haczowie i Bliznem, wpisane na
listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury
i Przyrody UNESCO. Powstan¹ liczne miejsca
pracy przy obs³udze ruchu turystycznego.
Dochód i miejsca pracy w zimie przyniesie
wyci¹g narciarski. •ród³em dochodów bêdzie
równie¿ wykorzystanie konstrukcji krzy¿a do
zainstalowania anten, a doskona³e warunki
propagacji fal radiowych  ju¿ wywo³uj¹
zainteresowanie potencjalnych przysz³ych
u¿ytkowników. Powstan¹ równie¿ liczne
miejsca pracy przy budowie samego krzy¿a
i inwestycji towarzysz¹cych, dróg oraz innej
infrastruktury.

Najwy¿szy pod wzglêdem wysokoœci krzy¿ na œwiecie ma powstaæ na
obszarze ziemi brzozowskiej na terenie Domaradza. Zostanie on wzniesiony na
wzgórzu Hyb, góruj¹cym ponad dolin¹ Stobnicy, z le¿¹c¹ u jego podnó¿a
miejscowoœci¹ Domaradz.

Projekt zak³ada budowê krzy¿a o wysokoœci 177,5 m, na szczycie wzgórza
mierz¹cego 404,8 m n.p.m. Wierzcho³ek krzy¿a znajdzie siê na wysokoœci 581,3 m
n.p.m. Krzy¿ swoj¹ wysokoœci¹ prawie dwukrotnie przewy¿szy wysokoœæ wie¿y
telewizyjnej na Suchej Górze k. Krosna. Bêdzie to najwy¿szy krzy¿ na œwiecie.
Pod wzglêdem konstrukcyjnym krzy¿ bêdzie rozwi¹zaniem ¿elbetowym. Pionowe
ramiê krzy¿a bêdzie siê sk³adaæ z trzech segmentów, dwóch pierwszych o wysokoœci
60 m oraz ostatniego o wysokoœci 57 m. W  przekroju poprzecznym  bêd¹ one
mia³y kszta³t kwadratu, którego  d³ugoœæ boków bêdzie siê zmniejszaæ w sposób
skokowy, od 20 m x 20 m u podstawy, poprzez 12 m x 12 m w czêœci œrodkowej do
7 m x 7 m w czêœci najwy¿szej. Rozpiêtoœæ poprzecznej belki krzy¿a bêdzie wynosi³a
57 m.

Na wysokoœciach 60 m, 120 m, 150 m, 177 m bêd¹ siê znajdowaæ tarasy
widokowe, na które bêdzie mo¿na dostaæ siê za poœrednictwem systemu wind lub
schodami. Na wysokoœci 60 m planowane jest usytuowanie kaplicy.
Projekt zak³ada oœwietlenie  krzy¿a zewnêtrznym reflektorem, co jak sugerujê przy
zastosowaniu bia³ych pow³ok fluoroscencyjnych na jego  konstrukcji, powinno
pozwoliæ uzyskaæ bardzo atrakcyjny efekt.

Powierzchnia u¿ytkowa wewn¹trz krzy¿a wyniesie ok. 6-7 tys. m2.
Pomys³odawc¹ wzniesienia krzy¿a jest ks. pra³. W. Janowski.

11 maja br. mia³o miejsce spotkanie organizacyjne osób zaanga¿owanych
w realizacjê tego przedsiêwziêcia. Uczestniczyli w nim:  A. Komórek - Wójt Gminy
Domaradz, M. Fabisz,  W. Janowski, ks. W. Przepad³o - Proboszcz  Domaradza,  ks.
pra³. W. Janowski - pomys³odawca projektu oraz R. Giba³a.
Pod wzglêdem konstrukcyjnym i wykonawczym krzy¿ bêdzie stanowi³ sukces
in¿ynierski i budowlany polskiej myœli technicznej.

W tym miejscu pragnê zauwa¿yæ, ¿e projektantem s³ynnej postaci Chrystusa
Króla w Brazylii, na szczycie Corcovado (mogotu), u podnó¿a którego rozpoœciera
siê  s³ynna pla¿a Copacabana  i le¿¹ce w dali Rio de Janeiro, jest równie¿ Polak.

Projekt architektoniczny zostanie nieodp³atnie wykonany przez   M. Fabisza,
konstrukcyjny przez W. Janowskiego.

Pocz¹tek realizacji tego przedsiêwziêcia da³o podpisanie 19 maja br. aktu
notarialnego zakupu dzia³ki pod budowê.

Projekt zak³ada szereg inwestycji wspó³towarzysz¹cych, m.in. budowê
wyci¹gu narciarskiego, poprowadzenie szlaków turystycznych, m. in. na Górê œw.
Micha³a do Bliznego (znanego z unikatowego koœcio³a wpisanego na listê UNESCO),
³¹cz¹cych  zabytkowe koœcio³y na istniej¹cym ju¿ szlaku architektury drewnianej.

Krzy¿ jako element architektoniczny krajobrazu, dobrze komponuje siê Jerzy £ach

NAJWY¯SZY  KRZY¯
INFORMACJE Z POWIATU

NA  GÓRZE  HYB

 W plenerze, przy piêknej
pogodzie, w promieniach ciep³ego,
jesiennego s³oñca na terenie
brzozowskiego basenu przy ognisku
odby³o siê 19 paŸdziernika br. roku
spotkanie cz³onków PZN Ko³a
Powiatowego w Brzozowie.

Wszystkim dopisywa³ dobry
humor, a upieczona na patykach nad
ogniskiem kie³basa pobudza³a apetyt
i znakomicie smakowa³a. Czas up³ywa³
w bardzo mi³ej i radosnej atmosferze.

Z  DZIA£ALNOŒCI  POWIATOWEGO  KO£A  PZN  W  BRZOZOWIE
Œpiewano pieœni religijne, patriotyczne
i ludowe, a kolega Mieczys³aw Brac³awski
przygrywa³ na harmonijce ustnej.

Pod koniec spotkania rozdano
uczestnikom dary tj. ry¿ i mleko w proszku,
które tutejsze Ko³o PZN otrzyma³o dla
swoich cz³onków z Banku
¯ywnoœciowego w Rzeszowie. Dary te
przywieŸli z Rzeszowa w³asnym
transportem Andrzej B³a¿ i Wac³aw
Raczyñski – geodeci z Biura Geodezyjno
– Kartograficznego „GEO-MAP”

w Brzozowie, nie pobieraj¹c za to ¿adnej
odp³atnoœci. Zarz¹d Ko³a sk³ada im t¹
drog¹ serdeczne staropolskie Bóg Zap³aæ
– tym bardziej, ¿e nie pierwszy to ju¿ raz
nasz Zwi¹zek korzysta³ z ich
bezinteresownej, a cennej pomocy.

Na s³owa podziêkowania zas³uguje
równie¿ przewodnicz¹cy Ko³a kol.
Tadeusz Kraczkowski – g³ówny
organizator spotkania.

Obecny Krzy¿ na wzgórzu Hyb

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a PZN
Tadeusz Kraczkowski
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Wyj¹tkowo uroczysty charakter mia³y tegoroczne obchody dnia
œw. Huberta dla myœliwych z Ko³a £owieckiego “Ba¿ant” w Brzozo-
wie. Ko³o to dzia³aj¹ce od 1953 r. otrzyma³o sztandar oraz zosta³o od-
znaczone Z³otym Medalem Zas³ugi £owieckiej. Uroczystoœæ odby³a
siê 6 listopada br.

Sam sztandar zosta³ poœwiêcony podczas mszy œw. w intencji
myœliwych i ich rodzin, któr¹ w brzozowskiej kolegiacie odprawi³ ks.
infu³at Julian Pud³o w asyœcie proboszcza miejscowej parafii - ks. Fran-
ciszka Rz¹sy i ks. Józefa Konieczki. Ci¹g dalszy obchodów hubertow-
skich zorganizowano w sali bankietowej restauracji ALTA.

Uroczystoœci, którym towarzyszy³ zepó³ sygnalistów z Techni-
kum Leœnego w Lesku, poprowadzi³ pod³owczy ko³a Janusz Pañko.
Hubertowski rys historyczny, dzia³alnoœæ “Ba¿anta” oraz okoliczno-
œci wrêczenia sztandaru przedstawi³ d³ugoletni, bo pe³ni¹cy tê funkcjê
ju¿ od 40 lat, prezes Henryk Skopiñski. Jako inicjatora ufundowania
sztandaru wymieni³ ksiêdza infu³ata Pud³ê. - Podsun¹³ nam ten pomys³
podczas ubieg³orocznych obchodów jubileuszu 50-lecia ko³a, kiedy

przy kaplicy obok Leœniczówki Podlesie zosta³a ods³oniêta tablica pa-
mi¹tkowa, ufundowana przez cz³onków ko³a, a poœwiêcona œw. Huber-
towi oraz pamiêci zmar³ych cz³onków ko³a “Ba¿ant” – powiedzia³
H. Skopiñski. Prezes podkreœli³ tak¿e, ¿e nadanie sztandaru poczytuje
za ogromny zaszczyt i wyró¿nienie, które spotyka tylko organizacje
kieruj¹ce siê w swojej dzia³alnoœci wysokimi wymaganiami etycznymi.

Fundatorami sztandaru byli cz³onkowie ko³a: Stanis³aw Pytlak,
Tadeusz Zygarowicz i Grzegorz Federkiewicz.

Akt nadania sztandaru odczyta³ prezes Okrêgowej Rady £owiec-
kiej w Kroœnie Franciszek Maresz. Prezes odznaczy³ równie¿ sztandar
Z³otym Medalem Zas³ugi £owieckim nadanym przez Kapitu³ê Odzna-
czeñ £owieckich w Warszawie na wniosek Okrêgowej Rady £owiec-
kiej w Kroœnie. Tym wa¿nym momentom asystowa³ poczet sztandaro-
wy Okrêgowej Rady £owieckiej w Kroœnie. Zgodnie z tradycj¹ odby³o
siê równie¿ odnowienie œlubowania myœliwego.

Nastêpnie prezes F. Maresz przekaza³ ¿yczenia od Okrêgowej
Rady £owieckiej oraz Podkarpackiego Sejmiku £owieckiego, któremu
przewodniczy. Jak zauwa¿y³, by³y to ¿yczenia historyczne, poniewa¿
wojewódzki sejmik ³owiecki jest organem powo³anym zaledwie na czas
jednej kadencji. Po zakoñczeniu jego dzia³alnoœci pozostan¹ wy³¹cz-
nie pionowe struktury organizacyjne PZ£.

Oprócz prezesa Maresza specjalne wyst¹pienia z okazji wrêcze-
nia i odznaczenia sztandaru przygotowali: Starosta Brzozowski – Zyg-

munt B³a¿, Nadleœniczy Nadleœnictwa Brzozów – Andrzej
D¹browski oraz Prezes bliŸniaczego Ko³a £owieckiego
„Jeleñ” - Boles³aw Kostur. Swoimi refleksjami zwi¹zany-
mi z tradycj¹ hubertowsk¹ i etyk¹ myœliwsk¹ podzieli³ siê
tak¿e ks. infu³at J. Pud³o.

Ko³o £owieckie “Ba¿ant” dziêki wykazywanym ini-
cjatywom, dba³oœci o œrodowisko, hodowli zwierzyny
³ownej, wspó³pracy ze szko³ami, innymi organizacjami
i instytucjami, a tak¿e dziêki poszanowaniu zasad etyki
i kultury myœliwskiej zdoby³o wysoki presti¿ w ¿yciu spo-
³ecznym powiatu brzozowskiego. Nie bez znaczenia jest
równie¿ kultywowanie tradycji, przekazywanie myœliw-
skich obyczajów i jêzyka ³owieckiego. Wrêczenie sztan-
daru – symbolu ci¹g³osci pokoleñ – doskonale siê w tê

tradycjê wpisuje” – napisa³ Starosta Zygmunt B³a¿ w li-
œcie gratuacyjnym, który odczyta³ Wicestarosta Janusz
Dragu³a – na co dzieñ równie¿ myœliwy i cz³onek ko³a
“Ba¿ant”.

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej goœcie oraz myœli-
wi wziêli udzia³ w biesiadzie, która zamknê³a tegoroczne
obchody dnia œw. Huberta w Kole £owieckim “Ba¿ant”.

SztSztSztSztSztananananan dar i Z³oty Medadar i Z³oty Medadar i Z³oty Medadar i Z³oty Medadar i Z³oty Meda l Zas³ugi £owieckiej dl Zas³ugi £owieckiej dl Zas³ugi £owieckiej dl Zas³ugi £owieckiej dl Zas³ugi £owieckiej d lalalalala
”””””bbbbb rzozowskiego “Ba¿antrzozowskiego “Ba¿antrzozowskiego “Ba¿antrzozowskiego “Ba¿antrzozowskiego “Ba¿antaaaaa

Odnowienie œlubowania myœliwskiego przed nowym sztandarem

Od lewej: prezes H. Skopiñski, nadleœniczy A. D¹browski,
pod³owczy J. Pañko
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Dziecka z upoœledzeniem umys³owym nikt nie oczekuje, a wiêc
jego sytuacja psychologiczna u progu ¿ycia jest na ogó³ niekorzystna.
Diagnoza o upoœledzeniu umys³owym stawia przed rodzicami trudne
zadanie pocz¹wszy od pogodzenia siê z ni¹ i zaakceptowania upoœle-
dzonego dziecka, a¿ po trudne wybory celów wychowania i metod kszta³-
cenia. Rodzice prze¿ywaj¹ wiele niepokojów i rozterek zwi¹zanych z przy-
sz³oœci¹ rodziny i dziecka. Napiêcia i stresy, jakie prze¿ywa rodzina, do-
tykaj¹ wszystkich ich cz³onków i stanowi¹ swoist¹ mapê problemów
rodziców i rodzeñstwa niepe³nosprawnego dziecka. Stany napiêæ, ner-
wicowe zachowania rodziców, zw³aszcza matek, dodatkowo utrudniaj¹
sytuacjê psychologiczn¹ rodziny i samego dziecka z upoœledzeniem
umys³owym.

Znajomoœæ problemów rodzin z dzieæmi niepe³nosprawnymi
umys³owo ma donios³e znaczenie dla teorii i praktyki pedagogiki
specjalnej. Rehabilitacja jeœli ma byæ skuteczna, musi liczyæ siê z sytuacj¹
dziecka i ca³ej jego rodziny.

Podstawowym celem wychowania, ka¿dego dziecka
niepe³nosprawnego intelektualnie jest jego przygotowanie do
samodzielnego ¿ycia, w którym bêdzie pe³niæ ono godne role, zgodnie
ze swoimi potrzebami, mo¿liwoœciami, zainteresowaniami i oczekiwaniami
otoczenia spo³ecznego.

Przedszkole jest oprócz rodziny pierwszym œrodowiskiem
opiekuñczo-wychowawczym, w którym odbywa siê celowo
zorganizowany proces rehabilitacji niepe³nosprawnych. Stanowi ono
te¿ integraln¹ czêœæ œrodowiskowego systemu wychowania. G³ównym
zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do nauki w szkole
(w zale¿noœci od rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci – do
odpowiedniego typu szko³y).

Praca dydaktyczno-wychowawcza z dzieckiem upoœledzonym
umys³owo maj¹ca szczególny rehabilitacyjny charakter koncentruje siê
wokó³ czterech zagadnieñ:
- wychowania umys³owego,
- wychowania fizycznego,
- wychowania spo³ecznego,
- wychowania emocjonalnego.

Nastawiona jest ona na wielostronne zorganizowane dzia³ania
w zakresie: opieki, wychowania, nauczania.

G³ównym zadaniem pracy z dzieckiem specjalnej troski jest miêdzy
innymi kszta³cenie funkcji zwi¹zanych z:
- kontaktowaniem siê dziecka z otoczeniem,
- nadawanie jego aktywnoœci cech celowoœci,
- umiejêtnoœci¹ dostosowywania siê do ¿ycia w grupie.

Uczêszczanie dziecka niepe³nosprawnego intelektualnie do
przedszkola u³atwia w du¿ej mierze stymulacjê jego rozwoju w warunkach
dobrego rozeznania jego mo¿liwoœci psychicznych i fizycznych, co mo¿e
stanowiæ wstêpny krok w kierunku jego adopcji i akceptacji spo³ecznej.

Zorganizowana praca dydaktyczno - wychowawcza aktywizuje
procesy poznawcze i rozbudza potrzebê wiedzy o najbli¿szym otoczeniu
przyrodniczo - spo³ecznym. Metody pracy uwzglêdniaj¹ kszta³cenie
motoryki, rozwijanie sprawnoœci zmys³ów, oraz wprowadzenie w system
zorganizowanej, uspo³eczniaj¹cej zabawy.

W zakresie rozwoju fizycznego dziecko ma w przedszkolu
zapewnione odpowiednie warunki zdrowotne oraz rozwija sprawnoœæ
ruchow¹, a w zakresie rozwoju emocjonalnego – oddzia³ywuje na
wra¿liwoœæ estetyczn¹ i rozwija ró¿norodne formy twórczoœci dzieciêcej.

 Wa¿nym elementem dzia³alnoœci uspo³eczniaj¹cej, terapeutycznej
i rehabilitacyjnej s¹ prace porz¹dkowe w przedszkolu.

Ze wzglêdu na rehabilitacyjny charakter pracy dydaktyczno-

wychowawczej z dzieckiem niepe³nosprawnym
w przedszkolu powinno siê d¹¿yæ do powi¹zania zbiegów
rehabilitacyjnych z procesem wychowawczym w zakresie
logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

W pracy rehabilitacyjnej dziecka najwa¿niejsze
jest: poznanie otaczaj¹cego œrodowiska z równoczesnym
uczeniem postêpowania w nim, co oznacza korzystanie
z narzêdzi, sprzêtów, urz¹dzeñ, wykonywanie czynnoœci
samoobs³ugowych, nawi¹zywanie kontaktów z innymi
ludŸmi – czyli radzenie sobie w ró¿nych sytuacjach.

Na podstawie w³asnego doœwiadczenia pracy
z dzieckiem upoœledzonym umys³owo mogê stwierdziæ,
¿e podstaw¹ sukcesu jest zaakceptowanie dziecka takim
jakie ono jest nie tylko przez nauczyciela, ale równie¿
przez grupê. Nale¿y mieæ te¿ na uwadze ca³okszta³t
mo¿liwoœci, potrzeb i oczekiwañ dziecka. Trzeba liczyæ
siê z jego zdaniem w podejmowanych dzia³aniach, tak aby
mog³o ono byæ w nich partnerem. Im g³êbsze jest
upoœledzenie umys³owe, tym bardziej praca pedagogiczna
powinna mieæ charakter indywidualny. Zapewnia to pe³n¹
koncentracjê uwagi na podopiecznym i gwarantuje
intymnoœæ kontaktu, tak wa¿nego w niektórych
sytuacjach.

Bardzo wa¿na jest refleksyjnoœæ w pracy
pedagogicznej, umo¿liwia ona postêp, daje szansê na
twórczy rozwój terapeuty, zapewniaj¹c równoczeœnie
dziecku kompetentn¹ pomoc. Po pewnym okresie
wspólnej pracy dziecka i terapeuty nawi¹zuje siê pewnego
rodzaju wiêŸ emocjonalna i zaufanie. Terapeuta znaj¹c
dobrze dziecko, potrafi tak zaplanowaæ zajêcia, aby osoba
niepe³nosprawna wykaza³a szczególn¹ motywacjê do ich
realizacji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie tylko to, co i jak siê
z dzieckiem robi, ale w³aœnie to, kto z dzieckiem pracuje,
niejednokrotnie decyduje o wartoœci procesu
wychowania. Wa¿ne jest, ¿eby osoby podejmuj¹ce pracê
pedagogiczn¹ z dzieæmi upoœledzonymi umys³owo
wierzy³y w jej sens i powodzenie. Sukcesem jest
najmniejsze osi¹gniêcie dziecka, jego radoœæ, uœmiech
i zadowolenie. Wiedz¹ o tym rodzice dzieci
upoœledzonych, ile radoœci mo¿e daæ zwyk³e s³owo
„mama”, lub pierwsze kroki, na które trzeba czekaæ o wiele
d³u¿ej. Dlatego radoœæ z tych sukcesów jest podwójna.

Na koniec chcia³abym przytoczyæ krótki cytat
Ermy Bombeck pt.: „Wyj¹tkowa mama”:

„Czy zdarzy³o siê wam kiedyœ zastanawiaæ, jak Pan
Bóg wybiera mamy dla dzieci niepe³nosprawnych?

Ja próbujê wyobraziæ sobie Pana Boga, gdy wydaje
polecenia anio³om, którzy zapisuj¹ je w ogromnej ksiêdze:

<<Wiœniewska El¿bieta – syn; œwiêty patron:
Mateusz. Krawczyk Maria – córka; œwiêta patronka:
Cecylia. Zawadzka Katarzyna – bliŸniêta; œwiêci
patronowie... daj my te¿ Gerarda – ju¿ przywyk³ do tego,
¿e jest ma³o czczony.>>

Wreszcie Pan Bóg dyktuje anio³owi imiê i uœmiecha
siê: <<Jej damy synka niepe³nosprawnego>>.

Anio³ zaciekawi³ siê: <<Czemu akurat jej, Panie?
Jest taka szczêœliwa.>>

<<W³aœnie>> odpowiada Bóg z uœmiechem.

PRACA   Z   DZIECKIEM
NIEPE£NOSPRAWNYM   INTELEKTUALNIE
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Szanowni Pañstwo !
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW”, proponuje ca³¹ gamê ubezpieczeñ pakietowych:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UBEZPIECZEÑ WZAJEMNYCH
TOWARZYSTWO

T  U  W

<<Czy móg³bym daæ niepe³nosprawne dziecko kobiecie,
która nie umie siê cieszyæ? To by³oby okrutne.>>

<<Ale czy jest doœæ cierpliwa?>> dopytywa³ siê
anio³.

<<Nie chcê, ¿eby by³a zbyt cierpliwa.
W przeciwnym razie utonie w morzu litoœci i trudu. Ta,
gdy przezwyciê¿y szok i bunt, z pewnoœci¹ sobie
poradzi.>>

<<Ale, Panie, ona przecie¿ w Ciebie nie wierzy!>>
Bóg znowu siê uœmiechn¹³: <<To nie ma znaczenia.

Jakoœ temu zaradzê. A ta kobieta jest po prostu idealna.
Nawet egoizm posiada w odpowiedniej iloœci.>>

Anio³ zaniemówi³ z wra¿enia. Po chwili wykrztusi³:
<<Egoizm? Czy to jest cnota?!>>

Bóg potakn¹³. <<Jeœli nie bêdzie potrafi³a zostawiæ
od czasu do czasu swojego dziecka, d³ugo nie wytrzyma.
Tak, to jest kobieta, któr¹ pob³ogos³awiê dzieckiem mniej
doskona³ym. Jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy, ale
bêd¹ jej go zazdroœciæ. ¯adne s³owo nie bêdzie dla niej
oczywiste. ̄ aden krok nie bêdzie dla niej zwyczajny. Gdy
jej dziecko powie po raz pierwszy „mama”, bêdzie wiedzia³a,

¿e jest œwiadkiem cudu. Gdy opisze swojemu niewidomemu dziecku
drzewo albo zachód s³oñca, zobaczy moje stworzenia, jak umiej¹ je
widzieæ nieliczni. Pozwolê jej widzieæ dok³adnie to, co ja widzê –
ignorancjê, okrucieñstwo, uprzedzenia – i sprawiê, ¿e wzniesie siê ponad
nie. Nigdy nie bêdzie sama. Ja bêdê u jej boku w ka¿dej minucie, ka¿dego
dnia jej ¿ycia, a ona bêdzie wykonywa³a nieomylnie moj¹ pracê, jakby
by³a u mego boku>>.

<<A œwiêty patron?>> Zapyta³ anio³, zatrzymuj¹c pióro
w powietrzu.

Bóg uœmiechn¹³ siê. <<Wystarczy lusterko>>.”

Literatura:
BOGUCKA J., Dziecko upoœledzone umys³owo w przedszkolu specjalnym,
Szko³a specjalna nr 3, 1993.
DOMAGA£A J., Praca rewalidacyjna z dzieæmi g³êbiej upoœledzonymi
umys³owo w przedszkolnym oddziale specjalnym, Szko³a specjalna nr 5, 1998.
GA£KOWSKI T., Dzieci specjalnej troski, Wiedza Powszechna, 1972.
OBUCHOWSKA J., Dziecko upoœledzone w rodzinie, Warszawa 1995.
DZIEDZIC S., Rewalidacja upoœledzonych umys³owo, Warszawa 1970.

Opracowa³a: Celina Wolanin
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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

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 29.10.2004 r.
ROZPORZ¥DZENIA zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na ZALESIANIE gruntów rolnych, przedstawiamy dzia³ania
zmierzaj¹ce do sprawnego sk³adania wniosków w Biurze
Powiatowym ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1.
Krok 1 – przed zalesieniem
Wnioskodawca zbiera wymagane dokumenty (mo¿e to robiæ
bez ograniczeñ czasowych):
1.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego z informacj¹ o przeznaczeniu dzia³ek do
zalesienia (z gminy) lub zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce,
¿e przeznaczenie dzia³ek rolnych do zalesiania nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Kopia mapy ewidencyjnej z dzia³kami do zalesienia (ze
starostwa). Na mapie nale¿y zaznaczyæ dzia³ki przeznaczone
do zalesienia.

3. Wypis z rejestru gruntów i budynków (ze Starostwa).
4. Zamawia wykonanie niezbêdnych us³ug geodezyjnych,

w sytuacji, gdy zg³oszone dzia³ki rolne maj¹ inn¹ powierzchniê
ni¿ ewidencyjne.

Krok 2  – przed zalesieniem
Wnioskodawca sk³ada pisemny wniosek do nadleœnictwa
o wykonanie planu zalesienia.
1. Nadleœnictwo ma 60 dni na wykonanie planu zalesienia, jeœli

wnioskodawca dostarczy³ dokumenty okreœlone w kroku1.
2. Plan zalesienia musi byæ podpisany na ka¿dej stronie przez

nadleœniczego.
3. Nadleœnictwo przechowuje kopiê planu zalesienia przez

10 lat (5 – realizacja planu + 5 – po jego zakoñczeniu).
4. Dla grupy rolników sporz¹dza siê wspólny plan zalesienia.
6. W planie zalesienia podaje siê termin wykonania zalesienia

okreœlaj¹c porê sadzenia (jesieñ lub wiosna, ew. jesieñ –
wiosna).

P a m i ê t a j ! ! !
Aby wnioskodawca móg³ z³o¿yæ wniosek w tym samym roku
musi wyst¹piæ do nadleœniczego nie póŸniej ni¿ do 15 maja.
Krok 3  – rok poprzedzaj¹cy zalesienie
Wnioskodawca wype³nia i sk³ada wniosek zalesieniowy do BP
ARiMR.
1. Wnioski mo¿na sk³adaæ od 1. 06. do 15. 07. i od 1.09 do 31.12.

2004 r.
2. Wnioskodawca podaje do wniosku deklarowany termin

sadzenia (zgodny z planem zalesienia).
3. Biuro ma 60 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku.
4. Wnioskodawca otrzymuje:
a) postanowienie, jeœli wniosek rozpatrzono pozytywnie,
b) decyzjê, jeœli wniosek rozpatrzono negatywnie.
Krok 4  – rok zalesienia
Wnioskodawca wykonuje zalesienie.
Zalesienie wykonywane jest zgodnie z planem zalesienia.

Krok 5  – rok zalesienia
Nadleœniczy potwierdza wykonanie zalesienia.
1. Wnioskodawca po wykonaniu zalesienia w ci¹gu 7 dni

zawiadamia o tym na piœmie nadleœniczego do³¹czaj¹c do pisma
oœwiadczenie o wykonaniu zalesienia.

2. Nadleœniczy w ci¹gu 14 dni powinien dokonaæ oceny zgo-
dnoœci za³o¿onej uprawy z planem zalesienia i poœwiadczyæ tê
zgodnoœæ wystawiaj¹c zaœwiadczenie o zgodnoœci
wykonanego zalesienia z planem zalesienia.

3. Potwierdzone przez nadleœnictwo oœwiadczenie jest podstaw¹
do wydania decyzji o przyznaniu p³atnoœci na zalesienie.

Krok 6 – rok zalesienia
BP ARiMR przyznaje p³atnoœæ na zalesienie.
1. Przyznanie lub odmowa przyznania p³atnoœci nastêpuje

w formie decyzji kierownika BP ARIMR.
2. Podstaw¹ do jej przyznania jest z³o¿enie oœwiadczenia

o wykonaniu zalesienia do dnia 31 maja roku nastêpuj¹cego
po roku, w którym wydano postanowienie.

3. Kolejne raty p³atnoœci bêd¹ przyznawane po z³o¿eniu wniosku
o p³atnoœæ z tytu³u kontynuacji programu.

Krok 7 – 4 lub 5 rok po zalesieniu
Starosta dokonuje oceny udatnoœci uprawy i wydaje decyzjê
o przekwalifikowaniu gruntu pod zalesieniem.
1. W 4 lub 5 roku od za³o¿enia uprawy starosta lub nadleœnictwo

dokonuje oceny udatnoœci uprawy.
2. Jeœli uprawa uzyska³a ocenê udatnej, starosta wydaje decyzjê

o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leœny.
3. W³aœciciel zalesionych gruntów, aby uzyskaæ 5 ratê premii

pielêgnacyjnej i zalesieniowej, musi do³¹czyæ do wniosku
o kontynuacjê p³atnoœci ww. decyzjê starosty.

4. Brak ww. decyzji bêdzie te¿ skutkowa³ wstrzymaniem wyp³at
reszty p³atnoœci i zwrotem przekazanych wczeœniej pieniêdzy
z odsetkami.

Krok 8 miêdzy 6 – 20 rokiem po zalesieniu
- Starosta lub nadleœnictwo, sprawuje nadzór nad realizowaniem
przez w³aœciciela lasu zadañ wynikaj¹cych z ustawy o lasach
dla zalesionych dzia³ek o pow. ponad 10 ha sporz¹dza siê
pierwszy plan urz¹dzania.
Podsumowanie – zadania nadleœniczego
1. Obligatoryjne:
- Doradztwo w zakresie zalesieñ i pielêgnacji upraw;
- Opracowanie planu zalesienia (60 dni);
- Kontrola wykonania planu zalesienia (14 dni).
2. Fakultatywne (zadanie zlecone przez starostê):
- Ocena udatnoœci upraw.
Informacje na ww. temat mo¿na uzyskaæ oraz pobraæ wnioski:
Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1, tel. 434-
46-86;
Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie, ul. Ar-
mii Krajowej 2, tel. 434-11-89.

             •ród³o: ARiMR BP Brzozów

UWAGA ROLNICY!

WARTO WIEDZIEÆ
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WARTO WIEDZIEÆ

PRODUCENCI   TRZODY   CHLEWNEJ
PODKARPACIA WOBEC DOP£AT BEZPOŒREDNICH

Gdzie jak gdzie, ale na Podkarpa-
ciu rolnicy oczekiwali od zawsze instru-
mentów pomocowych. Jest to region
o szczególnie trudnych warunkach za-
równo przyrodniczych, glebowych, jak
i strukturalnych, a w wyniku tego i eko-
nomicznych. Do integracji z UE przygo-
towywali siê inwestuj¹c w nie znaczne
œrodki.

Zarówno w okresie poprzedzaj¹cym integracjê z UE, jak i
po jej zaistnieniu sytuacja rolników zmienia³a i zmienia siê bardzo
dynamicznie. Najbardziej dotyczy ona sfery dostosowañ, ulep-
szeñ, totalnego niemal upodobnienia do unijnych sposobów
i jakoœci produkcji. Bez ma³a w ca³oœci dotychczas rolnicy inwe-
stowali w te zmiany, ¿yj¹c nadziej¹ na ich ekonomiczne efekty.

To co ka¿demu œwiat³emu rolnikowi siê marzy³o (czyli ka¿-
demu na Podkarpaciu), a wiêc subsydia stymulacji produkcji
i instrument, którym zbudowano ca³¹ potêgê europejskiego rol-
nictwa nas ju¿ nie obejmie, a œciœlej obejmie „inaczej”. Polityka
rolna zwana ju¿ wspóln¹, uwzglêdnia dop³aty jako podstawowe
obszarowe, do hektara oraz do chowu prze¿uwaczy, których pro-
dukcja œciœle organicznie zwi¹zana jest z ziemi¹. Nie obejmuje
wiêc produkcji trzody chlewnej.

Niezaprzeczaln¹ wad¹ tego instrumentu bêdzie kurczowe
trzymanie siê przez rolników ziemi, gwa³towny wzrost jej cen
i oczywiœcie skutkiem tego zamro¿enie struktury agrarnej.
W bardzo ograniczonym stopniu bêdzie to stymulowaæ
koncentracjê produkcji i jej jakoœæ. Oczekiwaæ te¿ trzeba na
gwa³towne rozwarstwienie dochodów na wsi, które wyniknie
z wysokich sum dop³at dla posiadaczy du¿ych obszarów,
a znikomych pomocy dla œredniaków i ma³oobszarowych.
Obawiam siê, ¿e nowi posiadacze du¿ych obszarów gruntów
zakupionych np. w Pó³nocnej Polsce „okazyjnie” mog¹ uzyskane
sumy lokowaæ poza rolnictwem, a wiêc wcale bran¿y rolniczej nie
rozwijaj¹c. Z t¹ zreszt¹ myœl¹ wielu „wchodzi³o” w ten biznes
- rolnictwo, które dotychczas wielkim biznesem nigdy w Polsce
nie by³o. Przewidywaæ musimy te¿, ¿e dop³aty do rolnictwa tak
skierowane wcale nie bêd¹ skutkowaæ wyrównywaniem
– niwelacj¹ ró¿nic dochodowych pomiêdzy regionami kraju.
Regiony ju¿ dziœ zaliczane do ekonomicznie zmarginalizowanych
(w tym w³aœnie Podkarpacie) ze wzglêdu na ma³e gospodarstwa
ulegaæ bêd¹ dalszemu ubo¿eniu. Jest to tak¿e Podhale, Wschodnia
Polska i czêœæ Œrodkowej Polski. O wyrównywanie tych ró¿nic
ekonomicznych miêdzy regionami walczyli farmerzy UE i to
osi¹gnêli. A oto kilka danych o ile w gorszej sytuacji jest obecnie
nasze rolnictwo ni¿ unijne: mamy czterokrotnie wiêksze zaludnienie
wsi, gdzie 54% ludnoœci utrzymuje siê z rent i emerytur. Nadmiar
naszych zasobów pracy jest szacowany na 56% w wieku
produkcyjnym. Œredni obszar polskiej „farmy” wynosi 6,7 ha
u¿ytków rolnych. Regiony ró¿ni¹ siê tu miêdzy sob¹ o niemal
300% w ocenie punktowej jakoœci potencja³u produkcyjnego.
Podkarpacie ma trzeci¹ lokatê od koñca w tej ocenie, ma wiêc
bardzo s³abe predyspozycje do generowania wysokich dochodów
z rolnictwa.

W polityce rolnej UE, a teraz i naszej, wyraŸnie przeceniana
jest wydolnoœæ organizacyjna, produkcyjna i ekonomiczna
producentów œwiñ. S¹ oni puszczeni na g³êbok¹ wodê i nie
otrzymuj¹ nie tylko przys³owiowej ryby, ale nawet wêdki.
Nieszczêœciem polskich gospodarstw producentów zwierz¹t
monogastrycznych s¹ zazwyczaj niedobory ziemi. Tak wiêc
producenci œwiñ po integracji z UE maj¹ g³ównie „pszczo³y”,

a nie miód. S¹ nimi obostrzenia ekologiczne, sanitarne, co do
jakoœci pasz, jakoœci ¿ywca, transportu zwierz¹t i inne liczne.
Mówi¹c jêzykiem prawniczym te wymogi maj¹ charakter
„rozwojowy”. Wielki popyt na polsk¹ wieprzowinê nie tylko
w obszarze przygranicznym zapewne dziœ czy jutro spotka siê
z kolejn¹ barier¹, któr¹ trzeba bêdzie pokonaæ.

Media milcz¹ na temat ogromu prac wykonywanych przez
producentów œwiñ i innych zwierz¹t, stresogennego procesu
dostosowañ i ci¹g³ego czynienia z niemo¿liwego mo¿liwego.
Czytelnik czy s³uchacz zdumiony zapewne jest wiadomoœciami
o gwa³townym bogaceniu siê wsi. Minister podaje coraz to
wiêksze kwoty 5 i kolejno 8 miliardów PLN darowanych wsi.
Jest to niew¹tpliwy szok dla armii bezrobotnych i ludzi
pozostaj¹cych bez œrodków do ¿ycia. A oto jak te liczby realnie
siê kszta³tuj¹ w odniesieniu do 1 gospodarstwa wed³ug grup
obszarowych. W grupie I o obszarze 1-1,99 ha dop³ata ta wynosi
462 do 754 z³. W grupie 2 – 4,99 ha 1078 do 1760 z³, natomiast
dla gospodarstwa zbli¿onego do œredniej krajowej wyniesie
ona 2310 – 3773 z³. Niektórzy obecni politycy, którzy pe³nili
misje ministerialne dysponuj¹c dziœ np. obszarem 7600 ha
uzyskaj¹ rocznie 3 822 800 z³. Zaznaczyæ warto natomiast, ¿e
dla polskich ferm trzodowych od lat nêkanych rabunkowo nisk¹
rentownoœci¹ dop³ata do hektara zadzia³a³a prorozwojowo.
W gospodarstwach natomiast ma³ych i œrednich (a takie s¹ tu
g³ównie na Podkarpaciu) tucz¹cych œwinie, czynnikiem
proekonomicznym i prorozwojowym jest g³ównie cena ¿ywca.
Nie powinna ona spadaæ poni¿ej 4,5 z³.

W roku 2004 gwa³townie (o oko³o 45%) wzros³y koszty
uprawy zbó¿ wynikiem wzrostu cen paliw i koniecznoœci
wy¿szego zu¿ycia oleju w zabiegach ochrony roœlin. Cena skupu
zbó¿ natomiast znacznie spad³a. Cena pasz dla œwiñ tylko
w ci¹gu 1 roku wzros³a o 17 do 40%. Ceny nawozów wzros³y
w tym czasie o 79 do 129%, a ceny maszyn do uprawy zbó¿
wzros³y do 14,9%. Te tendencje musz¹ pogarszaæ rentownoœæ
produkcji œwiñ, ale tak¿e i ca³ego rolnictwa.

Jak wynika z tych kilku danych o obecnej kondycji
ekonomicznej gospodarstw produkuj¹cych œwinie decyduj¹ nie
dop³aty bezpoœrednie, lecz cena ¿ywca i koszty produkcji,
a wielkoœæ kosztów zale¿y od gospodarki paszowej, a wiêc czy
pasze produkujemy sami, czy te¿ dajemy zarobiæ na ich produkcji
innym. Wielkoœæ dop³at bezpoœrednich z poziomu z roku 2004
na gospodarstwo o powierzchni œredniej krajowej (6,7 ha)  bêdzie
rzêdu 2310 z³ do 3773 z³. Stanowiæ ona mo¿e tylko rekompensatê
rosn¹cych skokowo cen œrodków produkcji, a z nimi kosztów
tuczu. Dopiero w du¿ych gospodarstwach (ponad 20 ha)
stanowi ona kwotê znacz¹c¹, wspomagaj¹c¹ rozwój (je¿eli rolnik
na rozwój j¹ przeznaczy).

W Polsce dop³aty obecnych wielkoœci rozwarstwiaæ bêd¹
dochody pomiêdzy rolnikami o ró¿nych obszarach
gospodarstw. Marginalizowaæ bêd¹ tereny o rozdrobnionym
rolnictwie. Ró¿nicowaæ bêd¹ nadal ju¿ bardzo ró¿ne w zyskach
gospodarstwa pomiêdzy regionami. Proces ten jest o tyle
niebezpieczny, ¿e nie ustanawia siê ¿adnych dla wsi
zabezpieczeñ socjalnych. Konkurencyjnoœæ, a innymi s³owy
zasobnoœæ finansowa gospodarstw ró¿ni siê pomiêdzy
regionami o ponad 300%. Problem ten w UE rozwi¹zywany by³
radykalnie, skutecznymi jak widaæ instrumentami pomocowymi.
Rolnictwo UE prowadzone jest przez farmerów bogatych.
Miejmy nadziejê, ¿e i my do tego zmierzamy. Ja w to wierzê.

Stanis³awa Okularczyk
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***

CudCudCudCudCud

naukowcy opracowali ju¿ preparaty, które zapobiegaj¹
namna¿aniu siê wirusa i nie pozwalaj¹ wnikn¹æ mu do
komórki.  Najpopularniejsza metoda leczenia jest dziœ
intensywna terapia antyretrowirusowa (HAART).

Dalszej czêœci nie s³ysza³am. Na pytania
odpowiada³am automatycznie, jak gdyby nie dotyczy³y one
mojej osoby. Czy kiedykolwiek bra³a pani narkotyki, jakieœ
do¿ylne œrodki odurzaj¹ce, utrzymywa³a ryzykowne
kontakty seksualne?

Tak, zdarzy³o mi siê jakiœ czas temu mieæ stosunek
seksualny z mê¿czyzn¹, którego w³aœciwie nie zna³am. Ale
to tylko ten jeden facet. To tylko ten jeden raz. To nie mo¿e
byæ prawda. To przypadek sprawi³, ¿e tu trafi³am, czujê siê
doskonale i nic mi nie jest. Po prostu przysz³am, bo
za³o¿y³am siê z kumplami w akademiku, ¿e odwa¿ê siê
i zrobiê test na obecnoœæ przeciwcia³ anty-HIV, ale to mia³
byæ tylko ¿art. Co ja zrobi³am,  co ja zrobi³am...

***
Mam 24 lata. Nie bojê siê patrzeæ w przysz³oœæ.

Mocno wierzê, ¿e zdarzy siê cud.

Stale roœnie liczba osób ¿yj¹cych z HIV. Obserwuje siê
jednoczeœnie wzrost odsetka zaka¿onych drog¹ kontaktów
heteroseksualnych. Przyczyn¹ tego zjawiska jest przekonanie, ¿e
problem HIV/AIDS zwi¹zany jest wy³¹cznie z takimi zachowaniami
ryzykownymi jak stosowanie do¿ylnych œrodków odurzaj¹cych,
kontakty homoseksualne, prostytucja.

Tymczasem, zw³aszcza wœród tych osób, u których
rozpoznanie zosta³o postawione póŸno, to znaczy w momencie
zachorowania na AIDS, przewa¿aj¹ pacjenci, którzy zakazili siê wiele
lat wczeœniej wskutek kontaktów heteroseksualnych z zaka¿onym
HIV partnerem. Czêsto w takich sytuacjach okazuje siê, ¿e zaka¿one
HIV s¹ równie¿ dzieci tych rodziców.

Mam 24 lata i wyrok œmierci.
Moje rêce, nogi, moja g³owa,

która na ca³¹ resztê w¹t³ego cia³a
spogl¹da z góry, skazane s¹ na powoln¹
œmieræ. Co siê czuje w takiej chwili?
Mo¿e to samo co czuje skazaniec w celi
œmierci? Nie wiem – ja nic nie czujê. Mo¿e
tylko bezradnoœæ.

W imiê Ojca i Syna i ...
Nie potrafiê siê modliæ. Zreszt¹

o co mog³abym siê modliæ – o szybk¹
œmieræ, o bezbolesn¹ œmieræ, a mo¿e
o uzdrowienie. Ale to by³by cud, kolejny
cud... Nic takiego siê nie wydarzy, bo
cudów dostêpuj¹ tylko ci, którzy
bezgranicznie zawierzyli w Boskie
Mi³osierdzie i poddali siê Jego woli.
A ja wci¹¿ siê buntujê.

***
By³ przystojny, nawet bardzo. Jednak to, co szczególnie mi

siê w nim podoba³o tkwi³o gdzieœ w jego wnêtrzu. To ten wyj¹tkowy
spokój, charakterystyczny dla ludzi zrównowa¿onych i dojrza³ych
emocjonalnie. Mo¿e to normalne u facetów po trzydziestce?
Imponowa³o mi to, ¿e taki  w³aœnie mê¿czyzna zainteresowa³ siê
moj¹ osob¹. Nie by³o zbêdnych s³ów, kolacji przy œwiecach, nawet
nie zd¹¿yliœmy powiedzieæ o swoim dotychczasowym ¿yciu. Nie
musia³ mnie zdobywaæ w pocie czo³a, by³am jego ju¿ wtedy, gdy
pierwszy raz podszed³ do mnie i tak po prostu powiedzia³, ¿e mu
siê podobam. Smarkula, tu¿ po maturze, próbuj¹ca zdobywaæ
œwiat w trakcie ostatnich wakacji, dziel¹cych j¹ od samodzielnego,
doros³ego ¿ycia.

I zasmakowa³am tego ¿ycia tak mocno, ¿e a¿ zabola³o...

***
Jest pani nosicielem ludzkiego wirusa upoœledzenia

odpornoœci – HIV– tak brzmia³a diagnoza, a raczej wyrok. To
jeszcze nie koniec œwiata – kontynuowa³ lekarz. - Na szczêœcie
trafi³a pani do nas stosunkowo wczeœnie. Wprawdzie wirus HIV
jest wyj¹tkowo przebieg³y, gdy¿ czêsto ulega mutacjom, jednak

Magda

Dlatego niezwykle wa¿ne jest, aby osoby, które
mia³y w przesz³oœci ryzykowne zachowania seksualne,
wykona³y badania serologiczne na obecnoœæ przeciwcia³
anty-HIV.

W odpowiedzialnym, dojrza³ym zwi¹zku dwojga
ludzi, rozmowa na temat przysz³oœci nie mo¿e stanowiæ tabu.
Wiedza o statusie serologicznym w³asnym oraz partnera
seksualnego zapewnia poczucie bezpieczeñstwa oraz
przyjemnoœæ wspólnej intymnoœci, a co najwa¿niejsze –
mo¿liwoœæ unikniêcia zaka¿enia HIV.

prof.zw.dr hab. Andrzej G³adysz
Konsultant Krajowy

w dziedzinie chorób zakaŸnych
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SPORT

Opr. Marek Szerszeñ

W dniach 15,16 i 18 listopada br.
w Brzozowskim Domu Kultury odby³y siê
rejonowe turnieje w szachach
dru¿ynowych w ramach Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjady
i Licealiady. Zdecydowanie we wszystkich
kategoriach dominowali reprezentanci
naszego powiatu, a szczególnie szkó³
z Brzozowa.

W kategorii szkó³ podstawowych
turniej wygra³a wprawdzie dru¿yna Szko³y
Podstawowej z Leska (19 pkt.), ale drugie
równie¿ premiowane awansem miejsce do
zawodów wojewódzkich zajê³a dru¿yna
Szko³y Podstawowej w Brzozowie (11,5
pkt.). Kolejny nasz reprezentant Szko³a
Podstawowa nr 2 w Golcowej zajê³a bardzo
dobre 3 miejsce (9,5 pkt.).

Z kolei w drugim dniu zawodów
w kategorii gimnazjów ¿adnych szans nie
pozostawi³o przeciwnikom Gimnazjum
w Brzozowie, które na 20,0 mo¿liwych do
zdobycia punktów zgromadzi³o 19,0
i zdecydowanie wyprzedzi³o Gimnazjum nr
4 w Sanoku (11,0 pkt.) - II lokata.
Gimnazjum w Humniskach zajê³o
w klasyfikacji koñcowej 4 miejsce
gromadz¹c 8,0 pkt..

Trzeci dzieñ turnieju jak i dwa
poprzednie przebiega³ pod dyktando
gospodarzy. Po czterogodzinnych
zmaganiach turniej wygra³o I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Brzozowie trac¹c
tylko 1 punkt (23,0 na 24,0 mo¿liwych)
wyprzedzaj¹c Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Lesku (15,5 pkt.). Zespó³ Szkó³
Budowlanych w Brzozowie zaj¹³
ostatecznie 4 miejsce (11,0 pkt.).

W ka¿dej z kategorii po dwie

W dniu 5 listopada br. w Gimnazjum w Przysietnicy odby³a siê Powiatowa Gimnazjada w tenisie sto³owym
dziewcz¹t i ch³opców powiatu brzozowskiego.

Zgodnie z prognozami w kategorii dziewcz¹t zwyciê¿y³y zawodniczki z Orzechówki przed gospodyniami
z Przysietnicy, natomiast wœród ch³opców wygra³a dru¿yna gospodarzy przed Gimnazjum z Brzozowa. Te cztery
dru¿yny bêd¹ reprezentowaæ nasz powiat w zawodach rejonowych.

Szczegó³ow¹ klasyfikacjê zawodów przedstawiamy poni¿ej.

                                                       CH£OPCY
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najlepsze dru¿yny uzyska³y awans do
zawodów wojewódzkich.

W zgodnej opinii sêdziów:
Kazimierza Kozubala i Zbigniewa
Babireckiego oraz opiekunów dru¿yn,
wszystkie turnieje odby³y siê bez
wiêkszych niespodzianek, a „szko³y
brzozowskie” po raz kolejny potwierdzi³y
zasadê ¿e „Brzozów szachami stoi”.

Organizatorami imprez byli
Brzozowski Dom Kultury, Powiatowy
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Brzozowie,
a puchary i dyplomy ufundowa³
Podkarpacki Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Rzeszowie.

Powiatowy Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Brzozowie by³ równie¿
wspó³organizatorem Rejonowej
Licealiady w pi³ce rêcznej, zarówno
w kategorii dziewcz¹t jak i ch³opców.
Pierwsza z imprez rozgrywanych
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym odby³a siê
19 listopada br. Do turnieju zg³osi³y siê
cztery dru¿yny, mistrzowie powiatów:
- Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno - Rolniczych

w Lesku,
- Zespó³ Szkó³ Licealnych w Ustrzykach

Dolnych,
- II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sanoku,
- I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Brzozowie

- gospodarz.
Ju¿ po losowaniu przed zawodami

by³o wiadomo, ¿e w meczu otwarcia
spotkaj¹ siê dwaj g³owni faworyci,
mianowicie II LO Sanok i I LO Brzozów.

Po zaciêtej walce (szczególnie
w pierwszej po³owie) i ku zadowoleniu
licznej publicznoœci wygra³y gospodynie
13 - 7.

PóŸniejsze mecze tylko
potwierdzi³y, ¿e te dwie dru¿yny s¹
zdecydowanie lepsze od pozosta³ej
dwójki. I LO Brzozów wygra³o jeszcze
z ZSL w Ustrzykach Dln. (13 - 1) oraz
z ZSE-R w Lesku (16 - 5) i z kompletem
zwyciêstw zajê³o pierwsze miejsce
w turnieju. Z kolei II LO Sanok pokona³o
zespó³ z Ustrzyk (14 - 8) i z Leska (11 - 6)
i zajê³o drugie miejsce. Obydwie te
dru¿yny zakwalifikowa³y siê do pó³fina³u
wojewódzkiego. W ostatnim meczu
decyduj¹cym kto zajmie trzecie, a kto
czwarte miejsce ZSL w Ustrzykach Dln.
pokona³ ZSE-R z Leska (8 - 3).

Niegoœcinni okazali siê tak¿e
gospodarze w turnieju ch³opców
rozegranym 24 listopada br. w I LO
w Brzozowie.

Oprócz nich w turnieju wziêli udzia³:
Zespó³ Szkó³ nr 2 w Sanoku oraz Zespó³
Szkó³ Licealnych w Ustrzykach Dolnych.
Niestety na turniej nie zg³osi³a siê ¿adna
z dru¿yn z powiatu leskiego.

Gospodarze wygrali ³atwo obydwa
swoje mecze: 25 - 15 z ZS nr 2 w Sanoku
oraz 44 - 21 z ZSL w Ustrzykach Dln.
i wygrali ca³y turniej. Drugie miejsce zajê³a
szko³a z Ustrzyk, która pokona³a dru¿ynê
z Sanoka 25 - 22.

Dwie pierwsze dru¿yny zapewni³y
sobie udzia³ w pó³finale wojewódzkim.

Nagrody w postaci pucharów
i dyplomów ufundowa³ Podkarpacki SZS
w Rzeszowie.

Wyci¹gaj¹c wnioski i patrz¹c na
wyniki œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e od teraz
mo¿na mówiæ, ¿e Brzozów stoi nie tylko
szachami, ale i pi³k¹ rêczn¹.

1. GIMNAZJUM PRZYSIETNICA
2. GIMNAZJUM BRZOZÓW
3. GIMNAZJUM IZDEBKI
4. GIMNAZJUM KOÑSKIE
5.GIMNAZJUM JASIENICA ROS.
6. GIMNAZJUM WZDÓW
7. GIMNAZJUM NIEBOCKO
8. GIMNAZJUM ORZECHÓWKA
9. GIMNAZJUM WESO£A

1. GIMNAZJUM ORZECHÓWKA
2. GIMNAZJUM PRZYSIETNICA
3. GIMNAZJUM JASIENICA ROS.
4. GIMNAZJUM IZDEBKI
5. GIMNAZJUM KOÑSKIE
6. GIMNAZJUM BRZOZÓW
7. GIMNAZJUM NIEBOCKO

 DZIEWCZÊTA

Opr. Marek Szerszeñ
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworz¹ rozwi¹zanie -
- aforyzm Wojtka Bartoszewskiego.

BARAN (21 III – 20 IV)
Masz dobr¹ passê materialn¹ i twórcz¹, wiêc wszystko, co robisz,

powinno byæ zwieñczone powodzeniem. Nastaw siê na twórcz¹ pracê
intelektualn¹. Bardzo dobrych wyników i ocen powinni siê spodziewaæ Ci
z Was, którzy podjêli naukê na trudnym kierunku studiów lub wrócili do
przerwanych kursów jêzykowych i zawodowych.

BYK (21 IV – 21 V)
Powstrzymaj siê przed zbyt ofensywnymi dzia³aniami

i ryzykownymi przedsiêwziêciami, które jeœli chcesz zakoñczyæ sukcesem,
wymagaj¹ perfekcyjnego przygotowania. Korzystnej i stabilnej sytuacji
w firmie i w interesach towarzyszyæ bêd¹ drobne nieporozumienia
z otoczeniem. Poœwiêæ wiêcej czasu najbli¿szym.

BLI•NIÊTA ((22 V – 21 VI)
Znów przysz³a pora, by siê powa¿niej skupiæ na interesach, by

zacz¹æ myœleæ nieco bardziej odwa¿nie o swojej przysz³oœci zawodowej,
karierze, planach i ambicjach. Jest bowiem nadzieja, ¿e to co by³o do tej
pory w sferze marzeñ i ¿yczeñ, przybli¿y siê i zmaterializuje. W tym
miesi¹cu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi.

RAK (22 VI – 23 VII)
Jesteœ w komfortowej sytuacji, bo mo¿esz realizowaæ swoje plany,

maj¹c ¿yczliwych podw³adnych i przychylnoœæ otoczenia. Mo¿esz œmia³o
zabieraæ siê za najtrudniejsze zadania. Nie przeocz szansy na pokazanie
siê od najlepszej strony. Twoimi atutami bêd¹ wytrwa³oœæ i rozs¹dek.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Ten miesi¹c bêdzie dla Ciebie okresem podejmowania wa¿nych

decyzji i decyduj¹cych rozstrzygniêæ. Z zapa³em przyst¹pisz do
realizowania okreœlonych celów. W ich osi¹gniêciu nie przeszkodz¹ Ci
nawet drobne problemy zdrowotne. Mo¿esz liczyæ na wsparcie rodziny
i osoby bliskiej Twemu sercu.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Mo¿esz bez przeszkód realizowaæ swoje zamierzenia, bo s¹ oparte
na rozs¹dku. Wiesz na kogo mo¿esz liczyæ, bo pozby³eœ siê

z³udzeñ. Przyjemnie zrobi siê w Twoich kontaktach z bliskimi, zw³aszcza
w pracy i w domu. Znów poczujesz, ¿e wokó³ Ciebie jest wielu przyjaznych,
wspieraj¹cych i pomocnych ludzi

WAGA (24 IX – 23 X)
Przed Tob¹ miesi¹c pod znakiem napiêæ i niepokojów. Poczujesz

jednak przyp³yw energii, si³ i zdrowia co pozwoli Ci sprostaæ wszelkim
przeciwnoœciom. Wreszcie bêdziesz móg³ ruszyæ do dzia³ania, wyrywaj¹c
siê z poczucia stagnacji i zastoju. Popracuj nad punktualnoœci¹ i czêsto
zagl¹daj do notesu z rozk³adem zajêæ.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W Twoim ¿yciu pojawi siê osoba z przesz³oœci. Sprawi Ci ona

mi³¹ niespodziankê. Ciê¿ka praca, trud i wysi³ek minionych tygodni
przynios¹ spodziewane efekty. W razie problemów skorzystaj z dobrej
rady ¿yczliwej Ci osoby. ZnajdŸ trochê czasu dla siebie. Pomyœl
o krótkim wyjeŸdzie z rodzin¹.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Nag³y przyp³yw energii sprawi, ¿e nabierzesz ochoty do

dzia³ania. Wrócisz do porzuconych projektów i planów, na które
brakowa³o Ci si³y. Jest wiêc szansa, ¿e ruszysz do przodu. Twoja
wyrozumia³oœæ i tolerancja pomog¹ Ci w relacjach z ludŸmi.  Wiêcej
czasu poœwiêæ sobie, swoim potrzebom emocjonalnym i duchowym.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
S¹ widoki na nawi¹zanie ciekawej wspó³pracy i podreperowanie
finansów. To dobry czas dla odwa¿nych inwestycji, zmian

i wchodzenia w nieznane œrodowisko. TrzeŸwo oceñ swoje mo¿liwoœci
i przeanalizuj zawczasu skutki swojego postêpowania. W dzia³aniu kieruj
siê intuicj¹. W sprawach sercowych wspania³y okres.

WODNIK (21 I – 19 II)
To odpowiedni czas na wprowadzenie w ¿ycie swoich zamierzeñ
i zaleg³ych planów. Najlepsze wyniki osi¹gniesz pracuj¹c

w zespole. Poczucie bezpieczeñstwa, które daj¹ Ci najbli¿si, pomo¿e Ci
sprostaæ zawodowym obowi¹zkom. WyjedŸ w weekend na kilkudniowy
odpoczynek i daj sobie nieco luzu.

RYBY (20 II – 20 III)
W sprawach finansowych wyka¿esz siê b³yskotliwoœci¹,

refleksem i co najwa¿niejsze – umiejêtnoœci¹ przekonywania. Zostanie
to docenione! W sprawach osobistych wszystko u³o¿y siê pomyœlnie.
Buduj zaufanie do bliskiej Ci osoby, a Wasz zwi¹zek siê umocni.
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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

REKLAMA


