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JASE£KA w Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym

(1) Jase³ka w SOSz-W w Brzozowie nale¿¹ do tradycji.
(2) Od wielu lat uczniowie z ochot¹ i zaanga¿owaniem

bior¹ udzia³ w przedstawieniach.

(3) Grupa teatralna „Pinokio” w bie¿¹cym roku
szkolnym liczy 20 aktorów.

(4) Pod opiek¹ nauczycieli: Doroty Stachowicz i El¿biety
Rachwa³ przygotowa³a program jase³kowy, który odby³

siê 13 stycznia br.

(5) Na szczególne wyró¿nienie zas³u¿yli dwaj uczniowie:
Kacper Wójcik i Damian Cichocki, którzy w grane przez
siebie role w³o¿yli ca³e serce, umiejêtnoœci i posiadany

talent.

(6) Uroczystoœæ swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili: Ks.
Infu³at Julian Pud³o,
Sekretarz Powiatu Ewa
Tabisz, Naczelnik Wydzia³u
Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej
Stanis³aw Pilszak, a tak¿e
Kierownik Poradni Psycho-
l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n e j
Józefa Rzepka i Maria
Czenczek przedstawiciel ZNP.
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OSTATNIA  SESJA  W  STARYM  ROKU

(dk)

Rada Powiatu w Brzozowie zebra³a
siê 30 grudnia na ostatniej w minionym
roku sesji. Radni po przyjêciu porz¹dku
i protoko³u z poprzedniej sesji wys³uchali
sprawozdañ z wykonania uchwa³ i wnio-
sków z minionej sesji oraz dzia³alnoœci Za-
rz¹du Powiatu w okresie miêdzysesyjnym.

Nastêpnie Rada przyjê³a sprawoz-
danie z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñ-
stwa i Porz¹dku w 2004 roku. W dalszej

Du¿y niepokój wœród pacjentów
i spo³ecznoœci powiatu brzozowskiego
wzbudzaj¹ losy Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego Szpitala Specjali-
stycznego w Brzozowie. Specjalistyczny
sprzêt jest mocno wyeksploatowany
i czêsto ulega awariom. Chodzi
zw³aszcza o wys³u¿ony
przyspieszacz (akcelerator), a tak¿e
tomograf komputerowy, sto³y
operacyjne i inn¹ aparaturê.
Wy³¹czenie przyspieszacza (koszt
ponad 9 mln z³) pozbawi³oby
pacjentów mo¿liwoœci leczenia
onkologicznego. Zakup nowego
przyspieszacza znacznie przekracza
mo¿liwoœci finansowe szpitala.
Poniewa¿ zdecydowan¹ wiêkszoœæ
pacjentów oœrodka stanowi¹ osoby
spoza powiatu i województwa
(88%), sprawne funkcjonowanie
brzozowskiej onkologii ma ¿ywotne
znaczenie dla bezpieczeñstwa
zdrowotnego naszej czêœci kraju.

Tymczasem wniosek o dofinanso-
wanie zakupu tak potrzebnego sprzêtu ze
œrodków unijnych w ramach programu
ZPORR nie znalaz³ uznania w decyduj¹-
cej o jego losach opinii samorz¹du
wojewódzkiego. Zespó³ ekspertów
oceniaj¹cych wniosek uzna³, ¿e projekt
modernizacji pracowni diagnostyczno-
zabiegowych Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego w Brzozowie... nie ma
znaczenia regionalnego, a wszelkie
dzia³ania w zakresie zwalczania chorób
nowotworowych w województwie
podkarpackim „skierowane maj¹ byæ na
rozwój rzeszowskiego oœrodka
onkologicznego przy Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie”.

Wywo³a³o to zrozumia³e zanie-
pokojenie powiatowych w³adz
samorz¹dowych, œrodowiska lekarskiego,
jak te¿ pacjentów brzozowskiego szpitala.
Wszyscy zgodnie upatrywali w tym

dzia³añ zmierzaj¹cych do zmarginalizo-
wania znaczenia istniej¹cego ju¿ od prawie
30 lat Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego w Brzozowie.

Koniecznoœæ jak najszybszego
pozyskania nowej, niezbêdnej aparatury

medycznej, w celu zapewnienia ci¹g³oœci
w œwiadczeniu specjalistycznych
zabiegów onkologicznych, a z drugiej
strony – niepewnoœæ dotycz¹ca
przysz³oœci onkologii w Brzozowie
spowodowa³y, ¿e z inicjatywy Senatora
Janusza Koniecznego, Starosty
Brzozowskiego Zygmunta B³a¿a oraz
Wicestarosty, a zarazem szefa Spo³ecznej
Rady Brzozowskiego Szpitala Janusza
Dragu³y dosz³o do spotkañ z w³adzami
województwa. Jeszcze w grudniu ub.r.
w Brzozowie goœci³ Marsza³ek Wojewó-
dztwa Podkarpackiego Leszek Deptu³a.
Natomiast 11 stycznia br. do Brzozowa
przyjecha³ Wojewoda Podkarpacki Jan
Kurp wraz z Jerzym Siekluckim
– Pe³nomocnikiem Wojewody ds.
Zdrowia oraz Markiem £agowskim
Dyrektorem Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
UW w Rzeszowie. Spotkali siê oni
z senatorem J. Koniecznym, w³adzami
powiatu brzozowskiego, dyrekcj¹,
onkologami, przedstawicielami

pracowników oraz cz³onkami Rady
Spo³ecznej Szpitala w Brzozowie.

Problemy, z jakimi zmaga siê
Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
wspólnie z w³adzami powiatu,

szczegó³owo przed rozpoczêciem
dyskusji nakreœli³ Wicestarosta
J. Dragu³a.  - Dzisiaj nie da siê
œwiadczyæ us³ug  w zakresie
lecznictwa onkologicznego na
wysokim poziomie, je¿eli nie
dysponuje siê odpowiednim
sprzêtem. By³y podejmowane
dzia³ania w sprawie pozyskania
potrzebnych œrodków zarówno
z Ministerstwa Zdrowia, jak
i funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. Takim  funduszem jest
ZPORR, z którego uda³o nam siê
uzyskaæ œrodki np. na remonty
dróg. Natomiast bez powodzenia

skoñczy³y siê starania o pozyskanie
œrodków na wyposa¿enie
Podkarpackiego Oœrodka Onkolo-
gicznego Brzozowie. Z rozczarowaniem
dowiedzieliœmy siê, ¿e nasz wniosek
zosta³ odrzucony z uwagi na to, ¿e
w ocenie zespo³u ekspertów nie ma on
znaczenia regionalnego, co uwa¿amy za
kompletne nieporozumienie – powiedzia³
Wicestarosta. W zwi¹zku z tym w obecnej
sytuacji w³adze powiatu, lekarze-
onkolodzy i dyrekcja szpitala za
najwa¿niejsze uwa¿aj¹ uzyskanie
ministerialnego wsparcia w celu jak
najszybszego pozyskania przyspieszacza.
- Z³o¿ony wniosek do Ministra Zdrowia
w sprawie doposa¿enia zak³adu
radioterapii bêdzie w tym roku
rozpatrywany. I w zwi¹zku z tym
potrzebujemy opinii Pana Wojewody
w tej  sprawie, aby jednolita polityka
onkologiczna w województwie
podkarpackim rozstrzygnê³a problemy
zwi¹zane z dofinansowaniem oœrodków

Z Wojewod¹ o brzozowskiej onkologii

XXV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
czêœci sesji radni wys³uchali informacji dotycz¹cej realizacji wa¿niejszych zadañ
w ramach bud¿etu powiatu i pozyskanych œrodków ze Ÿróde³ zewnêtrznych w 2004 r.
Informacjê tê szczegó³owo przedstawi³ Wicestarosta Janusz Dragu³a.

Kolejnym punktem obrad by³o podjêcie dwóch uchwa³, dotycz¹cych zmian
w bud¿ecie powiatu brzozowskiego na 2004 r. oraz zmiany uchwa³y w sprawie zaci¹gniê-
cia kredytu d³ugoterminowego.

Pozosta³¹ czêœæ sesji zajê³y sprawy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie,
dotycz¹ce g³ównie jego przy³¹czenia do powstaj¹cej komunalnej oczyszczalni œcieków.

Na zakoñczenie obrad Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Mieczys³aw Czupski oraz
Starosta Zygmunt B³a¿ z³o¿yli ¿yczenia noworoczne, a nastêpnie wszyscy obecni nawza-
jem podzielili siê op³atkiem.

Uczestnicy spotkania w trakcie wizyty w Podkarpackim Oœrodku
Onkologicznym w Brzozowie
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Od 18 listopada 2004 r. obowi¹zuj¹ nowe zasady
dotycz¹ce reklamacji us³ug telekomunikacyjnych. Okreœla je
rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 paŸdziernika
2004 r. w sprawie trybu postêpowania reklamacyjnego oraz
warunków, jakim powinna odpowiadaæ reklamacja us³ugi
telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226, poz. 2291). Poni¿ej podajemy
najwa¿niejsze- z punktu widzenia konsumenta - uregulowania.
Gdzie sk³adamy reklamacjê?

Reklamacjê mo¿emy z³o¿yæ w ka¿dej jednostce
obs³uguj¹cej u¿ytkowników danego dostawcy us³ug.
Jak sk³adamy reklamacjê?

Reklamacjê mo¿emy sk³adaæ pisemnie, telefonicznie lub
ustnie do protoko³u sporz¹dzonego przez dostawcê us³ug jak
równie¿ przy wykorzystaniu innych œrodków porozumiewania
siê na odleg³oœæ, w tym drog¹ elektroniczn¹, je¿eli jest to
mo¿liwe ze wzglêdów technicznych.
Je¿eli sk³adamy reklamacjê:
-  pisemnie lub ustnie do protoko³u w jednostce obs³uguj¹cej

onkologicznych – mówi³ Dyrektor szpitala A. Kolbuch.
Po dwugodzinnej dyskusji i konkretnym pytaniu Senatora

J. Koniecznego Wojewoda J. Kurp z³o¿y³ obietnicê poparcia tych
starañ.

Wszyscy byli zgodni co do stwierdzenia, ¿e nale¿y dzia³aæ
wspólnie, poniewa¿ w przeciwnym wypadku ministerialna pomoc
bêdzie skierowana, gdzie indziej, a spodziewanego wsparcia nie
tylko nie otrzyma ani szpital w Brzozowie, ani województwo
podkarpackie. Jednak zarówno Wojewoda, jak i doktor
J. Sieklucki i Dyrektor M. £agowski  wyraŸnie podkreœlali, ¿e
w perspektywie najbli¿szych lat, w œwietle Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, konieczne
bêdzie  po³¹czenie dzia³aj¹cego od bez ma³a 30 lat oœrodka
onkologicznego w Brzozowie z funkcjonuj¹cym 3 rok podobnym
oœrodkiem rzeszowskim. Sprawê tê próbowa³ przybli¿yæ
J. Sieklucki. – Perspektywa utworzenia Narodowego Instytutu
Onkologii z oddzia³ami regionalnymi jawi siê ju¿ bardzo
nieodlegle. Bêd¹ to centra, w których sprawowanie polityki
w zakresie ochrony przed chorobami nowotworowymi bêdzie
zcentralizowane i o wiele ³atwiejsze. Zapewni j¹
funkcjonowanie jednego silnego podkarpackiego oœrodka
onkologicznego, sk³adaj¹cego siê z dwóch równorzêdnych
odddzia³ów: brzozowskiego i rzeszowskiego. Dlatego, ¿e moc
sprawcza takiego oœrodka jest o wiele wiêksza z uwagi na
przep³yw kadry i lidera. Lider prowadz¹cy taki oœrodek, do
którego bêd¹ sp³ywa³y œrodki z centrali, z Instytutu Onkologii
w ramach programów krajowych mo¿e podejmowaæ decyzje
o ich w³aœciwym wykorzystaniu na Podkarpaciu. Podkreœlam,
¿e nie chcemy absolutnie stwarzaæ wizji, w której którykolwiek
oœrodek bêdzie podleg³y drugiemu, który bêdzie stwarza³ jakieœ
niejasnoœci prawne – powiedzia³ J. Sieklucki. W tej sytuacji jak
zapewnia³  doktor J. Sieklucki i tomograf komputerowy,
i akcelerator s¹  „realn¹ perspektyw¹”, co uspokoi³o nieco
przedstawicieli szpitala, a  zw³aszcza lekarzy-onkologów. - Nie
widzê zagro¿eñ, jeœli nie bêdzie to oparte na wspó³partnerstwie,
dobrym wspó³partnerstwie – mówi³ senior i jeden z twórców
brzozowskiej onkologii dr Józef Oberc. – Widzê to odwrotnie.

Widzê korzyœci p³yn¹ce dla obydwu oœrodków, a przede
wszystkim dla ca³ego Podkarpacia. Je¿eli natomiast nie
zostaniemy dosprzêtowieni w najbli¿szych 2-3 latach, to
bêdziemy siê chyliæ ku upadkowi – doda³. W podobnym tonie
wypowiada³ siê Starosta Z. B³a¿ - Najistotniejsz¹ rzecz¹ jest
przyspieszacz megawoltowy, który znajduje siê w fatalnym
stanie. To jest 18-letnie urz¹dzenie, czêsto awaryjne. I o to
w³aœnie zabiegamy. A to, czy powstanie centrum onkologii
w Rzeszowie z równorzêdnymi zak³adami w Brzozowie
i Rzeszowie to dalsza przysz³oœæ. I to prawdopodobnie nast¹pi,
ale w jakim czasie, to zupe³nie inny temat. Trzeba na to zgody
rady powiatu, a wczeœniej opinii rady spo³ecznej szpitala.
Natomiast nie ma czasu na to, abyœmy odk³adali problem
zakupu nowego przyspieszacza, który decyduje
 o leczeniu wielu setek pacjentów.

Wszyscy byli zgodni tak¿e co do tego, ¿e nale¿y
przeprowadziæ konsultacje w sprawie przysz³ego kszta³tu
Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego w Brzozowie.
Wojewoda zapewni³ ¿e kolejne spotkanie, dotycz¹ce
funkcjonowania onkologii na Podkarpaciu odbêdzie siê
w Brzozowie z udzia³em przedstawicieli Instytutu Onkologii.
Powinni w nim wzi¹æ te¿ udzia³ przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych województwa.

Wg norm unijnych i za³o¿eñ programu zwalczania chorób
nowotworowych zak³ady radioterapii powinny mieæ pod opiek¹
300 tys. pacjentów. Na Podkarpaciu standard ten jest spe³niony
zaledwie w ok. 30 %, tzn. dzia³aj¹ 2 oœrodki (Brzozów, Rzeszów).
W interesie wszystkich jego mieszkañców le¿y rozwój
Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego w Brzozowie,
zw³aszcza, ¿e dysponuje on dobrze wykszta³con¹ i posiadaj¹c¹
bogate doœwiadczenie kadr¹ specjalistów, m.in. jedynie tu
w województwie wykonuje siê oszczêdzaj¹ce operacje w raku
piersi. Dlatego w sytuacji dynamicznie zwiêkszaj¹cej siê liczby
zapadalnoœci na raka nale¿y zrobiæ wszystko, by zapewniæ
brzozowskiej onkologii odpowiednie wyposa¿enie i aparaturê,
bo chorych z nowotworami bêdzie – jak zapewniaj¹ eksperci –
ka¿dego roku o 10 procent wiêcej.

u¿ytkowników danego dostawcy us³ug, osoba przyjmuj¹ca
ma obowi¹zek niezw³ocznie potwierdziæ jej przyjêcie,

-   pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych
œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, dostawca us³ug
jest obowi¹zany w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia reklamacji
potwierdziæ pisemnie jej przyjêcie z podaniem nazwy, adresu
oraz numeru telefonu jednostki dostawcy us³ug
rozpatruj¹cych reklamacje.

Uwaga!
Reklamacja mo¿e byæ z³o¿ona w terminie 12 miesiêcy od
ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakoñczy³a
siê przerwa w œwiadczeniu us³ugi telekomunikacyjnej, lub od
dnia, w którym us³uga zosta³a nienale¿ycie wykonana lub mia³a
byæ wykonana, lub od dnia dorêczenia faktury zawieraj¹cej
nieprawid³owe obliczenie nale¿noœci z tytu³u œwiadczenia us³ugi
telekomunikacyjnej.
 Reklamacjê z³o¿on¹ po up³ywie ww. terminu, pozostawia siê
bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy us³ug

PRAWA KONSUMENTÓW
REKLAMACJE  US£UG  TELEKOMUNIKACYJNYCH



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

POWIAT BRZOZOWSKI
rozpatruj¹ca reklamacjê niezw³ocznie powiadamia
reklamuj¹cego.
Co powinna zawieraæ reklamacja?
Ww. rozporz¹dzenie okreœla szczegó³owo wymogi formalne
jakie powinna spe³niæ sk³adana przez nas reklamacja.
Reklamacja powinna zawieraæ:
1) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres

zamieszkania albo   siedziby u¿ytkownika,
zwanego dalej „reklamuj¹cym”;

2) okreœlenie przedmiotu reklamacji oraz
reklamowanego okresu;

3) przedstawienie okolicznoœci uzasadniaj¹cych
reklamacjê;

4) przydzielony reklamuj¹cemu numer, którego dotyczy
reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamuj¹cemu przez
dostawcê us³ug lub adres miejsca zakoñczenia sieci;

5) datê z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy - w przypadku,
gdy sk³adamy reklamacjê na niedotrzymanie z winy przedsiê-
biorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o œwiadczenie
us³ugi powszechnej lub us³ugi przy³¹czenia do sieci w celu
zapewnienia korzystania z us³ugi szerokopasmowego dostêpu
do Internetu przez jednostki, o których mowa w art. 81 ust. 5
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, Opr. Irena R¹pa³a

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Biblioteka szkolna jest miejscem chêtnie odwiedzanym
przez uczniów, którzy przygotowuj¹ siê do nauki, do odbioru
kultury, rozwijaj¹ swoje
zainteresowania. Oprócz
tradycyjnego wypo¿y-
czania ksi¹¿ek, czy
czytania czasopism, rozmów z czytelnikami , pomocy oferowanej
przy szukaniu materia³ów lub korzystaniu z internetu w czytelni,
nauczyciele bibliotekarze proponuj¹ tak¿e inne formy pracy
z uczniami. S¹ to na przyk³ad
konkursy  i akcje „dla innych”.

Z zawi³oœciami jêzyka
polskiego zmagamy siê wszyscy
niemal codziennie, usi³uj¹c
w sposób poprawny i interesuj¹cy
dla innych wyraziæ to o czym
myœlimy, co czujemy. Niejedno-
krotnie chcielibyœmy rzec jak mistrz
S³owacki „chodzi mi o to, aby jêzyk
giêtki powiedzia³ wszystko, co
pomyœli g³owa”…

Dwa tysi¹ce czwarty rok?
Czy dwutysiêczny czwarty?
Pó³tora szklanki, czy pó³torej
szklanki? Rozumi¹ czy rozumiej¹? Co oznacza „ostatnia deska
ratunku”? To tylko krople  z morza pytañ i zadañ, z którymi
zmagali siê uczestnicy konkursu poprawnej polszczyzny
zorganizowanego w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie.
Nauczyciele bibliotekarze tutejszej szko³y przygotowali
i przeprowadzili konkurs „ Z polszczyzn¹ na co dzieñ”. Zakres
treœciowy obejmowa³: poprawê b³êdów jêzykowych
w wypowiedziach, u¿ycie prawid³owych form wyrazów,
stosowanie zwi¹zków frazeologicznych, znajomoœæ
wieloznacznoœci wyrazów i ró¿nego rodzaju s³owników.

Konkurs przebiega³ w dwóch etapach. Pierwszy, do
którego przyst¹pi³o ok.80 uczniów  ró¿nych klas, odby³ siê

30 listopada 2004 roku i mia³ charakter pisemny. Do drugiego
etapu komisja w sk³adzie:  Joanna Rygiel, Justyna Paszkaniak,
Katarzyna Rychlicka i  Sabina Karnasiewicz zakwalifikowa³a
26 uczniów.

Druga czêœæ zmagañ konkursowych odby³a siê

15 grudnia i mia³a formê ustn¹. Uczniowie losowali zestawy pytañ,
na które udzielali odpowiedzi. Do fina³u zakwalifikowa³o siê
jedenastu najlepszych, spoœród których komisja wy³oni³a
zwyciêzców. Zostali nimi: Dominika Antoñ z kl. V LE d Marcin

Balawajder z kl. V LE a, Agnieszka
Pietryka z kl. III TE b, Joanna Pietryka
z kl. V LE d.

Konkurs cieszy³ siê bardzo
du¿ym powodzeniem, o czym œwiadczy
liczba uczestnicz¹cych  w nim uczniów.
Wszyscy, którzy zakwalifikowali siê do
drugiego etapu, otrzymali oceny bardzo
dobre z jêzyka polskiego, a najlepsi
otrzymaj¹ na drugi semestr celuj¹ce
oceny cz¹stkowe z jêzyka polskiego.
Wrêczono im równie¿ piêkne albumy
ufundowane przez Radê Rodziców.

W pierwszym pó³roczu r.szk.2004/
2005 biblioteka og³osi³a zbiórkê zabawek

dla polskich dzieci mieszkaj¹cych w Kazachstanie. M³odzie¿
naszej szko³y podarowa³a 65 maskotek. Zabawki, jak równie¿
bajki i podrêczniki do nauki jêzyka polskiego oraz ubranka dla
dzieci, które zebrano w ubieg³ym roku podczas podobnej akcji
przekazaliœmy ksiêdzu Januszowi Klamutowi, który w najbli¿szym
czasie zorganizuje transport do miejsca docelowego.

Równie¿ w I pó³roczu dla uczniów zdaj¹cych tzw. now¹
maturê zorganizowano cykl zajêæ, maj¹cy na celu naukê
sporz¹dzania bibliografii za³¹cznikowej, któr¹ ka¿dy maturzysta
ma przygotowaæ indywidualnie i przedstawiæ komisji
egzaminacyjnej przed ustn¹ matur¹ z jêzyka polskiego.

B I B L I O T E K A  S Z K O L N AB I B L I O T E K A  S Z K O L N AB I B L I O T E K A  S Z K O L N AB I B L I O T E K A  S Z K O L N AB I B L I O T E K A  S Z K O L N A

6) datê zawarcia umowy i okreœlony w niej termin rozpoczêcia
œwiadczenia us³ugi telekomunikacyjnej w przypadku

gdy sk³adamy reklamacjê na niedotrzymanie z winy
dostawcy us³ug okreœlonego w umowie
o œwiadczenie us³ug teleko- munikacyjnych terminu

rozpoczêcia œwiadczenia tych us³ug,
7) wysokoœæ kwoty odszkodowania lub innej

nale¿noœci w przypadku gdy reklamuj¹cy
¿¹da ich wyp³aty;
8) numer konta bankowego lub adres
w³aœciwy do wyp³aty odszkodowania
lub innej nale¿noœci albo wniosek o ich
zaliczenie na poczet przysz³ych

p³atnoœci - w przypadku gdy ¿¹damy od
operatora konkretnej kwoty odszkodowania,

9) podpis reklamuj¹cego - w przy-padku reklamacji z³o¿onej
w formie pisemnej.

Uwaga!
Zgodnie z art. 106 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, je¿eli reklamacja us³ugi telekomunikacyjnej
nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej z³o¿enia,
uwa¿a siê, ¿e reklamacja zosta³a uwzglêdniona.

-  M I E J S C E  N I E K O N I E C Z N I E  N U D N E-  M I E J S C E  N I E K O N I E C Z N I E  N U D N E-  M I E J S C E  N I E K O N I E C Z N I E  N U D N E-  M I E J S C E  N I E K O N I E C Z N I E  N U D N E-  M I E J S C E  N I E K O N I E C Z N I E  N U D N E

Joanna Rygiel

Praktyczna nauka ortografii w bibliotece
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Wa¿nym sprawdzianem wiedzy i umiejêtnoœci uczniów s¹
organizowane w szkole przez nauczycieli ucz¹cych danych
przedmiotów  konkursy.

W listopadzie odby³a siê IV edycja „Szkolnego konkursu
ortograficznego”. Po wstêpnej eliminacji ,w której uczestniczyli
wszyscy uczniowie naszej szko³y do fina³u zakwalifikowa³o siê
24 uczniów. Dyktando fina³owe przygotowane przez nauczycieli
polonistów wy³oni³o szkolnych laureatów. Szkolnym mistrzem
ortografii zosta³a uczennica  klasy III TE d - Aldona Krzysik,
drugie miejsce przypad³o uczennicy klasy V LE a - Magdalenie
Lenart, a trzecie uczennicy klasy III LO Izabeli Nogaj oraz
uczennicy klasy II TE d - Katarzynie Œcibor.

Dnia 25 listopada 2004 r. odby³a siê II edycja „Szkolnego

konkursu gramatycznego z jêzyka angielskiego”. W konkursie
wziê³o udzia³ 30 uczniów klas pi¹tych. Najwiêksz¹ liczbê
punktów, a tym samym zwyciêstwo zdobyli nastêpuj¹cy
uczniowie:
I- miejsce: Monika Fejdasz z klasy V LE c;
II- miejsce: Joanna Badnarczyk z klasy V LE b;
III- miejsce: Kamila Zarzyka  z klasy V LE b.

Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajê³y siê
Agnieszka Nêdza oraz Ma³gorzata W³odek.

Zwyciêzcy wy¿ej wymienionych konkursów otrzymali
dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Radê Rodziców
ZSE.

KONKURSY   W   ZSE  W  BRZOZOWIE

Wzorem lat ubieg³ych Samorz¹d
Uczniowski Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych w Brzozowie w okresie
przedœwi¹tecznym przeprowadzi³ wiele
akcji, które wprowadzi³y ca³¹ spo³ecznoœæ
szko³y w klimat obchodów Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Jedn¹ z takich akcji jest
zbiórka pieniêdzy pod has³em „Miko³ajki”
na rzecz dzieci mieszkaj¹cych w Domu
Pomocy Spo³ecznej Zgromadzenia
SS S³u¿ebniczek NMP NP w Brzozowie.
Zebrane pieni¹dze wœród uczniów

TRADYCJE  ŒWI¥TECZNE  W  ZSE  W  BRZOZOWIE

Anna Bator

i nauczycieli naszej szko³y zosta³y
przekazane przez m³odzie¿ i opiekuna
Samorz¹du Uczniowskiego na rêce
dyrektora tej placówki.
    Kolejn¹ akcj¹ by³o przeprowadzenie
konkursu na najpiêkniejszy stroik
œwi¹teczny. Klasy, które zosta³y laureatami
tego konkursu mog¹ wykorzystaæ dzieñ
wolny od pytania i sprawdzianów.
    Dnia 22 grudnia 2004 r.  w szkolnej sali
gimnastycznej spotkali siê uczniowie,
nauczyciele oraz zaproszeni goœcie na

uroczystoœci nazywanej przez nas „Wigili¹
poetyck¹”. Na program przygotowany
pod kierunkiem opiekuna Samorz¹du
Uczniowskiego pani mgr El¿biety
Olearczyk  z³o¿y³y  siê wiersze o Bo¿ym
Narodzeniu przeplatane piêknymi polskimi
kolêdami w wykonaniu naszych uczniów.
Wystêp zosta³ urozmaicony przez
kolêdników prezentuj¹cych  weso³e
ludowe wierszyki i pastora³ki. Nie zabrak³o
równie¿ œwi¹tecznych  i noworocznych
¿yczeñ.

         W I semestrze roku szkolnego 2004/2005 m³odzie¿
naszej szko³y startowa³a w zawodach objêtych Kalendarzem
Szkolnych Imprez Sportowych opracowanym przez Podkarpacki
Zwi¹zek Sportowy w Rzeszowie.
Do najwiêkszych sukcesów nale¿y zaliczyæ:
I – miejsce ch³opców i II - miejsce dziewcz¹t w biegach
prze³ajowych w  powiecie i kwalifikacje do zawodów
rejonowych;
I – miejsce ch³opców w pi³ce siatkowej w powiecie, nastêpnie
II miejsce w rejonie i kwalifikacje na pó³fina³y wojewódzkie;
I – miejsce ch³opców i II miejsce dziewcz¹t w sztafetowych

biegach prze³ajowych w powiecie i kwalifikacje do zawodów
wojewódzkich;
II - miejsce w powiecie dziewcz¹t i ch³opców w tenisie sto³owym
(zawody dru¿ynowe), nastêpnie ch³opcy zajêli II miejsce w rejonie
i IX miejsce na zawodach wojewódzkich.
Du¿ym sukcesem by³ równie¿ udzia³ uczniów naszej szko³y
w biegach im. Prof. W. Pañki organizowanych przez MOSiR
w Brzozowie.  W zawodach tych bardzo dobrze wypadli ch³opcy,
którzy zajêli trzy pierwsze miejsca, a dziewczêta drugie miejsce.

Udzia³ uczniów ZSE w zawodach sportowych

„AMAZONKI”
przy Podkarpackim Oœrodku Onkologicznym w Brzozowie

Jest to organizacja po¿ytku publicznego.
Pomó¿ kobietom tak mocno doœwiadczonym przez chorobê nowotworow¹ przekazuj¹c 1% podatku dochodowego
lub inn¹ dowoln¹ kwotê na rzecz naszego stowarzyszenia. Zebrane œrodki przeznaczone s¹ na cele statutowe tj.

rehabilitacjê fizyczn¹ i psychiczn¹ kobiet po leczeniu raka piersi.
Stowarzyszenie nasze jest wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego pod Nr. 0000112999.

Mamy nadziejê, ¿e zdecyduj¹ siê Pañstwo na wsparcie naszej dzia³alnoœci.
Wp³aty prosimy przekazaæ na konto:

PEKAO S.A. I I Oddz./Brzozów  nr 40124023241111000033147422

Anna Bator

Za ka¿d¹ darowiznê naszym darczyñcom serdecznie dziêkujemy.

Anna Bator



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

Tradycyjnie poczynaj¹c od paŸdziernika m³odzie¿ brzozowskiego I Liceum Ogólnokszta³c¹cego uczestniczy³a
w Licealiadzie w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców. Organizatorem zawodów by³o I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Brzozowie
i Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Brzozowie. Wszystkie mecze sêdziowali  Tomasz Dobrowolski i  Artur Cyparski.
Powiatowa Licealiada odby³a siê w sali gimnastycznej I LO w Brzozowie w dniach 28 – 29.10.2004 r.
Udzia³ wziê³y dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców : I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie, Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Brzozowie,
Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie.
Uzyskane wyniki:
dziewczêta: tabela:
ZSE - ZSB  Brzozów 13-4 1. I LO Brzozów 4p  (43-9)
ZSB – I LO   Brzozów 4-32 2. ZSE  Brzozów 2p  (18-15)
ZSE - I LO   Brzozów 5-11 3. ZSB Brzozów 0p  (8-45)

ch³opcy: tabela:
ZSB - ZSE   Brzozów 14-18 1. I LO Brzozów 4p  (63-28)
ZSE – I LO  Brzozów 6-29 2. ZSE Brzozów 2p  (24-43)
ZSB – I LO  Brzozów 22-34 3. ZSB Brzozów 0p  (36-52)

Do zawodów rejonowych awansowa³y dru¿yny:
 I LO Brzozów (dziewczêta)  oraz   I LO Brzozów (ch³opcy).

Rejonowa Licealiada w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców odby³a siê równie¿ w sali gimnastycznej I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie w dniach 19 i 24.11.2004 r.
Wœród dziewcz¹t udzia³ wziê³y dru¿yny: I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie, II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sanoku,
Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku, Zespo³u Szkó³ Licealnych w Ustrzykach Dolnych

Uzyskane wyniki:   tabela:
I LO Brzozów – II LO Sanok 13-7 1. I LO Brzozów 6p    (42-13)
ZSL Ustrzyki D. – ZSER Lesko 8-3 2. II LO Sanok 4p    (32-27)
II LO Sanok – ZSER Lesko 11-6 3. ZSL Ustrzyki D. 2p    (17-30)
I LO Brzozów – ZSL Ustrzyki D. 13-1 4. ZSER Lesko 0p    (14-35)
I LO Brzozów - ZSER Lesko 16-5
II LO Sanok  – ZSL Ustrzyki D. 14-8

Wœród ch³opców udzia³ wziê³y dru¿yny: I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie, Zespo³u Szkó³ nr 2 w Sanoku, Zespo³u Szkó³
Licealnych w Ustrzykach Dolnych.

Uzyskane wyniki: tabela:
ZS nr 2 Sanok - I LO   Brzozów 15-25 1. I LO Brzozów 4p  (69-36)
ZS nr 2 Sanok - ZSL Ustrzyki D. 22-25 2. ZSL Ustrzyki D. 2p  (46-66)
I LO Brzozów - ZSL Ustrzyki D. 44-21 3. ZSnr 2 Sanok 0p  (37-50)

Do pó³fina³ów wojewódzkich awansowa³y dru¿yny: Dziewczêta:   I LO Brzozów   i  II LO Sanok, Ch³opcy:   I LO Brzozów  i  ZSL
Ustrzyki Dolne.

Kolejny szczebel zawodów - Pó³fina³ Wojewódzki Licealiady w pi³ce rêcznej odby³ siê: dziewczêta – 3.12 2004 r. w sali gimnastycznej
I LO w Brzozowie, ch³opcy – 30.11.2004 r. w hali MOSiR w Jaœle.
Do ostatecznego wyniku pó³fina³ów zaliczono wyniki miêdzy poszczególnymi dru¿ynami z zawodów rejonowych.

DZIEWCZÊTA:
Udzia³ wziê³y dru¿yny: I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie (13 - 7 ), II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sanoku   (7 - 13),
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kroœnie  (7 -7), Zespo³u Szkó³ w Trzcinicy  (7 - 7).

Uzyskane wyniki: tabela:
I LO Brzozów – ZSP nr5 Krosno 17-6 1. I LO Brzozów 6p     (45-16)
II LO Sanok – ZS Trzcinica 20-9 2. II LO  Sanok 4p     (39-38)
I LO Brzozów – ZS Trzcinica 15-3 3. ZS Trzcinica 1p    (22-35)
II LO Sanok – ZSP nr5 Krosno 19-13 4. ZSP nr5 Krosno 1p     (26-43)

SUKCESY  LICEALISTÓW  W  PI£CE  RÊCZNEJ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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CH£OPCY:
Udzia³ wziê³y dru¿yny: II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Jaœle   (14 - 13), Zespo³u Szkó³ w Iwoniczu (13 - 14), Zespo³u Szkó³
Licealnych w Ustrzykach Dolnych  (21 - 44), I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie   (44 - 21).

Uzyskane wyniki: tabela:
II LO Jas³o – ZSL Ustrzyki D. 22-19 1. I LO Brzozów 6p     (115-70)
I LO Brzozów – ZS Iwonicz 35-29 2. II LO Jas³o 4p     (56-68)
ZS Iwonicz – ZSL Ustrzyki D. 26-25 3. ZS Iwonicz 2p     (68-74)
I LO Brzozów – II LO Jas³o 36-20 4. ZSL Ustrzyki D. 0p     (55-92)

Do Fina³u Wojewódzkiego awansowa³y dru¿yny: dziewczêta:   I LO Brzozów,   ch³opcy:   I LO Brzozów.

Do Turnieju bara¿owego awansowa³y dru¿yny:  dziewczêta:   II LO Sanok,    ch³opcy:   II LO Jas³o.

Fina³ Wojewódzki Licealiady w pi³ce rêcznej dziewcz¹t odby³ siê w Mielcu 21.12.2004 r. Po zaciêtej walce dru¿yna dziewcz¹t
z I LO w Brzozowie zajê³a 4 miejsce w klasyfikacji szkó³ ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.

Uzyskane wyniki: tabela:
I LO Brzozów – LO Kolbuszowa     4-13 1. I LO Rzeszów 6p    (43-22)
I LO Rzeszów – V LO Mielec           14-8 2. V LO Mielec 4p    (24-28)
I LO Brzozów – I LO Rzeszów         8-15 3. LO Kolbuszowa 2p   (25-25)
LO Kolbuszowa – V LO Mielec      6-7 4. I LO Brzozów 0p   (20-37)
V LO Mielec – I LO Brzozów           9-8
LO Kolbuszowa – I LO Rzeszów    6-14

Dru¿yna pi³ki rêcznej ch³opców z brzozowskiego ogólniaka uczestniczy³a w Finale Wojewódzkim Licealiady, który
odby³ siê w Przemyœlu 20.12.2004 r.

Uzyskane wyniki: tabela:
III LO Rzeszów – I LO Mielec 22-15 1. II LO Przemyœl 6p    (53-44)
I LO Brzozów – II LO Przemyœl 12-16 2. III LO Rzeszów 4p    (61-47)
I LO Mielec – II LO Przemyœl 18-19 3. I LO Mielec 2p    (59-64)
I LO Brzozów – III LO Rzeszów 14-25 4. I LO Brzozów 0p   (49-67)
I LO Brzozów – I LO Mielec 23-26
II LO Przemyœl – III LO Rzeszów 18-14

Klasyfikacja koñcowa Fina³u Wojewódzkiego Licealiady w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców przynios³a nastepuj¹ce
wyniki:

dziewczêta: ch³opcy:
1.  I LO RZESZÓW 1.  II LO PRZEMYŒL
2.  V LO MIELEC 2.  III LO RZESZÓW
3.  LO  KOLBUSZOWA 3.  I LO MIELEC
4.  I LO  BRZOZÓW 4.  I LO  BRZOZÓW
5.  ZST LE¯AJSK 5.  LO  KOLBUSZOWA
6.  II LO SANOK 6.  II LO JAS£O

Wysokie miejsca w czo³ówce dru¿yn województwa podkarpackiego to ogromny sukces uczniów brzozowskiego LO i ich
opiekunów.
Dru¿yny wystêpowa³y w nastêpuj¹cych sk³adach:
dziewczêta:
Katarzyna Pi¹tek-bramkarz, Dorota Harêzga, Magdalena Bober, Karolina Lenart, Magdalena Wawczak, Beata Czech, Malwina
Kaliñska, Anna Paj¹k, Sylwia Gasparec, Edyta Tarnawska, Sabina Bargie³.
Opiekunowie zespo³u - Magdalena Kaczkowska, Tomasz Dobrowolski.
ch³opcy:
Pawe³ Paw³owski-bramkarz, Karol Sroczyñski-bramkarz, Mateusz £obaza, Marcin Szarek, Dariusz Domaradzki, £ukasz Gasparec,
Wojciech G³adysz, Maciej Cyparski, Grzegorz Fejdasz, Kamil Soko³owski, Krzysztof Bieñczak, Kamil Szarek, Grzegorz Ginalski,
Dawid W³adyka, Jacek Huber.
Opiekun zespo³u - Anna Cyparska.

Opracowa³a:
Magdalena Kaczkowska

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

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

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 24. 01. 2005 r.

1. Lakiernik do elementów drewna
2. Pracownik dzia³u inwestycji
3. Mistrz + pracownik rozbioru i wykrawania
     (przetwórstwo miêsne)
4. Specjalista ds. rekrutacji i organizacji stanowisk pracy
5. Sprzedawca (bran¿a ogrodnicza)

6.  Szwaczka
7. Kierowca kat. C+E (ci¹gniki siod³owe)
8. Ksiêgowy wym. pe³na ksiêgowoœæ + doœwiadczenie
9. Przedstawiciel handlowy (bran¿a budowlana)
    wymagane: prawo jazdy kat. B, wykszta³cenie min.
      œrednie, dyspozycyjnoœæ, doœwiadczenie

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.12.2004 r.
Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci

Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie w roku 2004
realizowa³ dwa projekty wspó³finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)  maj¹ce
na celu: „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia
poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do
zwiêkszenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiêbiorczoœci
wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”, na
³¹czn¹ kwotê 625.991,14 z³.  Udzia³ Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego wyniós³ 426.380,78 z³.

Pierwszy z projektów pod nazw¹  „Dobry start
w powiecie brzozowskim” skierowany by³ do bezrobotnej
m³odzie¿y, która nie ukoñczy³a jeszcze 25 roku ¿ycia. W ramach
tego projektu osoby kierowane do odbycia sta¿u mia³y
mo¿liwoœæ nabycia nowych kwalifikacji zawodowych lub
poszerzenia dotychczas posiadanych celem zwiêkszenia szans
na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.

Drugi z projektów „Aktywny powrót w powiecie
brzozowskim” skierowany by³ do osób powy¿ej 25 roku ¿ycia
i pozostaj¹cych bez pracy do 24 miesiêcy, ze szczególnym
uwzglêdnieniem osób d³ugotrwale bezrobotnych. Program ten
mia³ na celu umo¿liwienie powrotu na rynek pracy i wzrost szeroko
pojêtej zatrudnialnoœci, w tym samozatrudnienia. Dzia³ania
uwzglêdnione w projekcie przewidywa³y udzielanie dotacji na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, organizacjê przygotowania

Ma³gorzata Matelowska
Kierownik Referatu Programów Rynku Pracy

w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Brzozowie

zawodowego w miejscu pracy oraz organizacjê prac
interwencyjnych, które mia³y pozwoliæ osobom nie pozostaj¹cym
w zatrudnieniu na przywrócenie kontaktu z prac¹ i w efekcie
ponowne wejœcie na rynek pracy, w tym podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, jak równie¿ zdobycie doœwiadczenia zawodowego
zwiêkszaj¹cego mo¿liwoœci aktywnego funkcjonowania na rynku
pracy.

W ramach projektów  do odbycia sta¿u skierowanych
zosta³o 167 osób, 34 osoby odby³o przygotowanie zawodowe,
13 osób skierowano do prac interwencyjnych oraz 3 osobom
przyznano dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Beneficjenci projektów mieli mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy
doradcy zawodowego oraz poœrednika pracy (udzia³
w warsztatach). Pomoc ta obejmowa³a naukê umiejêtnego
korzystania z technik aktywnego poszukiwania pracy,
opracowywanie dokumentów niezbêdnych w poszukiwaniu
pracy oraz okreœleniu indywidualnych œcie¿ek rozwoju
zawodowego, a tak¿e zapoznanie siê z informacjami
o realizowanych programach rynku pracy, specyfice lokalnego
rynku pracy oraz mo¿liwoœciach uzyskania zatrudnienia.
Wszystkie dzia³ania ujête w projektach stanowi³y kompleksow¹
a jednoczeœnie zindywidualizowan¹ ofertê pomocy dla
beneficjentów.

P R O J E K T Y   A K T Y W I Z A J I
B E Z R O B O T N Y C H   W   P O W I E C I E
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W BRZOZOWIE
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  Kierownik ZDP
Kazimierz Tympalski

ZARZ¥D DRÓG POWIATOWYCH W BRZOZOWIE

Zarz¹d Dróg Powiatowych
w Brzozowie dysponuje spor¹ iloœci¹
materia³ów do zwalczania œliskoœci
nawierzchni (800 m3 ¿u¿la, 200 m3 piasku
i 57 ton soli drogowej). Przygotowano
równie¿ sprzêt do zimowego utrzymania
dróg. W wyniku przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego zawarto
umowy na odœnie¿anie i piaskowanie
dróg, dziêki czemu Zarz¹d bêdzie mia³ do
dyspozycji trzy p³ugopiaskarki i dwa
ci¹gniki - wy³onione z przetargu.
W grudniu ub.r. zakupiono równie¿
dodatkowy sprzêt  - p³ug wirnikowy oraz
posypywarkê. Urz¹dzenia te zosta³y
zamontowane do ci¹gnika wielofunkcyj-
nego „Lambo-rghini” i w razie wiêkszych
opadów œniegu stanowiæ bêd¹ znaczn¹
pomoc w zimowym utrzymaniu dróg.

Na mocy nowych polskich
regulacji prawnych m.in. znowelizowanej
ustawy o warunkach zdrowotnych
¿ywnoœci i ¿ywienia oraz aktów
wykonawczych  kieruj¹cy zak³adem (lub
osoba przez niego upowa¿niona) jest
obowi¹zany do wdro¿enia  i stosowania
zasad  systemu HACCP ( Systemu analizy

zagro¿eñ i krytycznych punktów kontroli).
Wdro¿enie zasad systemu  HACCP musi
byæ poprzedzone wdro¿eniem Dobrej
Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki
Produkcyjnej , które uwzglêdniaj¹
specyfikê dzia³alnoœci danego Zak³adu.

Zima 2005 w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w Brzozowie
Przypomnieæ nale¿y, ¿e przed

pierwszym atakiem zimy na sieci dróg
powiatowych wykonywane by³y bie¿¹ce
remonty. Zlikwidowano g³êbokie wyboje
w jezdniach przy u¿yciu kliñca oraz 3 ton
masy asfaltowej na zimno. Naprawiono
rozmyty przez powódŸ przepust drogowy
A125 cm na drodze w Niebocku.
Kontynuowane by³y równie¿ prace przy
pog³êbianiu rowów drogowych, miêdzy
innymi w miejscowoœci Wo³ódŸ na
odcinku oko³o 200 mb. Uzupe³nianio
nasypy ziemne w Woli Jasienickiej na
umocnionych odcinkach nad potokiem na
d³ugoœci oko³o 50 mb, a tak¿e umocniono
p³ytami drogowymi i odbudowano
rozmyt¹ skarpê drogi w obrêbie przyczó³ka
mostowego w ci¹gu drogi Domaradz –
Przysietnica.

W miarê mo¿liwoœci kontynuowane
by³y prace przy równaniu i uzupe³nianiu
poboczy ziemnych na odcinkach nowo
wykonanych nak³adek asfaltowych na
drogach Brzozów–Wara, Izdebki–
Obarzym oraz przy wykonaniu pog³êbienia
rowu drogowego w Brzozowie na ul.
Chopina na odcinku oko³o 230 mb.
Dokonane zosta³y równie¿ roboty ziemne
w ci¹gu drogi Barycz – Izdebki na odcinku
600 mb Kompleksu Leœnego „Magierów”.
Polega³y one na wykarczowaniu 55 szt.
pni po wyciêtych drzewach, wykonaniu
rowów odwadniaj¹cych i wyrównaniu
korpusu drogi. Na ten odcinek drogi zosta³
wbudowany materia³ kamienny
(pospó³ka) w iloœci 40 m3. Prace te zosta³y
wykonane wspólnie z Nadleœnictwem
Brzozów, oraz Gmin¹ Nozdrzec.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie informuje, ¿e organizuje
 szkolenia z zakresu –

Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP)
i

dla zak³adów ¿ywienia zbiorowego (w tym ma³ej gastronomii) oraz dla placówek obrotu
handlowego.

!!

Zg³oszenia nale¿y dokonaæ w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Oddziale ̄ ywnoœci i ̄ ywienia PSSE w Brzozowie

– tel.(0-13) 43414 59.
O terminie  szkolenia  strony  zostan¹  poinformowane przy zg³oszeniu.

W programie  szkolenia
przewidziane s¹ m.in.
 - wzorcowe opracowanie dokumentacji

z zakresu GHP i GMP,
- warsztaty szkoleniowe z prowadzenia

dokumentacji i zapisów w ramach tych
Systemów Jakoœci.

p.o.  Dyrektor
Powiatowej Stacji  Sanitarno - Epidemiologicznej w  Brzozowie

mgr Tadeusz Pióro
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Informacje zebra³ i opracowa³:
   Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie

asp. sztab.  Bogdan Biedka
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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
https://binp.info/kppspbrzozow/

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

         Dokonuj¹c analizy danych statystycznych za ostatnie
lata w zakresie dzia³añ ratowniczych nale¿y stwierdziæ, ¿e iloœæ
dzia³añ interwencyjnych wzrasta z ka¿dym rokiem.

Niezbêdnym elementem warunkuj¹cym skuteczne
prowadzenie dzia³añ jest posiadanie na wyposa¿eniu Jednostki
Ratowniczo - Gaœniczej KP PSP w Brzozowie odpowiedniego
sprzêtu.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Komenda Powiatowa PSP
w Brzozowie po przeprowadzeniu wymaganego przepisami
postêpowania przetargowego dokona³a zakupu ciê¿kiego
zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego firmy
„HOLMATRO”.
W sk³ad ww. zestawu wchodz¹:
1. No¿yce hydrauliczne - do ciêcia
miedzy innymi elementów karoserii
samochodowych, o maksymalnej
sile ciêcia 31 ton.
2. No¿yco – rozpieracz - do ciêcia,
rozpierania, œciskania oraz
ci¹gniêcia, o maksymalnej sile
rozpierania 20,4 tony i  maksymalnej
sile ciêcia 38,8 tony.
3. Pompa hydrauliczna napêdzana
silnikiem spalinowym do obs³ugi
2 narzêdzi jednoczeœnie bez straty
prêdkoœci i mocy wraz ze zwijad³ami
na wê¿e zasilaj¹ce o d³ugoœci 20 m
ka¿dy.

4. Dodatkowe wyposa¿enie stanowi¹ specjalne ³añcuchy
poszerzaj¹ce zakres mo¿liwoœci wykorzystania no¿yco-
rozpieracza.
£¹czna wartoœæ zakupionego zestawu wynios³a 70 tys. z³otych.
Zestaw tych narzêdzi uzupe³ni³ dotychczasowe wyposa¿enie
samochodu po¿arniczego „RENAULT” M210 4x4. Urz¹dzenia
te bêd¹ wykorzystywane wed³ug potrzeb w ró¿nego rodzaju

NOWY  SPRZÊT  RATOWNICZY  W  KOMENDZIE  POWIATOWEJ
PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE

akcjach ratowniczych zwi¹zanych z wypadkami i zdarzeniami na
drodze, g³ównie do uwalniania uwiêzionych osób
w pojazdach.

Samochód operacyjno – rozpoznawczy Jednostki
Ratowniczo - Gaœniczej KP PSP w Brzozowie.
Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie w 2004 roku
uzupe³ni³a te¿ swoje wyposa¿enie w nowy pojazd. Jest
to samochód FIAT DOBLO 1,9 TDI przeznaczony do
dzia³añ operacyjnych prowadzonych przez Jednostkê
Ratowniczo - Gaœnicz¹ KP PSP w Brzozowie. Jest te¿
wykorzystywany jako pojazd do rozpoznawania
ró¿nych miejscowych zagro¿eñ na terenie powiatu.
Wyposa¿ony jest w niezbêdne urz¹dzenia ³¹cznoœci

radiowej i nag³aœniaj¹ce. Zakup tego pojazdu zosta³
dofinansowany ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Na  zdjêciach nowo otrzymany sprzêt.
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Czy nieletni odpowiada za swoje czyny?
Pytaj¹ na spotkaniach rodzice, których pociechy wesz³y
w kolizjê z prawem.
Tak. Drodzy Pañstwo, nieletnie pociechy odpowiadaj¹ za
przewinienia.

Ustawa z 26 paŸdziernika 1982 r. „o postêpowaniu
w sprawach nieletnich” reguluje zakres odpowiedzialnoœci osób
nie bêd¹cych doros³ymi. W œwietle ustawy osob¹ nieletni¹ jest:
w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji - osoba do
18 roku ¿ycia, przy czym dolna granica nie jest okreœlona;
w sprawach o „czyn karalny” - osoba miêdzy 13 a 17 rokiem
¿ycia; w zakresie wykonywania œrodków wychowawczych lub
poprawczych - do ukoñczenia 21 roku ¿ycia. Wyjaœnijmy wiêc
co to jest „czyn karalny” - w ustawie czytamy, i¿ jest nim „czyn
zabroniony jako: przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe albo
jedno z 12 wykroczeñ okreœlonych w kodeksie wykroczeñ.
A wiêc nieletni bêdzie odpowiada³ na pewno, gdy:
1. „krzykiem, ha³asem, alarmem lub innym wybrykiem zak³óci

spokój, porz¹dek publiczny, spoczynek nocny albo wywo³a
zgorszenie w miejscu publicznym”(art. 51 kodeksu
wykroczeñ, dalej „kw”);

2. znêca siê nad zwierzêciem, np. bije zwierzê w sposób
szczególnie bolesny, w inny sposób zadaje zwierzêciu
cierpienie fizyczne (art. 62 kw) przepis ten uwzglêdnia te¿
inne przyk³ady;

3. umyœlnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni
bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ pañstwowy
(art. 69 kw);

4. niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub
napisy ostrzegaj¹ce o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie dla ¿ycia
lub zdrowia cz³owieka albo ogrodzenie lub inne urz¹dzenie
zapobiegaj¹ce takiemu niebezpieczeñstwu (art. 74 kw);

5. obrzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd
mechaniczny bêd¹cy w ruchu (art. 76 kw);

6. samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, w³¹cza lub
wy³¹cza znak, sygna³, urz¹dzenie ostrzegawcze lub
zabezpieczaj¹ce albo zmienia ich po³o¿enie, zas³ania je lub
czyni niewidocznym i (art.85 kw);

7. znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie
dzia³aj¹cego œrodka, prowadzi pojazd mechaniczny, lub inny
pojazd (art.87 kw);

8. kradnie lub przyw³aszcza sobie mienie spo³eczne, je¿eli
wartoœæ nie przekracza 250 z³ (art.119 kw); kradzie¿ mienia
o wartoœci powy¿ej 250 z³ jest przestêpstwem;

9. nabywa mienie wiedz¹c o tym, ¿e pochodzi ono z kradzie¿y
lub z przyw³aszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo
w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowych mienie to przyjmuje
lub pomaga do jego ukrycia (art.122 kw);

10. umyœlnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do
u¿ytku mienie spo³eczne lub cudze mienie (art.124 kw);

11. nabywa w celu odsprzeda¿y z zyskiem bilety wstêpu na
imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto
bilety te sprzedaje z zyskiem (art133 kw);

12. ze z³oœliwoœci lub swawoli utrudnia lub uniemo¿liwia
korzystanie z urz¹dzeñ przeznaczonych do u¿ytku
publicznego, a w szczególnoœci uszkadza lub usuwa
przyrz¹d alarmowy, instalacjê oœwietleniow¹, zegar,
automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowoœci, ulicy,
placu lub nieruchomoœci, urz¹dzenie s³u¿¹ce do
utrzymania czystoœci lub ³awkê.

A w przypadkach innych wykroczeñ?
Do odpowiedzialnoœci nieletni zostanie zobowi¹zany

je¿eli mo¿na przypisaæ mu przejaw demoralizacji i tym samym
uzasadniaæ potrzebê wszczêcia postêpowania przez  sêdziego
S¹du Rejonowego Wydzia³u Rodzinnego i Nieletnich. Warto
o tym wiedzieæ, szczególnie przed zimow¹ przerw¹ w nauce,
niezale¿nie od tego, czy dziecko wyjedzie na wypoczynek, czy
bêdzie w tym czasie przebywaæ w domu. Pamiêtajmy, ¿e warto
wiedzieæ w jakim œrodowisku, z kim i gdzie przebywa syn lub
córka. I nie chodzi tu o nadopiekuñczoœæ, ale o bezpieczeñstwo,
w myœl zasady „lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ...”

Œwiate³ka zosta³y rozdane
Trwaj¹ca od kilku lat wspó³praca, w zakresie prewencji

kryminalnej i propagowania zasad bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym pomiêdzy brzozowsk¹ policj¹ a Rafineri¹ Jas³o
i jasielskim PZMot zaowocowa³a kolejnymi przyk³adami.
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie, w grudniu minionego
roku, otrzyma³a od Rafinerii jasielskiej po 1500 œwiate³ek
odblaskowych, kolorowanek, planów lekcji i plakatów o treœciach
wiktymologicznych. Nadal trwaj¹ spotkania z dzieæmi w szko³ach
podstawowych i przedszkolach, gdzie obok edukacji
komunikacyjnej zwi¹zanej tak¿e z zim¹, dzieci otrzymuj¹ powy¿sze
materia³y. W 2003 i 2004 roku obdzieliliœmy podobnymi gad¿etami
uczniów szkó³ podstawowych znajduj¹cych siê w s¹siedztwie
drogi wojewódzkiej na odcinku Domaradz – Grabownica.

W bie¿¹cym roku policjanci ruchu drogowego podobne spotkania
prowadz¹ w placówkach szkolnych i przedszkolnych na trasach
dróg powiatowych. Jeszcze w grudniu odblaski, kolorowanki
i inne materia³y otrzyma³y dzieci szkó³ na terenie gminy Dydnia,
np. SP Grabówka, SP Dydnia, SP Krzywe, SP Koñskie i SP
Witry³ów. Do akcji na terenie gminy Nozdrzec w³¹czy³ siê
osobiœcie wójt tej gminy - Antoni Gromala.  W miejscowej Szkole

Przedszkolaki w trakcie jednego z edukacyjnych spotkañ
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Podstawowej wrêczenie œwiate³ek – odblasków po³¹czone by³o
z programem artystycznym o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym.
W najbli¿szym czasie materia³y te, do wyczerpania zapasów,
przeka¿emy tak¿e innym szko³om. Dzia³ania koordynuje aspirant
Kazimierz Barañski z brzozowskiej „drogówki”.

Na uwagê zas³uguje mi³e spotkanie w Przedszkolu w Starej
Wsi, gdzie dzieci posiadaj¹ ju¿ du¿¹ wiedzê w zakresie bycia
bezpiecznym na drodze, w samochodzie, czy na chodniku.
Wymowne by³o stwierdzenie jednego z przedszkolaków: „...a ja
powiem swojemu tatusiowi, ¿e nie bêdê jeŸdzi³a z nim
samochodem je¿eli nie kupi mi fotelika do samochodu, nie  bêdê
siê chowa³a za siedzenie w samochodzie i nie bêdê siê wstydzi³a
pana policjanta...”

Mo¿e warto, czasem uczyæ siê zasad bezpieczeñstwa od
w³asnych dzieci.

Kierowa³a autem wbrew zakazowi...
16 grudnia ub.r. o godz. 22.50 w Weso³ej (gmina Nozdrzec)

policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej
mercedesa. Kierowc¹ okaza³a siê 32-letnia mieszkanka jednej ze
wsi powiatu jasielskiego. Sprawdzaj¹c w komputerowej bazie
danych, czy kieruj¹ca nie ma punktów karnych, okaza³o siê, ¿e za
kierowanie w stanie nietrzeŸwym, w paŸdzierniku 2003 r., mia³a
ona wydany s¹dowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami do
2006 roku. Sprawczyni nie zastosowa³a siê do orzeczenia
s¹dowego i ju¿ w lutym 2004 r. pope³ni³a kolejne wykroczenie
drogowe. Ujawniony obecnie przez policjantów naszej jednostki
fakt kierowania pojazdem przez tê kobietê to przestêpstwo.
W zwi¹zku z powy¿szym po wykonaniu niezbêdnych czynnoœci
wyjaœniaj¹cych materia³y w tej sprawie zostan¹ skierowane do
S¹du Rejonowego w Brzozowie. Kobieta bêdzie odpowiada³a
z art. 244 kodeksu karnego, czyli za „nie stosowanie siê do
orzeczonego przez s¹d zakazu prowadzenia pojazdu”. Grozi jej
za to kara pozbawienia wolnoœci do 3 lat.

Kierowa³ bêd¹c „na fleku”...
22 grudnia ub.r. o godz. 0.40 policjanci patroluj¹cy rejon

miasta zauwa¿yli na jednej z ulic bardzo wolno jad¹c¹ skodê
felicjê. postanowili zatrzymaæ to auto do kontroli. Teren miasta
by³ oœwietlony, radiowóz oznakowany, policjanci w mundurach

zatrzymywali pojazd czerwonym œwiat³em latarki – wszystko
wydawa³oby siê zgodne z przepisami... Kierowca skody zwolni³,
a nastêpnie przyspieszy³ i skrêci³ w jedn¹ z bocznych ulic.
Korzystaj¹c z braku oœwietlenia na tej ulicy wy³¹czy³ œwiat³o
w samochodzie i jecha³ jedn¹ osi¹ auta poza krawê¿nikami
oddzielaj¹cymi ulicê od pobocza. Próba ucieczki nie powiod³a
siê – kierowca skody wjecha³ w drogê bez wyjazdu. W chwili
opuszczania samochodu zosta³ zatrzymany przez patrol policji.
Wynik badania na stan trzeŸwoœci wykaza³ 2,17‰ i 2,35‰
alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowc¹ okaza³ siê 30-letni
mieszkaniec Katowic, który do Brzozowa przyjecha³
w odwiedziny do kuzynów.

Materia³y w powy¿szej sprawie zostan¹ przekazane za
poœrednictwem Prokuratury Rejonowej do miejscowego s¹du.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwym sprawcy grozi
kara grzywny, ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat 2, za nie zatrzymanie siê do kontroli zaœ odpowie przed
wydzia³em grodzkim brzozowskiego s¹du. Zgodnie z art. 92
kodeksu wykroczeñ grozi mu za to kara aresztu do 30 dni albo
grzywny do 5 tys. z³.

Naœladownictwa nie polecamy...

Nowy Rok spêdzi³ w areszcie...
22 grudnia ub.r. oko³o 17.45 sprzedawczyni jednego

z kiosków w Brzozowie przygotowywa³a siê do zamkniêcia
sklepu. Krz¹taj¹c siê za lad¹ i na zapleczu nie zauwa¿y³a osobnika,
który niepostrze¿enie wszed³ do œrodka. Po chwili poczu³a ucisk
na szyi, napastnik zacz¹³ j¹ dusiæ i za¿¹da³ pieniêdzy. Po krótkiej
szamotaninie sprzedawczyni uda³o siê kopn¹æ sprawcê
i korzystaj¹c z chwili jego nieuwagi wyrwa³a siê i wybieg³a na
zewn¹trz wzywaj¹c pomocy. Napastnik uciek³.

Posiadaj¹c dok³adny rysopis napastnika nastêpnego dnia
policjanci naszej KPP prowadzili intensywne ustalenia
i poszukiwania, które oko³o po³udnia doprowadzi³y do
zatrzymania sprawcy. Jest nim 21-letni mieszkaniec Domaradza.
Przyzna³ siê do usi³owania rozboju. Na wniosek naszej jednostki,
poparty przez Prokuraturê Rejonow¹, miejscowy S¹d zastosowa³
wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztu na trzy miesi¹ce. Za powy¿szy czyn grozi mu kara
pozbawienia wolnoœci od 2 do 12 lat.

nadkomisarz Jan Wolak

Corocznym zwyczajem Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku
Niewidomych zorganizowa³ 11 stycznia 2005 r. spotkanie
op³atkowe dla swoich cz³onków. Spotkanie rozpoczêto msz¹ œw.
w koœciele parafialnym w Brzozowie, któr¹ odprawi³ Ksi¹dz
Proboszcz Franciszek Rz¹sa. W jej trakcie odœpiewano psalm
i cz³onkowie PZN odczytali proœby. Po zakoñczeniu
nabo¿eñstwa cz³onkowie ko³a udali siê do sali obrad Urzêdu
Miejskiego.

Na miejscu ¿yczenia dla wszystkich przyby³ych z³o¿y³
Przewodnicz¹cy Ko³a PZN Tadeusz Kraczkowski, powita³
zaproszonych goœci: Dyrektor PZN Rzeszów – Ma³gorzatê Ma³ek
i Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Okrêgu – Ryszarda Cebulê, Burmistrza
Brzozowa -Zdzis³awa Wojdanowskiego, Przewodnicz¹cego
Rady Gminy - Tadeusza Sperbera, Sekretarz Gminy Brzozów –
Danutê Gwizda³a, Kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej -Mariê Gowdê, Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie - Zofiê Foryœ oraz Ks. Infu³ata Juliana Pud³o.

Nastêpnym punktem programu by³ wystêp Estrady

Dzieciêcego Domu Kultury pod przewodnictwem Krzysztofa
£obodziñskiego, która uprzyjemni³a czas œpiewaj¹c kolêdy
i pastora³ki. Po wystêpie zespo³u przywita³ wszystkich
zgromadzonych Burmistrz Z. Wojdanowski, a zaraz po nim
¿yczenia noworoczne z³o¿y³ Ks. Infu³at J. Pud³o, po czym
podzielono siê op³atkiem i spo¿yto przygotowane przez Zarz¹d
Ko³a PZN posi³ki.

Pod koniec spotkania Ryszard Cebula przekaza³
cz³onkom ko³a dary ¿ywnoœciowe ufundowane przez Bank
¯ywnoœciowy. Spotkanie zakoñczy³a dyskusja, po której
uczestnicy spotkania op³atkowego mogli zadawaæ pytania
przewodnicz¹cemu.

Zorganizowanie tegorocznego spotkania op³atkowego
w znacznym stopniu u³atwili sponsorzy, wœród których byli Jerzy
Data, Jerzy Suchorabski, Józef Boroñ, Adam Misiurek oraz Janusz
i Bogus³aw Jantoszowie i Pañstwo Urbañscy.

Za wszystkie podarowane produkty Zarz¹d Ko³a PZN
sk³ada gor¹ce podziêkowania.

OP£ATEK  POLSKIEGO  ZWI¥ZKU  NIEWIDOMYCH

Zarz¹d Ko³a PZN w Brzozowie
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WARTO WIEDZIEÆ

Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1. JAKIE WARUNKI NALE¯Y
SPE£NIÆ, ABY SKORZYSTAÆ
Z  POMOCY?
Pomoc finansowa mo¿e byæ przyznana,
je¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:
1. M³ody Rolnik jest pe³noletni i w chwili
podejmowania przez Agencjê decyzji
o udzieleniu pomocy nie przekroczy³ 40
roku ¿ycia.
    Podjêcie przez Agencjê decyzji
o udzieleniu pomocy oznacza dzieñ
podpisania umowy o dofinansowanie
projektu.
2. Po raz pierwszy podj¹³ prowadzenie
gospodarstwa rolnego.
    Za osobê, która po raz pierwszy podjê³a
prowadzenie gospodarstwa rolnego
uwa¿a siê osobê, która:
- po raz pierwszy sta³a siê posiadaczem

samoistnym (w³aœcicielem) lub zale¿nym
(dzier¿awc¹ lub u¿ytkownikiem)
gospodarstwa rolnego, nie wczeœniej ni¿
12 miesiêcy przed podjêciem przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa decyzji o udzieleniu pomocy;
lub

- by³a posiadaczem gospodarstwa rolnego
d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy przed podjêciem
przez Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa decyzji
o udzieleniu pomocy, lecz w tym okresie
faktycznie prowadzi³a gospodarstwo nie
d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy.

Za czas, w którym rolnik nie
prowadzi³ gospodarstwa mo¿na uznaæ, na
wniosek zainteresowanego, nastêpuj¹ce
okresy:
- okres przed uzyskaniem pe³noletnoœci,
- okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

z wy³¹czeniem zasadniczej szko³y
zawodowej i trzyletniej szko³y
specjalnej, lub w dotychczasowej szkole
ponadpodstawowej, z wy³¹czeniem
szko³y zasadniczej, lub okres nauki
w szkole wy¿szej (dotyczy tylko studiów
wy¿szych zawodowych, uzupe³nia-

j¹cych studiów magisterskich oraz
studiów wy¿szych magisterskich,
prowadzonych w trybie dziennym),

- okres odbywania s³u¿by wojskowej,
- okres, w którym rolnik przekaza³

gospodarstwo w dzier¿awê (co
ujawnione zosta³o w ksiêdze wieczystej
lub ewidencji gruntów) lub udzieli³
pe³nomocnictwa do prowadzenia
gospodarstwa innej osobie na
podstawie umowy poœwiadczonej
notarialnie lub zarejestrowanej w izbie
skarbowej, pod warunkiem, ¿e nie
wystêpowa³ w tym czasie o dop³aty
bezpoœrednie do posiadanych gruntów,
ani nie uzyska³ kredytu preferencyjnego
z dop³at¹ ARiMR do oprocentowania.

Za m³odego rolnika mo¿na uznaæ osobê,
która po raz pierwszy podjê³a prowadzenie
gospodarstwa rolnego, je¿eli ró¿nica
pomiêdzy okresem, w którym ta osoba
by³a posiadaczem gospodarstwa
a okresami wymienionymi powy¿ej nie
przekracza okresu 12 miesiêcy, w dniu
zawarcia umowy o dofinansowanie
projektu.
3. Jest ubezpieczony na podstawie
Ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników jako prowadz¹cy gospodarstwo
rolne.
4. Posiada  odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, tj.:
- wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie

rolnicze,
- wykszta³cenie rolnicze na poziomie

zasadniczej szko³y zawodowej lub tytu³
kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym
do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej
i co najmniej 3–letni sta¿ pracy
w gospodarstwie rolnym,

- wykszta³cenie wy¿sze lub na kierunku
innym ni¿ rolniczy i co najmniej 3–letni
sta¿ pracy w gospodarstwie rolnym albo
wykszta³cenie wy¿sze na kierunku
innym ni¿ rolniczy i ukoñczone studia
podyplomowe na kierunku zwi¹zanym
z rolnictwem, albo wykszta³cenie œrednie

nierolnicze i co najmniej 3-letni sta¿
pracy w gospodarstwie rolnym,

- wykszta³cenie podstawowe lub
zasadnicze zawodowe i co najmniej
5–letni sta¿ pracy w gospodarstwie
rolnym.

Za sta¿ pracy w gospodarstwie rolnym
uznaje siê okres, w którym wnioskodawca
podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu
w KRUS jako domownik oraz okres,
w którym rolnik – przed z³o¿eniem wniosku
-  prowadzi³ przejête gospodarstwo.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie
spe³nia wymagañ w zakresie kwalifikacji
zawodowych, pomoc mo¿e byæ przyznana
pod warunkiem, ¿e wnioskodawca
uzupe³ni swe wykszta³cenie w czasie nie
d³u¿szym ni¿ 5 lat od chwili podjêcia
prowadzenia gospodarstwa rolnego.
5. Gospodarstwo m³odego rolnika
powinno spe³niaæ wymóg ¿ywotnoœci
ekonomicznej lub wnioskodawca wyka¿e,
¿e kryterium to zostanie spe³nione nie
póŸniej ni¿ po 5 latach od rozpoczêcia
prowadzenia przez niego tego
gospodarstwa.
Wielkoœæ ekonomiczna okreœlana jest
w ESU. Gospodarstwem rolnym
¿ywotnym pod wzglêdem ekonomicznym
jest gospodarstwo o wielkoœci
ekonomicznej wynosz¹cej, co najmniej
4 ESU.
Wnioskodawca wraz z wnioskiem
o dofinansowanie projektu przedstawia
kalkulacjê aktualnej wielkoœci
ekonomicznej gospodarstwa.
W przypadku, gdy wymagana wielkoœæ
ekonomiczna gospodarstwa nie zosta³a
osi¹gniêta, wnioskodawca przedstawia
plan okreœlaj¹cy docelowy profil i skalê
produkcji nie póŸniej ni¿ po 5 latach od
rozpoczêcia prowadzenia przez niego tego
gospodarstwa rolnego, przy czym
planowana ³¹czna nadwy¿ka
bezpoœrednia musi osi¹gn¹æ wymagany
poziom 4 ESU. Wnioskodawca
zawiadamia ARiMR o osi¹gniêciu przez

UWAGA ROLNICY!
„U£ATWIENIE STARTU M£ODYM ROLNIKOM”
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gospodarstwo wymaganej ¿ywotnoœci
ekonomicznej nie póŸniej ni¿ po 5 latach od
rozpoczêcia prowadzenia tego gospodarstwa.
6.  W gospodarstwie m³odego rolnika,
stosownie do rodzaju prowadzonej produkcji,
s¹ spe³nione minimalne standardy
w zakresie ochrony œrodowiska, higieny
i warunków utrzymania zwierz¹t w chwili, gdy
rolnik ubiega siê o pomoc lub zostan¹ spe³nione
nie póŸniej ni¿ po 5 latach od rozpoczêcia
prowadzenia tego gospodarstwa przez
beneficjenta.
Zestawienie aktów prawnych okreœlaj¹cych
minimalne standardy w zakresie higieny,
ochrony œrodowiska i warunków utrzymania
zwierz¹t znajduje siê w Za³¹czniku nr 3 do
Uzupe³nienia SPO, który mo¿na znaleŸæ na
stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz
www.minrol.gov.pl
7. W ramach Dzia³ania pomoc mo¿e byæ
przyznana osobie fizycznej, obywatelowi
pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
bêd¹cej w³aœcicielem gospodarstwa rolnego
o obszarze nie mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków
rolnych, po³o¿onego na terenie Polski lub
dzier¿awc¹ gospodarstwa rolnego nale¿¹cego
do Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa.
Uwaga!
Jednym z warunków przyznania i udzielenia
premii jest bie¿¹ce uregulowanie przez
beneficjenta zobowi¹zañ podatkowych
i z tytu³u ubezpieczeñ w KRUS.
2. NA  JAK¥  POMOC  MO¯NA  LICZYÆ?
Pomoc finansowa wyp³acana bêdzie w formie
jednorazowej premii w wysokoœci 50 000 PLN,
która mo¿e byæ wydatkowana przez beneficjenta
w dowolny sposób. Pomoc finansowa
w postaci premii wyp³acana bêdzie jednorazowo
osobie, która po raz pierwszy podejmuje
prowadzenie gospodarstwa.

Wnioski mo¿na pobraæ w Biurze Powiatowym
w Brzozowie oraz ze strony internetowej:

www.arimr.gov.pl i komputerowo wype³nione
z³o¿yæ w Podkarpackim Oddziale Regionalnym
ARiMR w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233
Rzeszów, tel. (0-17) 875-60-71.

INFORMACJE  NA  TEN  TEMAT  MO¯NA
UZYSKAÆ:

- Podkarpacki Oddzia³ Regionalny ARiMR
w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów,
tel. (0-17) 875-60-71;

- „U£ATWIENIE  STARTU  M£ODYM  ROL-
NIKOM”

 Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie,
ul. 3-go Maja 1, tel. 434-46-86;

- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w
Brzozowie, ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89,

- Bezp³atna infolinia: 0-800-38-00-84.

Opr. ARiMR w Brzozowie

Od blisko pó³ wieku dawna Europejska Wspólnota Gospodarcza
a dzisiejsza Unia Europejska postawi³a na rolnictwo. Wydatki na ten cel
dominowa³y w bud¿ecie. Od zawsze stanowi³y one blisko 50% œrodków
bud¿etowych. Priorytetowe traktowanie rolnictwa skutkowa³o przyspieszonym
rozwojem ca³ej gospodarki ¿ywnoœciowej UE. A oto jakie zadania konsekwentnie
przez ca³e pó³wiecze tam realizowano:
· Koncentracja ziemi z sukcesywnym ubywaniem liczby ma³ych
gospodarstw o zwiêkszanie obszarów wiêkszych farm. Tym samym usprawniono
i unowoczeœniono procesy produkcyjne w rolnictwie. Prowadzi³o to do polaryzacji
kierunków produkcji zmieniaj¹c wielokierunkowe drobne gospodarstwa w du¿e
specjalistyczne fermy. Umo¿liwi³o to tym samym pe³n¹ mechanizacjê uprawy
roœlin i produkcji zwierzêcej. Zastosowano wysokie dop³aty bezpoœrednie do
produkcji (nie do powierzchni ziemi jak dziœ lecz do produktów). Wysokie dop³aty
do produktów siêgaj¹ce 55% dochodu farmerów zaskutkowa³y wysok¹
produkcyjnoœci¹ na farmach.
· Wyrównanie statusu ekonomicznego farmerów ró¿nych regionów
poprzez stosowanie polityki regionalnej.
· Uzyskanie wysokiej wydajnoœci we wszystkich kierunkach produkcji
rolnej. Tê wysok¹ wydajnoœæ otrzymano dziêki silnemu instrumentowi polityki
rolnej jakim by³y dop³aty do produktu. Uzyskano bardzo wysok¹ intensywnoœæ
produkcji i wysokiej jakoœci surowce roœlinne oraz zwierzêce. Warto wspomnieæ,
¿e wspomaganie rolnictwa subsydiami przez ca³e ubieg³e pó³wiecze by³o 8 - 12-
krotnie wy¿sze ni¿ w Polsce.
· Spadek zatrudnienia ludnoœci w rolnictwie z przesuniêciem jej do pracy
w przetwórstwie, us³ugach i w przemyœle. Proces ten wynika³ po prostu z szybko
rosn¹cej koncentracji, skali produkcji i mechanizacji pracy oraz rosn¹cych
dochodów farmerów.
· Rozwój us³ug produkcyjnych i socjalnych na wsi. Wynikn¹³ on
z postêpuj¹cego bogacenia siê wsi i rosn¹cego zapotrzebowania na us³ugi,
potrzeb komfortu ¿ycia i chêci podnoszenia poziomu cywilizacyjnego wsi zawsze
bêd¹cego wynikiem rosn¹cych dochodów.
· Rozwój przetwórstwa rolniczego, jego dywersyfikacja i automatyzacja.
Wzros³o zatrudnienie w przemyœle spo¿ywczym w krajach EWG a potem UE.
Zak³ady przetwórcze wysunê³y siê do œwiatowej czo³ówki w asortymencie
i jakoœci produkowanej ¿ywnoœci.
Niewiarygodnie wysoka by³a efektywnoœæ zastosowanych instrumentów
interwencyjnych wspomagaj¹cych rolnictwo do osi¹gania powy¿szych celów.
Sukcesom w postaci hiperintensywnej i nowoczesnej produkcji zaczê³y
towarzyszyæ produkty uboczne, jakimi by³y m.in.:
· Gigantyczna nadprodukcja, której opanowywanie kosztowa³o oko³o
27 mld euro rocznie.
· Szybko postêpuj¹ce zatrucie œrodowiska naturalnego (szczególnie
wyja³owienie biologiczne gleb, zanieczyszczenie wód i powietrza).
· Destabilizacja rynku wynikaj¹ca z nadprodukcji.

Stanis³awa Okularczyk – profesor nauk rolniczych ze
specjalizacj¹ ekonomika produkcji zwierzêcej, pracownik
Instytutu Zootechniki w Balicach k. Krakowa. Pe³ni tam funkcjê
Kierownika Zak³adu Ekonomiki i Organizacji Produkcji
Zwierzêcej. Cz³onek licznych organizacji zawodowych.

Stanis³awa Okularczyk jest autork¹ 402 publikacji
z obszaru ekonomiki produkcji zwierzêcej, rynku, organizacji
gospodarstw oraz ekonomiki ochrony œrodowiska. Od 2003
r. jest ekspertem Senatu RP, aktualnie – doradc¹ Wojewody
Ma³opolskiego.

CELE I EFEKTY POLITYKI
ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

WCZORAJ DZIŒ I JUTRO

Stanis³awa Okularczyk

WARTO WIEDZIEÆ
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„Œwiat potrzebuje przewodników!
Potrzeba nam ich m¹droœci i serca,
Abyœmy umieli siê uratowaæ,
Nie zgin¹æ w szumie sezonowych prawd”

16 paŸdziernika
2004 roku obcho-
dziliœmy 26 rocznicê
wyboru Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II
na Stolicê Piotrow¹.
Wœród tych wielkich
wydarzeñ w historii
Koœcio³a i œwiata
znalaz³a siê ma³a
podbieszczadzka
Gmina Dydnia,
a w niej parafia
Jab³onka.
Tego dnia bowiem
dokonano uroczy-

stego ods³oniêcia i poœwiêcenia pomnika Jana Paw³a II przy Szkole
Podstawowej w Jab³once.
Po co pomnik? POMNIK jest „pami¹tk¹ po ludziach i zdarzeniach”,
przypomina o „cz³owieku jako jednostce, ludziach jako spo³ecznoœci,
o ich czynach i zas³ugach”, jest dziedzictwem kulturowym narodu,
ma ogromn¹ rolê w wychowaniu do patriotyzmu i wychowaniu
w ogóle, integruje spo³eczeñstwo wokó³ konkretnych treœci. Pomnik
jest istotnym elementem w danej miejscowoœci, wokó³ którego toczy
siê ¿ycie. Wiele mówi o mieszkañcach miejscowoœci. Jest wa¿nym
punktem spotkañ. Z drugiej jednak strony  pomnik budzi nieraz
pewien opór spo³eczny. Opór ten wi¹¿e siê z kosztami jego budowy.
Odwiecznie powtarza siê pytanie i krytyka zarazem: Czy staæ nas na
pomnik? „Trzeba nie mieæ sumienia, by w dzisiejszych, ciê¿kich
czasach...” Dobr¹ odpowiedŸ na tego rodzaju zarzuty znaleŸæ mo¿na
w ustach ¿yj¹cego przed wiekiem rzeŸbiarza Gustawa Zem³y: „Nigdy
w historii nie by³o takiej sytuacji, ¿ebyœmy mogli sobie powiedzieæ:
jesteœmy syci, dobrze ubrani, wiêc mo¿emy postawiæ pomnik. Ale
pomniki powstawa³y na ogó³ w najbardziej drastycznych
sytuacjach”.
Jak dosz³o do powstania pomnika Jana Paw³a II przy Szkole
Podstawowej w Jab³once?
Wszystko zaczê³o siê 12.08.1999 r., kiedy to Rada Gminy w Dydni
nada³a wielkiemu Rodakowi Papie¿owi Janowi Paw³owi II Honorowe
Obywatelstwo Gminy Dydnia, a w kilka dni póŸniej z koœcio³a Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej w Jab³once wyruszy³a pielgrzymka do Rzymu.
W dniu 21.08.1999 r. Wójt Gminy Jerzy F. Adamski wraz
z deklaracj¹ wrêczy³ Ojcu Œwiêtemu Akt nadania Honorowego
Obywatelstwa Gminy Dydnia. Ojciec Œwiêty pozdrawiaj¹c
i b³ogos³awi¹c dydyñskich pielgrzymów pyta³: Gdzie jest ta wasza
Dydnia? So³tys Jab³onki odpowiedzia³: „Niedaleko Sanktuarium
Matki Bo¿ej w Starej Wsi” – „To piêkna kraina” odpowiedzia³ Ojciec
Œwiêty. W Starej Wsi na kilkanaœcie dni przed wyborem na Papie¿a
Karol Wojty³a odprawi³ mszê œw.

Ten fakt, jak równie¿ ¿yczenia rodziców, uczniów sprawi³y, ¿e
Rada Pedagogiczna pod kierunkiem dyrektora Zbigniewa Pera
wyst¹pi³a do Rady Gminy o nadanie nowo budowanej Szkole
Podstawowej w Jab³once imienia Jana Paw³a II. Otwarcie nowej szko³y

DZIEÑDZIEÑDZIEÑDZIEÑDZIEÑ,,,,,Przysz³a wiêc swoista godzina zero aby zawróciæ z tej
drogi. Nast¹piæ musia³a zmiana polityki rolnej.
Zrezygnowano ze stosowania tych silnych instrumentów
stymuluj¹cych nade wszystko produkcjê. Nast¹piæ
musia³a refleksja odnoœnie ochrony œrodowiska, zdrowia
konsumenta i jego otoczenia. I tak od 2-3 lat w Europie
(a tak¿e w wymiarze globalnym) powszechnie rozwa¿a
siê koniecznoœæ rozwoju zrównowa¿onego gospodarki
(wraz z rolnictwem).

Polskie rolnictwo pomimo bardzo niskiego poziomu
jego subsydiowania w chwili integracji z UE wcale nie
nale¿y do „ubogich krewnych”. Ma pokaŸny udzia³
w produkcji i poda¿y na tle ca³ej Europy. Dla przyk³adu
udzia³ produkcji miêsa stanowi³ 7,7% puli europejskiej,
wieprzowiny 11,6%, wo³owiny 5,6%, drobiu 6,3%, mleka
ponad 10% a jaj 9,8%. Z UE integrujemy siê niestety
w fazie odwrotu od preferowania bardzo wysokiej
produkcyjnoœci a tym samym od dop³aty do produktu.
Odwrót tej praktyki wyra¿a siê zmian¹ tamtych dop³at
na dop³aty do powierzchni ziemi. Ca³kowicie zmienia to
skutecznoœæ tej polityki na wsi. Preferuje ona rolników
posiadaj¹cych du¿e powierzchnie gruntów, zamra¿a
strukturê agrarn¹ na skutek kurczowego trzymania siê
swych gospodarstw i  nie stosowania zasad
maksymalizacji produkcji. Ponadto zaczyna siê stosowaæ
szereg instrumentów, których celem jest ekstensyfikacja
i ekologizacja rolnictwa. Instrumenty te nie zadzia³aj¹
tak si lnie prorozwojowo jak kiedyœ na nasze
gospodarstwa, a nade wszystko nie przyczyni¹ siê do
maksymalizacji dochodów rolniczych. Dop³aty obecnie
dla nas bardzo ró¿ni¹ siê od dop³at innych krajów UE.
Brak w obecnej wspólnej polityce rolnej silnych
instrumentów polityki regionalnej zmierzaj¹cej do
unifikacji  dochodów rolników i  zapobie¿enia
marginalizacji ekonomicznej takich obszarów jak np.
Ma³opolska, Podkarpacie, Œwiêtokrzyskie. Wiadomo
Polska jest bardzo ró¿norodna, ró¿ne s¹ szanse
generowania dochodów determinowane cechami
regionalnymi.

Tak wiêc obecna wspólna polityka rolna, a tak¿e
w ogóle polityka wobec ca³ej gospodarki ¿ywnoœciowej
ma cechy niezwykle ostro¿nego preferowania
zrównowa¿onego rozwoju,  tak¿e wspierania
finansowego do granic kontrolowanego pobudzania
popytu. Kszta³towanie tego popytu w uk³adzie makro
daje mo¿liwoœci normalizacji funkcjonowania rynku
¿ywnoœci (i innych towarów). Pobudzenie popytu w 10
krajach nowoprzyjêtych do UE stanowi dzwigniê
sprawnego funkcjonowania unijnego rynku w tym te¿
rozwi¹zywania problemu tej gigantycznej w UE
nadprodukcji ¿ywnoœci i innych towarów. Pobudzanie
popytu przez ró¿ne instrumenty pomocowe w naszym
kraju ma swe ró¿norodne efekty. Podnosi m. in.
zatrudnienie obni¿aj¹c bezrobocie, unowoczeœnia
funkcjonowanie ró¿nych sfer ¿ycia, w tym tak¿e
wyrównuje poziom cywilizacyjny pomiêdzy
œrodowiskiem miast i wsi. Innymi s³owy (mam tak¹
nadziejê) prowadziæ to bêdzie do upodobnienia jakoœci
naszej egzystencji do ¿ycia obywateli dawnej zamo¿nej
UE. W strukturach parlamentu europejskiego jesteœmy
ju¿ reprezentowani przez wybranych Polaków, którzy
reprezentuj¹ tam nasze interesy.

Stanis³awa Okularczyk

NA KTÓRYNA KTÓRYNA KTÓRYNA KTÓRYNA KTÓRY
CZEKANOCZEKANOCZEKANOCZEKANOCZEKANO

WARTO WIEDZIEÆ

Pomnik  Jana Paw³a II w Jab³once
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Pedagogiczne ze Szko³y Podstawowej w Jab³once,
przedstawiciele mediów, w tym katolickiego, diecezjalnego Radia
Fara oraz mieszkañcy Jab³onki.

Ca³¹ uroczystoœæ oraz piêkn¹ akademiê z okazji
ods³oniêcia pomnika Papie¿a Polaka uœwietnili: Orkiestra Dêta
Gminy Dydnia pod dyrekcj¹ Zygmunta Podulki, chór
z Gimnazjum w Œwie¿owej Polskiej, którym dyrygowa³a Agata
Samborowska-Zajdel, stra¿acy z Jab³onki z prezesem Stanis³awem
Myæka i Eugeniuszem  Soko³owskim, Rada Rodziców z Dorot¹
Dmitrzak na czele i Ko³o Gospodyñ Wiejskich z przewodnicz¹c¹
Ann¹ Skrabalak.

Realizacjê dzie³a budowy pomnika zawdziêczamy bardzo
wielu ludziom dobrej woli, a przede wszystkim jego wykonawcy
Andrzejowi Samboro-wskiemu - Zajdlowi i ca³ej jego rodzinie,
którzy zaprzyjaŸnili siê ze szko³¹.

Na ka¿dym kroku da³o siê zauwa¿yæ wielkie
zaanga¿owanie, za którym kryje siê wysi³ek konkretnych ludzi,
w³adz organizacji, Koœcio³a, ludzi dobrej woli. Wszystkim bez
wyj¹tku nale¿y siê podziêkowanie za to wielkie doœwiadczenie
wiary prze¿yte w Jab³once.

Dziêkujemy wszystkim za pracê, za modlitwê, za ofiarê
prze¿ywania tego dnia.

 Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e trudno jest stosowaæ
jakiekolwiek „przeliczenia” do tego, co samo w sobie jest darem.

Ten pomnik nie jest dla Papie¿a – on jest dla nas,
mieszkañców Jab³onki. Potrzebujemy go jako symbolu tych
wartoœci, które Ojciec Œwiêty przedstawia i g³osi. Chcemy, aby
„byæ” by³o ponad wszystkim, a zw³aszcza ponad „mieæ”, bo jak
g³osi napis pod pomnikiem „Cz³owiek jest powo³any do ¿ycia
w prawdzie i mi³oœci”.

W dniu ods³oniêcia pomnika Jana Paw³a II spe³ni³y siê
marzenia, ¿e choæ tylko przez symbol, to jednak przyby³ do
Jab³onki Ojciec Œwiêty jako pielgrzym.

w 2001r. wi¹za³o siê z uroczystoœci¹ nadania tego¿ imienia szkole.
Radoœæ by³a wielka, ale ... czekano jeszcze na pomnik – popiersie
Jana Paw³a II.

Ju¿ wtedy by³o wiadomo, ¿e wójt gminy Jerzy F. Adamski
znalaz³ wykonawcê Andrzeja Samborowskiego-Zajdla
z G³owienki. W sprawê zaanga¿owali siê wszyscy, ale g³ównym
motorem dzia³ania by³ so³tys Jab³onki Stanis³aw Pa³ys
- spo³ecznik, pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy wójta Gminy Dydnia.

Komitet Budowy Pomnika zapragn¹³ jednak mieæ Ojca
Œwiêtego w ca³ej okaza³oœci: „Ludzie chc¹, aby pomnik
przedstawia³ ca³¹ postaæ Papie¿a-Pielgrzyma” – powiedzia³
Stanis³aw Pa³ys.

Projektantem i wykonawc¹ pomnika zosta³ Andrzej
Samborowski-Zajdel. On te¿ opracowa³ projekt urz¹dzenia
miejsca, na którym zlokalizowano i postawiono pomnik.
Podbudowa i cokó³ pomnika zosta³y wykonane przez Zak³ad
Remontowo-Budowlany przy gminie Dydnia pod kierownictwem
Andrzeja Soko³owskiego.

Minê³o trzy lata i 16 paŸdziernika br. Stan¹³ pomnik-
symbol prawdy i mi³oœci.

Ods³oniêcie i poœwiêcenie pomnika Papie¿a poprzedzone
zosta³o uroczyst¹ msz¹ œw. w koœciele parafialnym w Jab³once.
Uroczystego ods³oniêcia i poœwiêcenia pomnika dokona³ ks.
Biskup Adam Szal. W uroczystoœci tej wziêli udzia³ ks. Infu³at
Julian Pud³o z Brzozowa, ks. Adam Drewniak-dziekan z Dydni,
ks. Pra³at Stanis³aw W³adyka, byli ksiê¿a proboszczowie
z Jab³onki: ks. Zenon Ruchlewicz i ks. Marian Marchut, ksiê¿a
rodacy z Jab³onki: ks. Edward Soko³owski i ks. Rafa³ Wójtowicz,
ks. Edward Stêpieñ-proboszcz z Niebocka oraz ksiê¿a pracuj¹cy
w Jab³once. Przybyli te¿: Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿
i Wicestarosta Janusz Dragu³a, radni Gminy Dydnia
z przewodnicz¹cym Piotrem Szulem na czele, so³tys gminy
Dydnia, dyrektorzy szkó³ z terenu gminy Dydnia, Grono KRC

Damian Kierek: Pa-
nie Starosto roz-
pocz¹³ siê nowy 2005
r. To dobra okazja,
¿eby dokonaæ bilan-
su minionych 12
miesiêcy. Jaki by³ ze-
sz³y rok dla powiatu
brzozowskiego?
Zygmunt B³a¿: Mu-

szê zacz¹æ od tego, ¿e na pocz¹tku kadencji, któ-
rej pó³metek niedawno up³yn¹³, za priorytetowe
w naszej dzia³alnoœci uznaliœmy sprawy poprawy
stanu dróg powiatowych, modernizacji bazy
oœwiatowej, a tak¿e problemy zwi¹zane z pomoc¹
spo³eczn¹ i bezpieczeñstwem zdrowotnym miesz-
kañców.

D.K.: Zacznijmy wobec tego od sprawy dróg po-
wiatowych. Widaæ w tej dziedzinie znacz¹c¹ po-
prawê.
Z.B.: Istotnie. Jest to efekt konsekwentnych, roz-
poczêtych przed dwoma laty starañ o radykaln¹

poprawê nawierzchni dróg. Nale¿y do-
daæ, ¿e dziêki intensywnym staraniom
w dwóch minionych latach uzyskaliœmy
znacz¹c¹ pomoc finansow¹ w tym za-
kresie ze Ÿróde³ zewnêtrznych, zarów-
no rz¹dowych jak i unijnych. Oczywi-
œcie nic nie przysz³o samo. Wiele wy-
si³ku kosztowa³o nas wdro¿enie trud-
nej procedury przy sporz¹dzaniu i roz-
liczaniu wniosków.
D.K.: W takim razie co konkretnie
uda³o siê wykonaæ w zesz³ym roku?
Z.B.: Przede wszystkim przeprowadzi-
liœmy modernizacjê 2 odcinków dróg
powiatowych: Jab³onica Polska – Jasio-
nów oraz Domaradz – Przysietnica,
o ³¹cznej d³ugoœci 8,5 km. Wartoœæ tych
inwestycji przekroczy³a 1,5 mln z³. Po-
³o¿yliœmy te¿ nak³adkê na drogach po-
wiatowych o ³¹cznej d³ugoœci ponad
9 km, co kosztowa³o prawie 1 mln z³.
Podsumowuj¹c te liczby powiem, ¿e
w 2004 r. w sumie modernizacji i remon-

NA  PÓ£METKU  KADENCJI
ROZMOWA  ZE  STAROST¥  BRZOZOWSKIM

ZYGMUNTEM  B£A¯EM
tom poddano 17.695 m bie¿¹-
cych dróg, co kosztowa³o 2.551
tys. z³. Zaanga¿owanie œrod-
ków w³asnych wynios³o
czwart¹ czêœæ tej kwoty. Resz-
tê, czyli dok³adnie 73,6 %, po-
zyskaliœmy z zewnêtrznych
Ÿróde³ finansowania. Jest to –
jak siê wydaje –du¿e osi¹gniê-
cie przy skromnych mo¿liwo-
œciach bud¿etu powiatu. Do-
dajmy do tego jeszcze zakup
za ponad 314 tys. z³ wielofunk-
cyjnego ci¹gnika do robót
drogowych „Lamborghini”,
wyposa¿onego w kosiarkê do
poboczy, pog³êbiarkê do ro-
wów, p³ug wirnikowy i rozsie-
wacz do materia³ów uszorst-
niaj¹cych. Ten specjalistycz-
ny sprzêt znacznie u³atwia bie-
¿¹ce utrzymanie dróg powia-
towych.

WARTO WIEDZIEÆ / INFORMACJE Z POWIATU
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D.K.: Wspomnia³ Pan, ¿e drugim priorytetem jest poprawa bazy
oœwiatowej.
Z.B.: W tej dziedzinie najwa¿niejszym zadaniem by³o rozpoczêcie re-
montu kapitalnego budynku Specjalnego Oœrodka  Szkolno-Wycho-
wawczego w Brzozowie, polegaj¹cego m.in. na  wymianie stropów na
dwóch kondygnacjach, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, moder-
nizacji ogrzewania budynku (z pieców kaflowych na centralne ogrze-
wanie gazowe), przebudowie schodów, likwidacji barier architektonicz-
nych (podjazd do budynku, sanitariaty) i wykonaniu prac wykoñcze-
niowych (pod³ogi, sufity, œciany wewnêtrzne). Z tego szerokiego za-
kresu w zesz³ym roku dokonaliœmy wymiany stropów na kwotê ponad
182 tys. z³, a w tym roku planujemy ca³kowite zakoñczenie robót, któ-
rych ³¹czny koszt wyniesie ponad 666 tys. z³, z czego zaanga¿owanie
œrodków w³asnych wyceniamy na 144 tys. z³, a  361 tys. z³ bêdzie stano-
wi³o dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na czas remontu ca³a szko³a
zosta³a przeniesiona do specjalnie w tym celu zaadaptowanych po-
mieszczeñ w budynku internatu przy ul. Sienkiewicza.

D.K.: A co dzia³o siê w innych placówkach oœwiatowych?
Z.B.: W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Brzozowie tak¿e trwa remont,
polegaj¹cy na modernizacji kot³owni centralnego ogrzewania i ci¹gów
ciep³owniczych oraz dociepleniu stropu budynku. Jego ³¹czny koszt
wyniesie ponad 70 tys.  z³, a prace zakoñcz¹ siê w tym roku. Z kolei
w Zespole Szkó³  Budowlanych w Brzozowie zosta³ zakoñczony remont
budynku warsztatów szkolnych. Znacz¹cy wk³ad w prace wnieœli
uczniowie i instruktorzy tej szko³y. Polega³ on na modernizacji dachu
i wykonaniu nowej elewacji, a jego koszt wyniós³  87.795  z³. Natomiast
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie wzbogaci³ siê o 15 zesta-
wów komputerowych o wartoœci 15 tys. z³. Doposa¿ono tam tak¿e pra-
cowniê  informatyczn¹.

D.K.: PrzejdŸmy mo¿e teraz do omówienia zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej.
Z.B.: I tutaj w zesz³ym roku wiele siê dzia³o. Blisko 90 tys. z³ kosztowa³
remont budynku Domu Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie, podwy¿sza-
j¹cy standard obiektu, obejmuj¹cy m.in. modernizacjê 26 ³azienek. A¿
54 tys. z³ z tej sumy stanowi³y œrodki uzyskane z zewn¹trz. Z kolei
z finansow¹ pomoc¹ Wojewody Podkarpackiego zakoñczyliœmy remont
Rodzinnego Domu Dziecka, gdzie wykonano docieplenie, now¹ elewa-
cjê, wentylacjê, odnowiono pokoje i przebudowano schody na ³¹czn¹
kwotê ponad 43 tys. z³.  Nale¿a³oby w tym miejscu powiedzieæ o zada-
niach realizowanych ze œrodków finansowych Pañstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. 150 tys. z³ pozyskano na
likwidacjê barier architektonicznych w Szpitalu Specjalistycznym
w Brzozowie (windy, podjazdy). Identyczn¹ kwotê wydano na likwida-
cjê barier architektonicznych w Przychodni Rejonowej w Brzozowie.
Ponadto dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie zakupiono samo-
chód specjalistyczny oraz ³ó¿ka rehabilitacyjne. Samochód specjali-
styczny otrzyma³ te¿ Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowie.

D.K.: Skoro jesteœmy przy samochodach warto wspomnieæ o nabyt-
kach stra¿y po¿arnej.
Z.B.: To prawda. Do znacz¹cej poprawy bezpieczeñstwa i ratownictwa
technicznego przyczyni³ siê z pewnoœci¹ zakup samochodu bojowego
przystosowanego do likwidacji ska¿eñ chemicznych dla Komendy Po-
wiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzozowie o wartoœci bez ma³a
500 tys. z³. Ponadto 70 tys. z³ kosztowa³ zakupiony dla Komendy  Po-
wiatowej Stra¿y Po¿arnej hydrauliczny zestaw ratowniczy.

D.K.: Du¿y niepokój wœród mieszkañców wzbudzaj¹ spra-
wy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, a zw³asz-
cza Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego.
Z.B.: Muszê powiedzieæ, ¿e pozytywnie oceniam dzia³a-
nia dyrekcji szpitala zmierzaj¹ce w kierunku stabilizacji fi-
nansowej i organizacyjnej. Osobna sprawa to przysz³oœæ
brzozowskiej onkologii, która mo¿e napawaæ niepokojem.
Najwa¿niejsze jest w tej chwili pozyskanie nowego sprzê-
tu, a przede wszystkim przyspieszacza (akceleratora), któ-
ry zapewnia skuteczn¹ terapiê mieszkañcom wojewódz-
twa podkarpackiego. Jako starostwo staramy siê jak mo-
¿emy wspieraæ dzia³ania w celu jego pozyskania. Uwa¿a-
my jednak, ¿e jest to sprawa o ¿ywotnym znaczeniu dla
ca³ego regionu, zw³aszcza w kontekœcie coraz wy¿szej za-
padalnoœci na choroby nowotworowe. Uœwiadamiamy to
wszystkim: parlamentarzystom,Ministerstwu Zdrowia, wo-
jewódzkim w³adzom samorz¹dowym i wojewodzie. Dziêki
zaanga¿owaniu Senatora Janusza Koniecznego 20 stycz-
nia br. spotkaliœmy siê w Warszawie z Ministrem Zdrowia
Markiem Balickim. Zobaczymy, jaki bêdzie odzew wszyst-
kich starañ i deklarowanego poparcia.

D.K.: Jak siê wydaje wa¿nym elementem dla tego typu
nacisków sta³o siê powo³anie Brzozowskiego Konwen-
tu Samorz¹dowego pod Pana przewodnictwem?
Z.B.: Myœlê, ¿e tak. Konwent z udzia³em burmistrza i wój-
tów wszystkich gmin brzozowskich jako forum wspó³pra-
cy wszystkich samorz¹dów naszego powiatu mo¿e staæ
siê wa¿nym narzêdziem w celu wspó³dzia³ania na rzecz
rozwoju regionu  brzozowskiego.  Staramy siê zreszt¹ dzia-
³aæ i w innych gremiach. Najlepszym tego przyk³adem niech
bêdzie Konwent Starostów Województwa Podkarpackie-
go, który aktywnie wspar³ sprawê brzozowskiej onkolo-
gii.

D.K.: W takim razie pozwoli Pan, ¿e zakoñczymy nasz¹
rozmowê tradycyjnym pytaniem o plany na 2005 r.
Z.B.: Realizacja nowych zadañ bêdzie mo¿liwa dziêki z³o-
¿onym i pozytywnie rozpatrzonym wnioskom w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego. Wspomnia³em ju¿ o remoncie budynku Specjal-
nego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie.
W zakresie dróg spodziewamy siê dofinansowania z pro-
gramu ZPORR modernizacji dwóch odcinków dróg po-
wiatowych: Iskrzynia – Trzeœniów oraz Haczów – Bzian-
ka. Na liœcie rezerwowej znajduje siê wniosek na drogê
Jab³onica Polska – Jasionów.

Nale¿y te¿ powiedzieæ, ¿e w 2004 r. przyjêliœmy
– w dodatku bez anga¿owania w³asnych œrodków finan-
sowych - pakiet dokumentów o strategicznym dla nasze-
go powiatu znaczeniu: plan rozwoju  lokalnego, strategiê
rozwoju przedsiêbiorczoœci i zwalczania bezrobocia i stra-
tegiê rozwoju turystyki. W œlad za tym pójd¹ wkrótce opra-
cowania multimedialne: folder gospodarczy z ofertami in-
westycyjnymi oraz dwujêzyczny folder turystyczny i mapa
powiatu. Dziêki temu stworzyliœmy mocne podwaliny pod
gospodarczy rozwój powiatu, realizacjê nastêpnych za-
dañ i wzrost zainteresowania naszym regionem wœród
przedsiêbiorców i turystów.
D.K.: Czego wszyscy byœmy sobie ¿yczyli. Dziêkujê za
rozmowê.
Z.B.: Dziêkujê.
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Telewizja to obecnie najpopu-
larniejszy œrodek masowego przekazu,
a poprzez satelitarny system transmisyjny
obejmuje swoim zasiêgiem ca³¹ kulê
ziemsk¹. £atwoœæ odbioru przez widza
przekazywanych treœci, atrakcyjnoœæ
obrazu oraz powszechna dostêpnoœæ TV
spowodowa³a zejœcie innych mass
mediów  takich jak: kino, ksi¹¿ki, radio,
prasa  na dalszy plan. Upowszechnienie
jej zrewolucjonizowa³o ¿ycie wspó³-
czesnego cz³owieka. Wkroczy³a ona do
codziennego ¿ycia milionów ludzi i zajmuje
w nim wa¿ne miejsce. Coraz wiêksza liczba
osób poddawana jest telewizyjnej presji.
Wielk¹ widowniê tworz¹ te¿ dzieci i to
pocz¹wszy od najm³odszych lat.

Wspó³czesne dziecko obcuje
z telewizj¹ przewa¿nie wczeœniej ni¿
z ksi¹¿k¹. Od najm³odszych lat ogl¹da
przesuwaj¹ce siê obrazy na szklanym
ekranie, nie zawsze rozumiej¹c ich sens.
Czêsto rodzice nie maj¹c czasu na zabawê
z dzieckiem, wyrêczaj¹ siê telewizj¹. Nie
zawsze jednak zdaj¹ sobie sprawê z tego,
czy bêdzie to korzystne dla dziecka. Taki
sposób traktowania odbioru programów
telewizyjnych jest z wychowawczego
punktu widzenia szkodliwy dla dziecka.

Istnieje du¿o publikacji
poœwiêconych „dziecku przed ekranem”.
Wskazuj¹ one na to, co mo¿e ma³y widz

zyskaæ przy poprawnie zorganizowanym
odbiorze programu telewizyjnego, a co
straciæ przy zorganizowanym
niew³aœciwie.

Wielu pedagogów, psychologów
i socjologów na ca³ym œwiecie podejmuje
próby wyjaœnienia istoty wp³ywu TV
i okreœlenia jego pozytywnych
i negatywnych konsekwencji dla rozwoju
psychologicznego jednostek i grup
spo³ecznych.

Programy telewizyjne mog¹
wp³ywaæ na m³odych widzów zarówno
pozytywnie jak i negatywnie.
Stwierdzono, ¿e ogl¹danie programów
edukacyjnych jak np. „Domowe
Przedszkole”, „Mama i Ja”, „Ulica
Sezamkowa”, ,,Jedyneczka” przynosi
pozytywne efekty – prowadzi do
znacz¹cego przyrostu wiedzy szkolnej,
nabywania umiejêtnoœci poznawczych
(lepsze zapamiêtywanie, skuteczniejsze
odpowiadanie). Przyrost wiedzy
i umiejêtnoœci w wyniku ogl¹dania
programów edukacyjnych jest tym
wiêkszy, im w m³odszym wieku dziecko
zaczyna korzystaæ z programów
edukacyjnych. Przeprowadzone
eksperymenty laboratoryjne wykazuj¹, ¿e
ogl¹danie w TV zachowañ
prospo³ecznych mo¿e prowadziæ do
wzrostu prospo³ecznoœci w zachowaniu

dzieci i m³odzie¿y tzn. takich zachowañ jak:
pomaganie, dzielenie siê, wspó³dzia³anie,
okazywanie sympatii, wspólna zabawa,
opiekowanie siê, nagradzanie innych.

Ogl¹danie telewizji redukuje liczbê
rozmów w rodzinie, a nabycie drugiego
odbiornika telewizyjnego zmniejsza
równie¿ iloœæ czasu spêdzanego razem
przez cz³onków rodziny.

W badaniach przeprowadzonych
w Polsce na temat organizowania wolnego
czasu dziecka przez rodziców,
odnotowano 36% rodziców nie
przywi¹zuj¹cych wagi do zapewnienia
dzieciom chocia¿ tygodniowego pobytu
poza miastem w czasie wakacji. Dzieci te
swój wolny czas spêdza³y najczêœciej
przed ekranem telewizora. Poza tym
znaczna liczba dzieci ogl¹da programy
telewizyjne po godzinie 20. Ponad 15%
rodziców przyznaje siê, ¿e czas wolny
w ich rodzinach jest zdominowany przez
telewizjê.

Podsumowuj¹c przeprowadzone
badania mogê stwierdziæ, ¿e
przedstawione w badaniach czêste
kontakty przedszkolaków z programami
telewizyjnymi wymagaj¹ odpowiedniego
ich zaplanowania i kontroli ze strony
doros³ych. Organizuj¹c dzieciom
spêdzenie czasu przed telewizorem trzeba
pamiêtaæ, ¿e oprócz pozytywnych
wp³ywów z ogl¹dania programów s¹
i negatywne. Dlatego trzeba dbaæ
o w³aœciwy wybór treœci, by by³o to
wartoœciowe spêdzenie czasu zarówno
w sensie wychowawczym jak
i kszta³c¹cym.

Literatura:
1. L. Kirwil „Wp³yw telewizji na dzieci
i m³odzie¿”, [w]: Problemy opiekuñczo
Wychowawcze, Nr 6, 1995
2. J. Izdebska, „Telewizja i inne media
zagra¿aj¹ce  wspó³czesnej rodzinie”,
[w]: Media a Edukacja, 1998
3. M. Sitarczyk, „Telewizyjny styl ¿ycia
w opinii dzieci i rodziców”, [w]:
Wychowanie w Przedszkolu, Nr 8/98.

WP£YW
TELEWIZJI

 NA  DZIECKO

Lucyna Zg³obicka
i Anna Ladziñska

WOJSKOWA KOMENDA UZUPE£NIEÑ W SANOKU
prowadzi nabór kandydatów spoœród ¿o³nierzy rezerwy, którzy odbyli zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹,

do s³u¿by w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych.

WKU SANOK ul. Przemyska 1
lub telefoniczny

4630646 wew.114. 4630720 wew. 114.

Zainteresowanych pe³nieniem zawodowej s³u¿by wojskowej prosimy o kontakt osobisty
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Odpowiednia diagnostyka, profilaktyka i okresowe zastosowanie
w³aœciwych leków zmniejszaj¹ nasilenie zapalenia alergicznego

w oskrzelach, poprawiaj¹ czynnoœæ p³uc, zmniejszaj¹ nasilenie
objawów i nadreaktywnoœæ oskrzeli zmniejszaj¹ liczbê zaostrzeñ,
a tak¿e œmiertelnoœæ.

Choroby alergiczne nale¿¹ do bardzo zró¿nicowanej grupy,
z powodu licznych jednostek chorobowych, które obejmuj¹.
Ró¿ne alergeny mog¹ wp³ywaæ na powstawanie wielu ró¿nych chorób,
pocz¹wszy od niegroŸnego kataru, a¿ do œmierci wskutek wstrz¹su
anafilaktycznego.
Reakcje alergiczne mog¹ dotyczyæ:
- uk³adu oddechowego,
- uk³adu kr¹¿enia (anafilaktyczny wstrz¹s),
- skóry (pokrzywka, egzema),
- przewodu pokarmowego (nie¿yt ¿o³¹dka),
- uk³adu nerwowego (migrena, padaczka, nerwice),
- uszu (zapalenie ucha),
- oczu (ostre alergiczne zapalenie spojówek oraz sezonowe,

przewlek³e, olbrzymiobrodawkowe, kontaktowe).
Choroby alergiczne stanowi¹ jeden z powa¿niejszych

problemów zdrowotnych XXI wieku.
Jak wynika z prowadzonych badañ, 30% populacji ma ró¿nego rodzaju
reakcje alergiczne.
Alergia jest wynikiem nadmiernej aktywnoœci uk³adu
odpornoœciowego, który przestaje odró¿niaæ szkodliwe czynniki np.
bakterie chorobotwórcze od zupe³nie nieszkodliwych py³ków roœlin.

Reakcje alergiczne mog¹ byæ wywo³ywane przez wiele
czynników i dotyczyæ mog¹ wszystkich narz¹dów (alergie
wielonarz¹dowe).
Alergenem mo¿e byæ niemal wszystko m.in. rozpuszczalniki chemiczne,
farby, lakiery, œrodki chemiczne konserwuj¹ce, dodatki chemiczne do
¿ywnoœci, pozosta³oœci w ¿ywnoœci chemicznych œrodków ochrony
roœlin, roztocze kurzu domowego, zarodniki grzybów pleœniowych,
py³ki roœlin, jad owadów, pierze, sierœæ, leki, kosmetyki (alergeny
wziewne, pokarmowe, przemys³owe).
Du¿a czêœæ pacjentów uczulonych jest na zarodniki grzybów
pleœniowych i py³ki roœlin.
Py³kowica charakteryzuje siê czêsto sezonowym nie¿ytem nosa
i wystêpuje w ró¿nym wieku.
Objawów alergii nie mo¿na lekcewa¿yæ (kichanie, wyciek z nosa, ból
gard³a, dusznoœæ, obrzêk powiek, zaczerwienienie spojówek), gdy¿ nie
leczona, po pewnym czasie przechodziæ mo¿e w astmê oskrzelow¹.

Szeœciokrotny wzrost zachorowañ na astmê wœród dzieci
w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat jest problemem na skalê œwiatow¹.
Jest to choroba, która ma du¿y wp³yw na jakoœæ ¿ycia i wymaga sporych
nak³adów finansowych, stanowi¹c obci¹¿enie dla chorych i ich rodzin
jak i dla spo³eczeñstwa, poniewa¿ ma przewlek³y charakter, a dodatkowo
czêsto rozpoczyna siê we wczesnym dzieciñstwie.
Atak astmy mo¿e byæ wywo³any stresem, nadmiernym wysi³kiem
fizycznym, zimnym powietrzem, zaka¿eniem uk³adu oddechowego.
Alergie pokarmowe stanowi¹ immunologiczn¹ odpowiedŸ
organizmu, który odmiennie reaguje na spo¿ywane pokarmy lub
zwi¹zki chemiczne dodawane do ¿ywnoœci (poprawiacze smaku,
zapachu, barwniki, konserwanty).

Ten rodzaj alergii zazwyczaj stwierdza siê ju¿ w okresie
niemowlêcym, ale mo¿e tak¿e wyst¹piæ u osób doros³ych.
Trafna diagnoza zwi¹zana jest z przeprowadzeniem
odpowiednich badañ specjalistycznych.
Spo¿ywanie pokarmów wywo³uj¹cych reakcjê alergiczn¹

w konsekwencji mo¿e prowadziæ do objawów
chorobowych ze strony ró¿nych narz¹dów.

Do najczêœciej uczulaj¹cych pokarmów nale¿y
mleko krowie – kazeina, miêso, jajka, ryby, owoce
cytrusowe, orzeszki ziemne.

Alergia pokarmowa mo¿e byæ objawem
towarzysz¹cym alergii py³kowej poprzez krzy¿owe reakcje
alergiczne pomiêdzy py³kiem roœliny a okreœlonym rodzajem
pokarmu.
Reakcja krzy¿owa wystêpuje wskutek pojawienia siê
w organizmie bia³ka alergizuj¹cego z ró¿nych Ÿróde³ np.
profilina wystêpuj¹ca w py³ku i owocach wielu roœlin,
a tak¿e w lateksie, mo¿e wywo³aæ reakcjê
uczuleniow¹ po zetkniêciu rêkawiczek
lateksowych z cia³em i zjedzeniu owoców
cytrusowych.
Jest jeszcze wiele alergicznych kombinacji
- jab³ka, orzechy, ananasy- py³ki leszczyny

lub olszyny, brzozy,
- py³ki traw i ¿yta - marchew, jab³ka,

ziemniaki,
- py³ki bylicy - seler, arbuz, pietruszka.
Reakcje krzy¿owe powstaj¹ przede
wszystkim po zjedzeniu pokarmów
surowych.
Mocno uczulaj¹cym pokarmem mo¿e byæ
miód ze wzglêdu na zawartoœæ py³ków
roœlin i zarodników grzybów.
Nasilenie alergii mo¿e wyst¹piæ po
spo¿yciu owoców cytrusowych,
truskawek, malin, dro¿d¿y,
alkoholu, ¿ywnoœci
m o d y f i k o w a n e j
genetycznie.
Przyczyn¹ alergii na
kurz domowy s¹
znajduj¹ce siê
w kurzu domowym
roztocza, bakterie,
grzyby, py³ki roœlin.
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Roztocza to mikroskopijne paj¹czki, które ¿yj¹ w ciep³ych i wilgotnych
pomieszczeniach, w materacach, poœcieli, pluszowych zabawkach.
Charakterystyczn¹ reakcj¹ uczuleniow¹ na roztocza s¹ ataki kichania, pogorszenie
samopoczucia podczas sprz¹tania, œcielenia ³ó¿ka.

•ród³em alergenów s¹ czêsto zwierzêta i ptaki domowe. Jednym
z najmocniejszych alergenów jest sierœæ konia oraz kota i psa.
Niektóre osoby uczulone mog¹ odczuwaæ dusznoœæ po spacerze ulic¹, któr¹
wczeœniej przeszed³ koñ.
Zwierzêce alergeny s¹ tak silne, ¿e dzia³aj¹ nawet przez d³ugi czas po usuniêciu
zwierzêcia z domu.
Bardzo czu³ym narz¹dem jest oko ludzkie. Spojówka chroni przed kurzem,
piaskiem, drobnoustrojami, czêsto wywi¹zuje siê stan zapalny i wtedy staje siê
opuchniêta, zaczerwieniona, bolesna.
Podstawow¹ barierê ochronn¹ dla oczu stanowi¹ ³zy. Cia³o obce, które znajdzie
siê w oku, pobudza produkcjê ³ez, co pozwala na wyp³ukanie.

Nie zawsze mog¹ byæ wyp³ukane py³ki roœlin, odchody roztoczy kurzu domowego,
resztki naskórka zwierzêcego.
Przedostaj¹c siê w g³¹b spojówki alergeny powoduj¹ u osób uczulonych stan
zapalny.
Powszechnie wystêpuj¹cym schorzeniem jest alergiczne zapalenie spojówek.

Kontakt z alergenem nasila i przyspiesza reakcjê zapaln¹, alergia utrwala
siê poprzez wyzwolenie przeciwcia³ IgE.
W wyniku ka¿dego nastêpnego pojawienia siê alergenu czuwaj¹ce przeciwcia³a
reaguj¹ wyzwalaj¹c stan zapalny.

Alergiczne zapalenie spojówek mo¿e wystêpowaæ jako schorzenie
samodzielne albo mo¿e towarzyszyæ innym chorobom

alergicznym obejmuj¹cym skórê, b³ony œluzowe uk³adu
oddechowego czy pokarmowego.

Najczêœciej jednak wspó³istnieje z katarem siennym.
Poza spojówkami alergia oczna mo¿e dotyczyæ powiek,

a nawet rogówki i wtedy mo¿e byæ nawet zagro¿eniem
dla widzenia.
Ostre alergiczne zapalenie spojówek

charakteryzuje siê pojawieniem nag³ego obrzêku
spojówki oraz powiek pod wp³ywem kontaktu
z du¿¹ iloœci¹ alergenu dostaj¹cego siê do
worka spojówkowego np. podczas zabawy
dzieci na trawie, gry w pi³kê na nie koszonej
³¹ce. Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek
wystêpuje zazwyczaj wkrótce po kontakcie
z alergenem, spojówka jest przekrwiona
i opuchniêta, oczy piek¹, swêdz¹, ³zawi¹.
W przewlek³ym alergicznym zapaleniu
spojówek objawy s¹ mniej nasilone, mog¹
wystêpowaæ przez ca³y rok.
Olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek
wystêpuje jako reakcja na obce cia³o w worku
spojówkowym, najczêœciej s¹ to soczewki

kontaktowe.
Objawia siê ³zawieniem,
nadwra¿liwoœci¹ na œwiat³o,

wystêpowaniem brodawek
spojówki widocznych po
odwiniêciu powieki.

Irena i Waldemar Kêdzierscy

W celu eliminacji objawów zalecane jest
ograniczenie noszenia soczewek
kontaktowych, czasami zmiana ich rozmiaru,
stopnia uwodnienia, rodzaju stosowanego
p³ynu, przestrzeganie higieny.
W przypadku chorób alergicznych wa¿ne jest
by zidentyfikowaæ czynnik wywo³uj¹cy
chorobê. W tym celu lekarz prowadzi dok³adny
wywiad z pacjentem.

Nastêpnie wykonuje siê testy skórne.
Je¿eli pacjent jest uczulony na dany alergen to
pojawia siê zaczerwienienie, b¹bel, swêdzenie.
Wœród badañ diagnostycznych wyró¿niæ
nale¿y tak¿e spirometriê, pulsoksymetriê,
rhinomanometriê.

Skutecznym leczeniem jest odczulanie, które
wi¹¿e siê z wytworzeniem tolerancji na dany
alergen.
Badania naukowe pokazuj¹, ¿e jednym
z najwa¿niejszych sposobów zapobiegania
alergii jest karmienie niemowlêcia piersi¹.
Wyzwala siê wtedy naturalna odpornoœæ, która
chroni przed rozwojem alergii.
Du¿e znaczenie ma spo¿ywanie ¿ywnoœci
o du¿ej zawartoœci witamin i sk³adników
mineralnych.
Analiza kompleksowej oceny stanu zdrowia ma
ogromne znaczenie zarówno w stosunku do
wdro¿enia bie¿¹cego postêpowania
leczniczego, jak i profilaktyki.
Oprócz badania fizykalnego, wa¿nym
elementem jest zebranie dok³adnego wywiadu
dotycz¹cego ci¹¿y, porodu, sposobu karmienia
oraz przesz³oœci chorobowej. Choroby
alergiczne s¹ czêstym schorzeniem
przewlek³ym, wymagaj¹cym specjalistycznej
opieki.

W przeprowadzanych badaniach
klinicznych dzieci prezentuj¹ ró¿ne odchylenia
od normy (choroby uk³adu oddechowego,
trawiennego, skóry).
Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ i stosunkowo
du¿¹ czêstoœæ wystêpowania odchyleñ od
stanu prawid³owego u dzieci szczególnie
w najm³odszych grupach, konieczna jest
odpowiednia i systematyczna opieka lekarska,
w tym specjalistyczna.

Z badañ naukowych wynika, ¿e im
krótszy czas up³ywa miêdzy wyst¹pieniem
pierwszych objawów chorobowych,
a wykonaniem badañ diagnostycznych,
wdro¿eniem profilaktyki  i leczenia, tym bardziej
zwiêkszaj¹ siê szanse na ca³kowite wyleczenie.

CCCCCHORÓHORÓHORÓHORÓHORÓB  AB  AB  AB  AB  A LERLERLERLERLER GICGICGICGICGICZNYZNYZNYZNYZNYCCCCCHHHHH
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Rada Powiatu w Brzozowie
przyjê³a Program
wspó³pracy powiatu

brzozowskiego z organizacjami
pozarz¹dowymi na 2005 r. Dokument
reguluje wzajemne relacje samorz¹du
z funkcjonuj¹cymi w powiecie
organizacjami non-profit i innymi
organizacjami pozarz¹dowymi.

Organizacje pozarz¹dowe
stanowi¹ od dawna licz¹cy siê sektor
w systemie polityki spo³ecznej. Cechuje
je niezale¿noœæ, spontanicznoœæ,
innowacyjnoœæ oraz, co bardzo istotne,
dobre rozpoznanie potrzeb i problemów

spo³ecznych. Zachowanie poczucia
bezpieczeñstwa socjalnego danej
spo³ecznoœci jest mo¿liwe tylko wtedy,
kiedy zostaje spe³niony warunek
prowadzenia przez pañstwo i samorz¹dy
lokalne spójnej i trwa³ej polityki
spo³ecznej. Przy czym trwa³oœæ systemu
polityki spo³ecznej oznacza takie
okreœlenie priorytetów i zadañ, które
niezmiennie mog¹ byæ realizowane.

Uchwalony Program wspó³pracy
powiatu brzozowskiego z organizacjami
pozarz¹dowymi na 2005r. wyraŸnie
okreœla takie priorytety i zadania oraz
wytycza zasady, którymi kierowaæ siê
bêdzie powiat przy podejmowaniu tej
wspó³pracy.
(Zarówno uchwa³a w sprawie programu
wspó³pracy, jak i jego treœæ znajduj¹ siê
na oficjalnych stronach internetowych
Starostwa Powiatowego w Brzozowie
www.powiat-brzozow.com ).

Warto przypomnieæ, ¿e ustawa
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie wprowadzi³a now¹
kategoriê organizacji pozarz¹dowych,
czyli organizacjê po¿ytku publicznego.
Ustawa nie zmusza organizacji
pozarz¹dowych do ubiegania siê o ten
status, posiadanie go jednak jest
warunkiem koniecznym do uzyskania
dofinansowania.

Przed podjêciem decyzji nale¿y
rozwa¿yæ nastêpuj¹ce kwestie:
Po pierwsze, czy istotnie organizacja co
do istoty swych dzia³añ jest instytucj¹
tego typu. Nie uzyskanie tego statusu
nie oznacza, w koñcu, ¿e jest siê
organizacj¹ „gorsz¹”. Konstytucja RP
gwarantuje swobodê powstawania
i dzia³ania organizacji pozarz¹dowych -
status organizacji po¿ytku publicznego
jest poniek¹d dodatkowym atrybutem,
który pasuje do dzia³añ jednych
organizacji, a do innych nie.
Po drugie, warto siê zastanowiæ, czy
organizacja jest w stanie wype³niæ

wszystkie wymagania formalne
zwi¹zane ze statusem organizacji
po¿ytku publicznego.
Rozwa¿my korzyœci, jakie przynosi
status po¿ytku publicznego, oraz
obowi¹zki i ograniczenia, jakie wi¹¿¹ siê
z jego uzyskaniem.
Korzyœci
1. Zwolnienia z niektórych podatków
i op³at (podatku dochodowego od osób
prawnych, podatku od nieruchomoœci,
podatku od czynnoœci cywilno-
prawnych, op³aty skarbowej, op³at
s¹dowych).
2. Mo¿liwoœæ nabywania i korzystania
na preferencyjnych warunkach z nie-
ruchomoœci nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa i jednostek samorz¹du
terytorialnego.
3. Prawo do zatrudniania poborowych
odbywaj¹cych s³u¿bê zastêpcz¹.
4. U³atwiony dostêp do publicznego
radia i telewizji.
5. Mo¿liwoœæ otrzymywania jednopro-
centowych odpisów podatkowych,
przekazywanych przez obywateli.

Najwa¿niejsze obowi¹zki
1. Co rok sporz¹dzenie i og³oszenie
sprawozdania z dzia³alnoœci.
Organizacja po¿ytku publicznego (OPP)
ma obowi¹zek sporz¹dzenia i og³oszenia
(„w sposób umo¿liwiaj¹cy zapoznanie

siê z tym sprawozdaniem”) rocznego
merytorycznego i  finansowego
sprawozdania z dzia³alnoœci. OPP bêdzie
musia³a og³osiæ roczne sprawozdanie
finansowe w Monitorze Polskim
B. Op³ata za jego zamieszczenie wynosi
minimum 610 z³ (cena za jedn¹ stronê).
Obecnie sprawozdania finansowe OPP
nie podlegaj¹ obowi¹zkowemu badaniu
przez bieg³ego rewidenta (czyli
audytowi). Jednak obowi¹zek taki mo¿e
wprowadziæ w drodze rozporz¹dzenia
minister finansów w porozumieniu z mi-
nistrem gospodarki, pracy i polityki
spo³ecznej (art. 23 ust. 5).

2. Organizacje po¿ytku publicznego
podlegaj¹ nadzorowi.
Jest to nadzór ministra w³aœciwego do
spraw zabezpieczenia spo³ecznego
(którym obecnie jest  minister
gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej)
nad prawid³owym korzystaniem
z uprawnieñ, okreœlonych w ustawie
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie. Sposób prowadzenia
kontroli oraz uprawnienia kontrolerów
zosta³y opisane w rozdziale 4 ustawy.
3. Zgodnoœæ statutu (lub innych aktów
wewnêtrznych) organizacji z warun-
kami, stawianymi organizacji po¿ytku
publicznego.
Wiêkszoœæ warunków uzyskania
statusu organizacji  po¿ytku
publicznego, okreœlona zosta³a w art.
20 ustawy (dla organizacji koœcielnych
z modyfikacjami wynikaj¹cymi z art. 21).
Musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie, co
znaczy, ¿e je¿eli organizacja nie spe³nia
chocia¿by jednego z nich, to nie mo¿e
uzyskaæ statusu organizacji po¿ytku
publicznego. Tak wiêc mo¿e okazaæ siê,
¿e sprostanie wymogom wymaga
zmiany statutu organizacji  lub
stworzenia odpowiednich aktów
wewnêtrznych (uchwa³, regulaminów)
gwarantuj¹cych, ¿e organizacja ma
„wewnêtrzne mechanizmy”, zapew-
niaj¹ce ich spe³nienie.

BYÆ  ALBO  NIE  BYÆ
ORGANIZACJ¥  PO¯YTKU

PUBLICZNEGO
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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WARTO WIEDZIEÆ
Warunki stawiane organizacji po¿ytku publicznego
l. Organizacja pozarz¹dowa ubiegaj¹ca siê o status
organizacji po¿ytku publicznego musi prowadziæ
dzia³alnoœæ statutow¹ (art. 20, pkt l).
Ze sformu³owania o „prowadzeniu dzia³alnoœci statutowej”
mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e statusu po¿ytku publicznego
nie bêd¹ mog³y uzyskaæ nowo powstaj¹ce organizacje,
poniewa¿ nie mog¹ one wykazaæ siê jeszcze ¿adn¹ konkretn¹
dzia³alnoœci¹. Mo¿e to odnosiæ siê równie¿ do organizacji
ju¿ od jakiegoœ czasu istniej¹cych, które obecnie pozostaj¹
w „uœpieniu” i de facto nie prowadz¹ ¿adnej dzia³alnoœci.
Decyduj¹ce jest bowiem „prowadzenie dzia³alnoœci”, a nie
samo istnienie organizacji. Dokumentami, które w razie
w¹tpliwoœci s¹du rejestrowego mog¹ potwierdzaæ
prowadzenie dzia³alnoœci, s¹ ró¿nego rodzaju sprawozdania
i raporty, deklaracje podatkowe lub wycinki prasowe. Wymóg
„prowadzenia dzia³alnoœci” nie jest jednak opisany w ustawie
szczególnie precyzyjnie i co do tego, czy z art. 20, pkt 1
wynika zakaz nadawania statusu organizacji po¿ytku
publicznego nowym organizacjom nie ma zgodnoœci ani wœród
komentatorów, ani wœród sêdziów Krajowego Rejestru
S¹dowego. Co za tym idzie, byæ mo¿e w niektórych s¹dach
wnioski nowych organizacji mog¹ byæ rozpatrywane
pozytywnie.
2. Ze statutu organizacji powinno wynikaæ, ¿e prowadzi ona
dzia³alnoœæ na rzecz ca³ego spo³eczeñstwa albo jakiejœ
spo³ecznoœci, albo na rzecz pewnej grupy osób w trudnej
sytuacji ¿yciowej lub materialnej.
W statucie nie musi byæ napisane wprost, na rzecz jakiej
spo³ecznoœci lub grupy dzia³a organizacja, lecz powinno to
jasno wynikaæ ze sposobu okreœlenia jej celów statutowych
i sposobów ich realizacji.
3. Dzia³alnoœæ statutowa organizacji ubiegaj¹cej siê o status
organizacji po¿ytku publicznego musi w ca³oœci zawieraæ
siê w sferze zadañ publicznych, okreœlonych w art. 4 ustawy
Je¿eli jeden chocia¿by z celów statutowych organizacji
wykracza poza okreœlon¹ sferê zadañ publicznych, to
organizacja taka nie mo¿e uzyskaæ statusu organizacji
po¿ytku publicznego.
4. Dzia³alnoœæ gospodarcza – jeœli jest podejmowana - musi
byæ prowadzona „w rozmiarach s³u¿¹cych realizacji celów
statutowych” (art. 20, pkt 4).
Naj³atwiejsz¹ sytuacjê maj¹ organizacje nieprowadz¹ce
dzia³alnoœci gospodarczej, poniewa¿ spe³niaj¹ one niejako
„z marszu” ten warunek. Generalnie nale¿y uznaæ, ¿e dopóki
cel zarobkowy nie dominuje nad celem statutowym, to
dzia³alnoœæ gospodarcza jest prowadzona zgodnie z treœci¹
art. 20, pkt 4 ustawy.
5. Organizacja po¿ytku publicznego ca³oœæ swoich dochodów
musi przeznaczaæ na dzia³alnoœæ statutow¹ (art. 20, pkt 5).
6. Organizacje po¿ytku publicznego musz¹ mieæ statutowy
kolegialny organ kontroli lub nadzoru (art. 20, pkt 6).
Osoby zasiadaj¹ce w takim organie kontroli nie mog¹:
• byæ cz³onkami organu zarz¹dzaj¹cego ani pozostawaæ z nimi
w stosunku pokrewieñstwa, powinowactwa lub podleg³oœci
z tytu³u zatrudnienia,
• byæ skazane prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo
z winy umyœlnej,
• otrzymywaæ z tytu³u pe³nienia funkcji w takim organie
zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia

w wysokoœci wy¿szej ni¿ okreœlone w art. 8, pkt 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000r. O wynagrodzeniu osób kieruj¹cych
niektórymi podmiotami prawnymi.
7. Dzia³ania organizacji po¿ytku publicznego musz¹ byæ
przejrzyste. Zachowaniu przejrzystoœci s³u¿y wprowadzenie
szeregu zakazów, wymienionych w art.20, pkt 7. Powinny
znaleŸæ siê w statucie organizacji albo mog¹ zostaæ przyjête
na podstawie uchwa³ odpowiednich w³adz organizacji („akty
wewnêtrzne”).
Zakazy te dotycz¹:
• udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi¹zañ
maj¹tkiem organizacji w stosunku do jej cz³onków, cz³onków
organów lub pracowników oraz tzw. osób bliskich
(zdefiniowanych w art. 20, pkt 7),
• przekazywania maj¹tku organizacji na rzecz ich cz³onków,
cz³onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich,
w szczególnoœci je¿eli przekazanie to nastêpuje bezp³atnie
lub na preferencyjnych warunkach
(przyk³ad: stowarzyszenie pomaga w budowie domów dla
osób niezamo¿nych; cz³onkowie stowarzyszenia nie mog¹
mieæ ¿adnych preferencji w uzyskaniu mieszkania w domu
wybudowanym przez stowarzyszenie, np. po obni¿onej
cenie),
• wykorzystywania maj¹tku na rzecz cz³onków, cz³onków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, chyba ¿e to
wykorzystanie bezpoœrednio wynika ze statutowego celu
organizacji,
• zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us³ug od
podmiotów, w których uczestnicz¹ cz³onkowie organizacji,
cz³onkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.
8. Przy rejestracji organizacji po¿ytku publicznego wpisuje
siê (w dziale 3 rejestru) okreœlenie przedmiotu jej
dzia³alnoœci statutowej z wyodrêbnieniem dzia³alnoœci
odp³atnej i nieodp³atnej (art. 13, pkt 4 ustawy przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie).

Rejestracja organizacji po¿ytku publicznego
• z³o¿enie wniosku do KRS
Organizacja pozarz¹dowa, która chce siê ubiegaæ o status
organizacji po¿ytku publicznego, musi z³o¿yæ wniosek do
w³aœciwego s¹du rejestrowego. Wniosek ten, tak jak
wszystkie inne wnioski sk³adane do KRS, sk³ada siê na
w³aœciwym formularzu.
• Organizacje ju¿ wpisane do KRS powinny z³o¿yæ wniosek
na formularzu KRS-Z20 wraz z za³¹cznikiem KRS-W-OPP.
• Organizacje po raz pierwszy rejestrowane w KRS bêd¹
musia³y z³o¿yæ wniosek o rejestracjê w KRS na formularzu
KRS-W20 oraz za³¹cznik KRS-W-OPP.
• Dla organizacji w normalnych warunkach niepodlegaj¹cych
rejestracji w KRS (np. organizacji koœcielnych, stowarzyszeñ
sportowych) utworzono formularz wniosku KRS-W21, sk³a-
dany wraz z za³¹cznikiem KRS-W-OPP. Do formularza nale¿y
do³¹czyæ: statut, odpowiednie uchwa³y i oœwiadczenia.

•ród³o: gazeta.ngo.pl2004
Opr. Magdalena Pilawska
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SPORT

Opr. Marek Szerszeñ

SZACHY
Podczas rozgrywanego 1 grudnia

ubieg³ego roku Fina³u Wojewódzkiego
Licealiady w szachach dru¿ynowych
du¿y i nieoczekiwany sukces
odnieœli szachiœci I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w
Brzozowie, którzy zajêli I
miejsce i bêd¹ reprezen-
towaæ województwo podkar-
packie na zawodach ogólnopolskich.

Turniej zgromadzi³ jedenaœcie
najlepszych dru¿yn, wy³onionych z eliminacji rejonowych. Zabrak³o jedynie
zg³oszonej dru¿yny z ZS Nr 3 z Tarnobrzega.

Zdecydowanym faworytem by³a dru¿yna I LO im. Miko³aja Kopernika
z Krosna, która w swoim sk³adzie mia³a m.in. Daniela Fr¹czka, aktualnego
br¹zowego medalistê Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. Jednak
pomimo tego, ¿e ich lider wygra³ wszystkie swoje partie, to pozosta³a czêœæ
dru¿yny zagra³a s³abiej i ostatecznie g³ówny faworyt zaj¹³ IV miejsce
gromadz¹c 26,0 pkt.

Natomiast od pocz¹tku turnieju znakomicie radzili sobie szachiœci
brzozowskiego I LO. Dru¿yna w sk³adzie: Sebastian Opaliñski, Rafa³
Rymarowicz, Krzysztof Owoc oraz Marta Opaliñska gra³a równo i praktycznie
bezb³êdnie.

„Nasza” dru¿yna na 10 partii przegra³a tylko jeden mecz z „Kopernikiem”
z Krosna 1,5 : 2,5 oraz dwa zremisowa³a. Klas¹ dla siebie by³a niew¹tpliwie
Marta Opaliñska, która na swojej szachownicy nie mia³a sobie równych
i wygra³a wszystkie partie. Ostatecznie brzozowscy szachiœci na swoim koncie
zgromadzili 32,5 pkt. i wyprzedzili LO Jas³o 29,5 pkt. oraz I LO Przemyœl 29,0
pkt.

Zawody przebiega³y w bardzo sportowej atmosferze, a na zakoñczenie
obecny na imprezie Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w Rzeszowie Pan Jacek Bigus dla najlepszych wrêczy³
puchary, medale i dyplomy.

Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e do tak du¿ego i nieoczekiwanego
sukcesu przyczyni³ siê przede wszystkim mgr Kazimierz Kozubal, który
zwyciêsk¹ dru¿ynê odpowiednio umotywowa³ i przygotowa³ do tego turnieju.

KOSZYKÓWKA
W dniach 13 i 15 grudnia ubieg³ego roku

w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Brzozowie odby³a siê Powiatowa Licealiada
w koszykówce dziewcz¹t i ch³opców.
W obydwu kategoriach nie mia³y sobie równych
dru¿yny gospodarzy. W kategorii dziewcz¹t dosz³o
tylko do jednego meczu (nie przyby³a dru¿yna z ZSB
Brzozów), gdzie I LO wygra³o z ZSE 46 – 15 i tym samym
zajê³o I miejsce.

Natomiast w kategorii ch³opców wyniki przedstawi³y
siê nastêpuj¹co:
I LO – ZSE  29 – 13
ZSE – ZSB  30 – 28
I LO – ZSB  58 – 53
Na uwagê zas³uguje wysoki wynik ostatniego meczu,
gdy¿ zwyciêzcê wy³oniono dopiero po dwóch
dogrywkach.

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe puchary i dyplomy
ufundowane przez Powiatowy SZS w Brzozowie, a gospodarze turnieju jako
zwyciêzcy awansowali do zawodów rejonowych.

PI£KA RÊCZNA
Gimnazjum w Domaradzu by³o gospodarzem

tegorocznych zmagañ sportowców podczas
Powiatowej Gimnazjady w pi³ce rêcznej dziewcz¹t
i ch³opców.

Pierwszy z turniejów odby³ siê 5 stycznia
i zgromadzi³ na starcie cztery dru¿yny -  Gimnazja:
Humniska, Jasienica Rosielna, Nozdrzec
i Domaradz. Zgodnie z przewidywaniami turniej
z kompletem zwyciêstw wygra³a dru¿yna
z Nozdrzca i to ona bêdzie reprezentowaæ powiat na
szczeblu rejonu. Dalsza kolejnoœæ przedstawi³a siê
nastêpuj¹co: II – Jasienica Rosielna, III – Domaradz,
IV – Humniska.

Z kolei 10 stycznia odby³ siê turniej
ch³opców, w którym wziê³o udzia³ 6 najlepszych
dru¿yn z poszczególnych gmin: Humniska, Dydnia,
Domaradz, Jasienica Rosielna, Izdebki
i Haczów. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ dru¿yn turniej
rozegrano systemem grupowym. Po meczach
grupowych w pó³fina³ach spotkali siê
odpowiednio: Haczów – Humniska 8 – 3, Jasienica
Ros. – Domaradz 6 –12 i tym samym w finale spotka³y
siê dru¿yny z Haczowa i Domaradza. Po
emocjonuj¹cym i zaciêtym meczu, przy
og³uszaj¹cym dopingu licznie zgromadzonej
publicznoœci wygrali gospodarze i tym samym
uzyskali awans do zawodów rejonowych. W meczu
o trzecie miejsce Gimnazjum Jasienica Ros. pokona³a
w nie mniej za¿artym meczu dru¿ynê
z Humnisk 7 – 6.

S P O R T  S Z K O L N YS P O R T  S Z K O L N YS P O R T  S Z K O L N YS P O R T  S Z K O L N YS P O R T  S Z K O L N Y 16 grudnia ub.r. w ZSB Brzozów, a dzieñ
póŸniej w I LO Brzozów odby³y siê Rejonowe
Licealiady w pi³ce siatkowej ch³opców i dziewcz¹t.
Dobrze w tych turniejach zaprezentowali siê
reprezentanci szkó³ brzozowskich. W pierwszym
dniu zawodów ZSE Brzozów, chocia¿ przegra³ dwa
z trzech meczów lepszym bilansem setów zaj¹³
II miejsce - premiowane awansem do pó³fina³u
wojewódzkiego.

Podopieczni Jakuba Penara wygrali na
pocz¹tku turnieju 2-0 (25-23,25-23) z ZSE-R Lesko,
by póŸniej przegraæ z ZSL Ustrzyki D. i ZS NR 3
Sanok po 1-2 – odpowiednio (18-25,25-19,13-15)
i (28-26,10-25,7-15). Bezkonkurencyjni okazali siê
siatkarze z Sanoka, którzy bez wiêkszych problemów
wygrali pewnie wszystkie trzy mecze
i awansowali z I miejsca na zawody rejonowe.

Z kolei wœród dziewcz¹t nie mia³y sobie
równych siatkarki II LO z Sanoka, które
na turnieju w brzozowskim „ogólniaku” wygra³y
zdecydowanie wszystkie mecze. Zespó³
z Sanoka oparty na zawodniczkach „Sanoczanki”,
zaprawiony w bojach ligowych, g³adko wygra³ po
2-0 odpowiednio z LO Lesko (25-7,25-11), ZSL
Ustrzyki D. (25-4,25-5) i I LO Brzozów (25-11,25-8).
Drugie miejsce zajê³a ekipa z I LO Brzozów, która
w pozosta³ych swoich meczach wygra³a z ZSL
Ustrzyki D. 2-0 (25-12,25-10) i LO Lesko
2-1 (25-23,18-25,15-9).

PI£KA SIATKOWA
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Tadeusza Fangrata.

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.



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


