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Wernisa¿ cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem

Zbigniew Nawrocki
- Dyrektor IPN O/Rzeszów

przedstawi³ wystawê

Wystêp M³odzie¿owej Orkiestry
Brzozowskiego Domu Kultury

Goœcie uroczystoœci

Wspomnieniami ze stanu
wojennego podzieli³ siê Starosta

Brzozowski Zygmunt B³a¿

Okolicznoœciowy wystêp
m³odzie¿y I LO w Brzozowie
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INFORMACJE Z POWIATU

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Brzozowie, Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³ w Rzeszowie, Starosta
Brzozowski oraz „Solidarnoœæ” Brzozów
byli organizatorami  niecodziennego
wydarzenia, jakim by³y obchody
dwudziestotrzylecia stanu wojennego. Ta
wyj¹tkowa uroczystoœæ pn. „Stan
wojenny – spojrzenie po 23 latach”
odby³a siê 7 lutego br. w I LO
w Brzozowie. Z³o¿y³ siê na ni¹ wernisa¿
dokumentów i zdjêæ z okresu stanu
wojennego po³¹czony z interesuj¹cymi
wspomnieniami œwiadków tamtych
wydarzeñ oraz poruszaj¹cy monta¿
s³owno-muzyczny.

Wœród licznie przyby³ych goœci
znaleŸli siê: Zbigniew Nawrocki
– Dyrektor IPN O/Rzeszów wraz ze
wspó³pracownikami: Ryszardem
Ziobroniem i Dariuszem Iwaneczk¹,
Zygmunt B³a¿ – Starosta Brzozowski,
Janusz Dragu³a – Wicestarosta
Brzozowski, Ewa Tabisz – Sekretarz
Powiatu Brzozowskiego, Zdzis³aw
Wojdanowski – Burmistrz Brzozowa,
a tak¿e ks. Pra³at Franciszek Rz¹sa
– Proboszcz Parafii w Brzozowie, ks.
Infu³at Julian Pud³o, ks. Pra³at Adam Sudo³
oraz dzia³acze opozycji lat 80: Henryk
Kozik, Edward Mróz, Tadeusz Bryœ,
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii
Krajowej ko³o w Brzozowie i m³odzie¿
szkó³ ponadgimnazjalnych.

Wszystkich przyby³ych powita³
Zbigniew Sawka – Dyrektor I LO

w Brzozowie, po czym poprosi³ ks. Pra³ata
o odmówienie modlitwy za ofiary stanu
wojennego. Drugim punktem programu
by³ monta¿ s³owno – muzyczny m³odzie¿y
I LO, przygotowany pod opiek¹ Marii
£obazy i Wies³awa Pyzia. Œwietnoœci tej
wspaniale przygotowanej aran¿acji doda³
wystêp M³odzie¿owej Orkiestry
Brzozowskiego Domu Kultury w sk³adzie:
Justyna Wasylik, Krystian Wasylik,
Arkadiusz Kêdra, Emil Kêdra, Natalia
Rajchel, Natalia Cieœla, Magdalena Kêdra,
Maciej Skawiñski, Micha³ Dydek, Grzegorz
Pilawski, Witold Krowiak, Adam
Ziemiañski, Krzysztof ̄ muda. M³odzie¿y
pomogli doœwiadczeni muzycy: Krzysztof
£obodziñski, Sebastian Michalski, Pawe³
Piotrowski i Krzysztof Pi¹tka. Po czêœci
artystycznej Dyrektor IPN O/Rzeszów
zaprezentowa³ wystawê, natomiast
Ryszard Ziobroñ przedstawi³ pakiet
naukowy „Stan wojenny” dla nauczycieli,
zawieraj¹cy, jak sam podkreœli³,
ró¿norodne i niezwykle ciekawe materia³y
i Ÿród³a historyczne. Nastêpnie wyst¹pi³
Dariusz Iwaneczko, który  szczegó³owo
opowiedzia³ o stanie wojennym w Polsce
po³udniowo – wschodniej.

W trakcie przerwy zebrani goœcie
oraz m³odzie¿ liceum mieli okazjê obejrzeæ
wystawê. Wszyscy z du¿ym
zainteresowaniem przygl¹dali siê

poszczególnym materia³om. Goœciem
specjalnym imprezy by³ Zygmunt B³a¿ –
Starosta Brzozowski, który zgodzi³ siê
podzieliæ swoimi wspomnieniami
z tamtego okresu. Ju¿ na pocz¹tku
wyst¹pienia zaznaczy³, ¿e „jest dumny
z tego, ¿e jest Polakiem”. Przywo³a³ obrazy
z przesz³oœci, które utworzy³y realistyczn¹
wizjê œwiata z tamtych lat.

To spotkanie na pewno mia³o
wp³yw na kszta³towanie œwiadomoœci
narodowej, szczególnie m³odszej czêœci
widowni.

O podsumowanie ca³ej imprezy
poproszono ks. Infu³ata Juliana Pud³o oraz
ks. Pra³ata Adama Sudo³a z Sanoka. Ks.
Pra³at stwierdzi³, i¿ „impreza ta jest ze
strony organizatorów aktem odwagi”
natomiast m³odzie¿y ¿yczy³ „aby tak
kocha³a ojczyznê i by³a gotowa na ofiary
jak m³odzi ludzie z lat 80– tych”. Swoje
wyst¹pienie zakoñczy³ s³owami „To nasza
przesz³oœæ, to nasza historia”.

Spojrzenie na stan wojenny po
23 latach przypomnia³o i przybli¿y³o
nasz¹, jak¿e wa¿n¹ historiê.
Zorganizowan¹ z wielkim zaanga¿o-
waniem uroczystoœæ niew¹tpliwie mo¿na
zaliczyæ do pamiêtnych wydarzeñ
w naszym powiecie.

Anna W³adyka

PREZENTUJEMY  KILKA  ZDJÊÆ  ZE  ZBIORÓW  PANA  EDWARDA  MROZA
- DELEGATA NA  I  KRAJOWY  ZJAZD  NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”  GDAÑSK ̀ 81
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POWIAT BRZOZOWSKI

(dk)

XXVI Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

28 stycznia br. na
XXVI sesji zebra³a siê
Rada Powiatu w
Brzozowie. Obrady
p r o w a d z i l i :
Przewodnicz¹cy Mie-
czys³aw Czupski,
a nastêpnie jego
Zastêpca Wincenty
Smoleñ. Po przyjêciu
porz¹dku obrad i pro-
toko³u z poprzedniej
sesji, radni powiatowi
wys³uchali sprawozdañ
z wykonania uchwa³
i wniosków z poprze-
dniej sesji, dzia³alnoœci Zarz¹du
Powiatu w okresie miêdzysesyjnym,
a tak¿e z dzia³alnoœci sta³ych Komisji
Rady Powiatu w 2004 r. Nastêpnie
Rada Powiatu w Brzozowie podjê³a
szereg uchwa³ w sprawach: likwidacji
œrodków specjalnych (przy Zarz¹dzie
Dróg Powiatowych w Brzozowie oraz
Specjalnym Oœrodku Szkolno-
Wychowawczym w Brzozowie),
zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslo-
wego i podpisania notarialnego
oœwiadczenia o dobrowolnym

Pod znakiem problemów szpitala

poddaniu siê egzekucji w celu
zabezpieczenia umowy na realizacjê
projektu realizowanego w ramach
Poddzia³ania 1.1.1. Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, okreœlenia zasad
udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, jak
te¿ okreœlania warunków czêœciowego
lub ca³kowitego zwalniania z op³aty za
pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej

w placówce opiekuñczo-
wychowawczej. Radni zatwierdzili
równie¿ plany pracy Rady Powiatu
oraz sta³ych Komisji Rady Powiatu.
Wprowadzili  zmiany w Statucie
Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie Podkarpackiego
Oœrodka Onkologicznego im. ks. B.
Markiewicza.

I w³aœnie sprawy szpitala
zdominowa³y pozosta³¹ czêœæ obrad.
Starosta Zygmunt B³a¿ i Wicestarosta
Janusz Dragu³a oraz Dyrektor szpitala
Antoni Kolbuch przedstawili
informacjê z odbytych spotkañ z
Wojewod¹ Janem Kurpem i Ministrem
Zdrowia Markiem Balickim
w sprawie modernizacji szpitala
i przysz³oœci brzozowskiej onkologii.
Podkreœlili zaanga¿owanie Senatora
Janusza Koniecznego w organizacjê
tych¿e spotkañ. Dyrektor Kolbuch
i uczestnicz¹cy w sesji Burmistrz
Brzozowa Zdzis³aw Wojdanowski
poinformowali radnych tak¿e
o pomyœlnym uregulowaniu spraw
zwi¹zanych z partycypacj¹ finansow¹
szpitala w budowie komunalnej
oczyszczalni œcieków w Brzozowie.

8 lutego br. w Urzêdzie Gminy
w Dydni odby³o siê posiedzenie
Brzozowskiego Konwentu Samo-
rz¹dowego. Prócz przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych wziêli w nim
udzia³ zaproszeni goœcie: ks. dr Józef
Bara – Kanclerz Kurii Metropolitarnej
w Przemyœlu, ks. Marian Bocho
– Dyrektor „Caritas” Archidiecezji
Przemyskiej, ks. Zbigniew Suchy
– Redaktor Naczelny Wydawnictwa
Niedziela Przemyska oraz ks. dziekan
– Adam Drewniak – Proboszcz Parafii
w Dydni.

G³ównym tematem posiedzenia
by³o omówienie zasad organizacji
robót publicznych w 2005 r.
Szczegó³owo przedstawi³ je Józef
Ko³odziej – Dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy w Brzozowie.
W zwi¹zku z bardzo du¿ym

bezrobociem na
terenie naszego
powiatu i ci¹g³ym
ubo¿eniem lokalnego
s p o ³ e c z e ñ s t w a
w dyskusji du¿y
nacisk po³o¿ono na
dalsz¹ kontynuacjê
i rozwój dzia³añ,
maj¹cych na celu
poprawê sytuacji
e k o n o m i c z n e j
w regionie.

U c z e s t n i c y
Konwentu omówili
mo¿liwoœci podejmo-
wania przez samo-
rz¹dy lokalnych inicjatyw s³u¿¹cych
rozwi¹zywaniu bolesnych problemów
spo³ecznych.

Ostatnim punktem spotkania
Magdalena Pilawska

Brzozowski  Konwent  Samorz¹dowy

by³a wizyta w Centrum Rehabilitacji
Stacja Opieki „Caritas” przy
Archidiecezji Przemyskiej Centrum
Pielêgniarstwa Rodzinnego w Dydni.

Wiele czasu poœwiêcono na omówienie istotnych
problemów spo³ecznych

Obrady prowadzili Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady:
Mieczys³aw Czupski i Wincenty Smoleñ
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

  Kierownik ZDP
Kazimierz Tympalski

ZARZ¥D  DRÓG  POWIATOWYCH  W  BRZOZOWIE
W styczniu br., w okresie

sprzyjaj¹cych warunków atmosfery-
cznych na drogach powiatowych
prowadzone by³y roboty zwi¹zane
z bie¿¹cym utrzymaniem dróg.

W ci¹gu drogi Jab³onica Polska –
Haczów przebudowany zosta³ przepust
drogowy o œrednicy 30 cm na przepust
z krêgów ¿elbetowych o œrednicy 60 cm,
co zapobiegnie zalewaniu i podtapianiu
przyleg³ej posesji.

Na drogach Siedliska – Huta
Porêby wykonano pog³êbienie rowów
drogowych na odcinku oko³o 4,5 km przy
u¿yciu koparki Bia³oruœ oraz mechanicznej

Uczennice I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Brzozowie wziê³y udzia³ w XXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Artystycznej sekcji muzyki i plastyki.

Olimpiada odbywa³a siê 24 i 25 stycznia 2005 r. w Centrum M³odzie¿y
im. dr H. Jordana oraz w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Sk³ada³a siê z dwóch
czêœci: egzaminu pisemnego i ustnego. Do czêœci ustnej sekcji muzyki
zakwalifikowa³y siê Ewelina Niemiec kl. 2f i Barbara Œnie¿ek kl. 1f.

Ewelina Niemiec jako jedna z trzech laureatów ca³ej olimpiady zosta³a
wytypowana do eliminacji centralnych w Warszawie. Podkreœliæ nale¿y, ¿e
to jedyna przedstawicielka naszego regionu.

Uczennice bior¹ce udzia³ w egzaminie pisemnym sekcji plastyki –
Magdalena Haduch kl. 3h i Justyna S³awêcka kl. 1b zakwalifikowa³y siê
do czêœci ustnej i znalaz³y siê w œcis³ym finale.

Przygotowaniem uczniów do olimpiady artystycznej zaj¹³ siê Wies³aw
Pyzia.Uczennicom I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie gratulujemy
sukcesu.

Od lewej: J. S³awêcka, B. Œnie¿ek, E. Niemiec
 Wies³aw Pyzia
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pog³êbiarki do ci¹gnika Lamborghini.
Wykonano równie¿ remont g³êbokich
wybojów na drogach w Golcowej, H³udnie
i Hucie Porêby przy u¿yciu 2,2 t masy
asfaltowej na zimno oraz materia³ów
kamiennych na drogach w Zmiennicy
i Uluczu, na co zu¿yto oko³o 15 m3 kliñca.

Od 16 stycznia zasz³a koniecznoœæ
odœnie¿ania i piaskowania dróg na terenie
ca³ego powiatu brzozowskiego. Bardzo
intensywne, okresowe opady œniegu
po³¹czone z silnym wiatrem, powodowa³y
powstanie zasp œnie¿nych i utrudnieñ
w komunikacji, szczególnie na odcinkach
dróg Brzozów – Izdebki – H³udno oraz

Dydnia – Koñskie.
W tym okresie na drogach

pracowa³y wszystkie jednostki, jakie
Zarz¹d posiada do dyspozycji, to jest
4 p³ugopiaskarki, w³asny p³ug wirnikowy,
koparka Bia³oruœ, a tak¿e 2 p³ugi
ci¹gnikowe z wynajmu na terenie Zasania
oraz na drogach Barycz – Izdebki, Barycz
– K¹kolówka i Ujazdy – B³a¿owa.

Do zwalczania œliskoœci dróg
w ci¹gu miesi¹ca zu¿yto oko³o 160 m3

mieszanki – ¿u¿lowo piaskowej, a sprzêt
przepracowa³ na drogach oko³o 190
roboczogodzin.

Zbiór filmoteki w dobrej wypo¿yczalni wideo liczy œrednio
4,5 tysi¹ca egzemplarzy. Tematycznie sprawa wygl¹da ró¿nie.
Dominuj¹ komedie, filmy obyczajowe, literackie ekranizacje –
w szczególnoœci lektury, filmy wojenne, fantastyczne i bajki dla
dzieci oraz ró¿nego typu nowoœci. Dla jednych filmy to „po¿eracze
czasu”, „zabójcy literatury”, „demoralizatorzy m³odzie¿y”, dla
innych rozrywka, odpoczynek, wype³nienie wolnego czasu,
zajêcie dla dzieci czy „uczniowski wybawiciel”. Podobnie jak
z tematyk¹, tak i ró¿nie jest z klientel¹. Wed³ug w³aœcicieli trudno
tak dok³adnie okreœliæ wiek sta³ych bywalców. Na przyk³ad po
filmy szkolne, czyli ekranizacje lektur, przychodz¹ uczniowie,
rodzice, ale równie¿ i nauczyciele.

 Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e lepiej poogl¹daæ film na du¿ym
ekranie, to wywo³uje wra¿enie i niezapomniane prze¿ycia. Inni
wol¹ nowoœci, których wypo¿yczenie graniczy nieraz z cudem
i koszt jest niema³y, obejrzeæ w domowym zaciszu. Wol¹ usi¹œæ
wygodnie w miêkkim fotelu, wypiæ kawê, zapaliæ papierosa
i mieæ przede wszystkim spokój. Jednym z atutów filmu wideo
ogl¹danego w domu jest równie¿ to, i¿ mo¿na go przerwaæ,
w ka¿dej chwili nic na tym nie trac¹c, a potem wróciæ i obejrzeæ
ponownie.

Ró¿ne pogl¹dy na temat filmów wideo maj¹ równie¿
nauczyciele literatury. Dziêki wynalazkom techniki spada
czytelnictwo wœród uczniów. Chocia¿ wiele jest dobrych
i naprawdê po¿ytecznych ekranizacji, to nie mog¹ one
konkurowaæ z orygina³em, literackim pierwowzorem. Mog¹
jedynie stanowiæ pewne uzupe³nienie przeczytanej ksi¹¿ki czy
pomoc dla czytelników posiadaj¹cych s³ab¹ wyobraŸniê. Nigdy
jednak nie zast¹pi¹ literatury, nie oddadz¹ wszystkiego tak, jak
chcia³ autor.

Wed³ug przedstawicieli starszego pokolenia filmy, nie
tylko te wideo, demoralizuj¹ m³odzie¿. Ukazuj¹ krwawe,
drastyczne sceny, ucz¹ agresji, z³oœci i podburzaj¹ do ró¿nego
rodzaju walki, która ma byæ objawem odwagi i dominacji
w œwiecie. Czêsto potem dzieci, czy te¿ m³odzie¿ identyfikuj¹ siê
z ró¿nymi filmowymi postaciami, co wed³ug nich wyjaœnia z³e
zachowanie i postêpowanie.

Mimo tych wszystkich za i przeciw wypo¿yczalnie kaset
wideo istniej¹ ju¿ od dawna i funkcjonuj¹ do dziœ, a ich
w³aœcicielom nie wiedzie siê wcale Ÿle. Przecie¿ i w ten sposób
mo¿na siê wzbogaciæ, bo ceny wypo¿yczenia filmu wcale nie s¹
niskie.

WYPOZYCZALNIA  WIDEO -
- KONKURENCJA  LITERATURY,  CZY  POMOC  DLA  UCZNIA ?

  Eliza Wojnicka-Buczek
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REALIZACJA  AKTYWNYCH
FORM  PRZECIWDZIA£ANIA

BEZROBOCIU W  2004  ROKU

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

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

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

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 21. 02. 2004 r.

W roku 2004, podobnie jak w latach,
poprzednich Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie
realizowa³ zadania ustawowe w zakresie aktywnych
form przeciwdzia³ania  bezrobociu. Czynnikami
decyduj¹cymi o wyborze do realizacji programów
rynku pracy by³y przede wszystkim: zainteresowanie
pracodawców i osób bezrobotnych konkretnymi
programami oraz realizacja zadañ ujêtych w planie
struktury wydatków Funduszu Pracy zatwierdzonym
przez Powiatow¹ Radê Zatrudnienia. Plan dzia³añ
w zakresie programów rynku pracy ulega³ w trakcie
roku pewnym zmianom, na które wp³yw mia³o przede
wszystkim: wejœcie w ¿ycie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizacja
programów w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, jak równie¿
elastyczne dostosowywanie oferty us³ug do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Na realizacjê aktywnych form
przeciwdzia³ania bezrobociu w 2004 roku decyzj¹
Ministra Gospodarki i Pracy nasz urz¹d otrzyma³
œrodki Funduszu Pracy w wysokoœci 3 127 000,00 z³.

Ogó³em programami objêto 1130 osób
bezrobotnych, poniesiono wydatki w wysokoœci
2 950 638,19 z³. Najwiêcej osób objêto: sta¿ami – 374,
pracami  interwencyjnymi 289, w ramach
realizowanych szkoleñ 196 osób skorzysta³o
z mo¿liwoœci podwy¿szenia lub zmiany kwalifikacji.
Szczegó³owe informacje  ujête zosta³y w zamieszczonej
obok tabeli.

W limicie na aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu ujmowane s¹ równie¿ wydatki zwi¹zane
z refundacj¹ wynagrodzeñ m³odocianych
pracowników zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego i sk³adek  na ubezpieczenie spo³eczne
od  tych wynagrodzeñ. Wydatki na ten cel wynios³y

* osoby skierowane w 2004 r. + osoby realizuj¹ce program w ramach umów
zawartych w roku 2003.

w  2004 roku  176 361,81 z³.
W zwi¹zku z tym, ¿e w roku

ubieg³ym na bie¿¹co by³y przekazywane
przez MGiP œrodki FP na pokrycie zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z zawartych przez PUP umów, limit
przyznanych œrodków zosta³ wykorzystany
w 100 %. Wydatki na realizacjê programów rynku
pracy wynios³y ogó³em 3 127 000,00 z³.

J.W.

1. Ksiêgowy
2. Szwaczka
3. Sprzedawca - magazynier

4. Kierownik sklepu
5. Robotnik budowlany
6.  Palacz CO (obs³uga suszarni drewna)
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

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

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) okreœli³a nowy termin: woda przeznaczona
do spo¿ycia przez ludzi - oznaczaj¹cy wodê przeznaczon¹ do
picia, gotowania, przygotowywania po¿ywienia lub do innych
celów w gospodarstwach domowych oraz ka¿d¹ wodê u¿ywan¹
do produkcji ¿ywnoœci, œrodków farmaceutycznych
i kosmetycznych, a tak¿e na potrzeby basenów k¹pielowych
i p³ywalni. W myœl tej ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wodê
jest dzia³alnoœci¹ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu
i dostarczaniu wody przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-
kanalizacyjne. Zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
ustawodawca na³o¿y³ na gminy jako zadanie w³asne. Na terenie
powiatu brzozowskiego takich wodoci¹gów jest 6. Natomiast
placówki s³u¿by zdrowia, zak³ady nauczania i wychowania oraz
inne obiekty u¿ytecznoœci publicznej zaopatrywane s¹ w wodê
z w³asnych ujêæ. S¹ nimi studnie kopane lub wiercone,
zlokalizowane blisko zak³adu b¹dŸ pozostaj¹ce
w administrowaniu tzw. spó³ek wodnych nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej. Wodoci¹gów takich jest 71.

Wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne,
organoleptyczne  jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi okreœlone zosta³y w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).  Zgodnie
z nim na terenie powiatu brzozowskiego 23 wodoci¹gi posiadaj¹
wodê warunkowo dopuszczon¹ do spo¿ycia przez ludzi do czasu
jej poprawy. W tych wodoci¹gach jakoœæ wody kwestionowana
by³a z uwagi na wymagania fizykochemiczne. Najczêœciej

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
 Tadeusz Pióro

JAKOŒÆ  WODY   W  POWIECIE  BRZOZOWSKIM

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

W 2004 r.  zanotowano ³¹cznie  829 zdarzeñ w tym:
· 80 po¿arów, co stanowi  9,7% ogó³u zdarzeñ,
· 741 miejscowych  zagro¿eñ, co stanowi 89% ogó³u zdarzeñ,
· 8 alarmów fa³szywych, co stanowi 1% ogó³u zdarzeñ,
Klasyfikuj¹c po¿ary pod wzglêdem ich wielkoœci, z ogólnej

liczby 80 zanotowano:
· po¿ary ma³e – 60 (75% ogólnej liczby po¿arów)
· po¿ary œrednie – 19 (24% ogólnej liczby po¿arów)
· po¿ary du¿e –  1 (1% ogólnej liczby po¿arów)

Porównuj¹c  statystykê zdarzeñ w latach  2003 i 2004
mo¿na stwierdziæ, ¿e w dziedzinie dzia³añ ratowniczych iloœæ
po¿arów spad³a o 97, a iloœæ miejscowych zagro¿eñ wzros³a
o 347,  iloœæ alarmów fa³szywych spad³a o 11, a wiêc nast¹pi³
³¹czny wzrost o 239 zdarzeñ do roku poprzedniego (co stanowi
40 - procentowy wzrost).

Iloœæ i rodzaj zdarzeñ w poszczególnych gminach
przedstawia siê nastêpuj¹co:

INFORMACJA  O  WYBRANYCH  DZIA£ANIACH
KP  PSP  W  BRZOZOWIE  W  2004  r.

wystêpuj¹cymi w iloœciach ponadnormatywnych by³y parametry
¿elaza i manganu, sporadycznie amoniak i azotyny.
Prowadzone w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie badania laboratoryjne  próbek wody oraz analiza
wyników badañ wskazuj¹, ¿e ok. 35% ludnoœci jest zaopatrywane
w wodê o niew³aœciwej jakoœci zdrowotnej, g³ównie w³aœnie ze
wzglêdu na zawy¿on¹ zawartoœæ ¿elaza, manganu i amoniaku.
Stwierdzono równie¿ znaczne wahania w sk³adzie chemicznym.
Woda stanowi wa¿n¹ pozycjê w ³añcuchu ¿ywnoœciowo-
¿ywieniowym cz³owieka. Zaopatrzenie ludnoœci w wodê
o odpowiedniej jakoœci jest nadrzêdnym zadaniem samorz¹dów
gmin, natomiast za nadzór i egzekwowanie odpowiedzialna jest
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna.
Maj¹c na uwadze poprawê jakoœci wody, a tym samym ochronê
zdrowia spo³eczeñstwa, Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzozowie widzi koniecznoœæ prowadzenia dalszych
badañ laboratoryjnych, szacowanie wystêpuj¹cego ryzyka
zdrowotnego i podejmowanie ewentualnych decyzji
administracyjnych.  Planowany monitoring poboru próbek wody
na terenie powiatu brzozowskiego, jak równie¿ analiza wyników
prowadzonych badañ pos³u¿¹ do ustalenia rodzajów urz¹dzeñ
uzdatniaj¹cych i innych dzia³añ maj¹cych na celu zaopatrzenie
ludnoœci w wodê o odpowiedniej jakoœci zdrowotnej.
Problem jest wa¿ny, dlatego konieczne s¹ intensywne dzia³ania
wszystkich instytucji i s³u¿b za to odpowiedzialnych.

http://straz-brzozow.w.interia.pl
https://binp.info/kppspbrzozow/

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!
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Przyczyny powstawania po¿arów                        Iloœæ zdarzeñ
Podpalenia (umyœlne) w tym akty terroru                       21
Wady urz¹dzeñ ogrzewczych na paliwo sta³e                 9
NOD (Nieostro¿noœæ Osób Doros³ych)
przy pos³ugiwaniu siê ogniem otwartym,
w tym papierosy, zapa³ki                                                    4
Nieprawid³owa eksploatacja urz¹dzeñ i instalacji
elektrycznych                                                                       4
Nieprawid³owa eksploatacja  urz¹dzeñ ogrzewczych     4
Wady œrodków transportu                                                 4
NOD w pozosta³ych przypadkach                                    3
Wady urz¹dzeñ i instalacji elektrycznych
(bez urz¹dzeñ ogrzewczych)                                              2
Inne przyczyny                                                                    2
Wy³adowania atmosferyczne                                             1
Wady urz¹dzeñ na paliwo gazowe                                    1
Nieustalone                                                                         25

Informacje zebra³ i opracowa³:
m³. kpt. Tomasz Mielcarek

Przyczyny miejscowych zagro¿eñ                       Iloœæ  zdarzeñ
Gwa³towne opady atmosferyczne                                        183
Niezachowanie zasad bezpieczeñstwa ruchu
œrodków transportu                                                                 76
Huragany, silne wiatry, tornada                                             58
Nietypowe zachowania zwierz¹t,
owadów stwarzaj¹ce zagro¿enie                                            46
Wady  i nieprawid³owa eksploatacja œrodków
transportu                                                                                 17
Gwa³towne przybory wód                                                      13
Zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych     12
Nieustalone                                                                              10
Uszkodzenia sieci instalacji przesy³owych,
doprowadzaj¹cych, odprowadzaj¹cych
media komunalne i technologiczne                                       6
Wy³adowania atmosferyczne                                                5
Niew³aœciwe zabezpieczenie zwierz¹t hodowlanych,
owadów, gadów i ptaków                                                      3
Niew³aœciwe i celowe dzia³anie cz³owieka                           2
Nieprawid³owe wykonanie prac instalacyjnych,
remontowych, itp.                                                                   2
Wady urz¹dzeñ ogrzewczych                                                1
Wady urz¹dzeñ mechanicznych                                            1
Wady konstrukcji budowlanych                                           1
Inne przyczyny                                                                      305

W zwi¹zku z licznymi pytaniami osób zajmuj¹cych siê hodowl¹
pszczó³, pozyskaniem miodu oraz jego dystrybucj¹ w sprawie rejestracji
i nadawania numeru weterynaryjnego dla pasiek, sposobu oznakowania
towaru, informujê, ¿e w œwietle definicji ustalonej w ustawie z dnia
20 sierpnia1997 r. o organizacji hodowli i rozrodu zwierz¹t gospodarskich
pszczo³y zaliczono do zwierz¹t gospodarskich. Konsekwencj¹ tego jest
zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t, które stanowi¹,
¿e podjêcie dzia³alnoœci nadzorowanej jest dozwolone po uprzednim zg³o-
szeniu w formie pisemnej zamiaru jej podjêcia, powiatowemu lekarzowi
weterynarii.

Wniosek taki winien zawieraæ:
- imiê i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, albo adres podmiotu,
- okreœlenie lokalizacji obiektów i miejsc, w których ma byæ prowadzona

dzia³alnoœæ nadzorowana oraz planowany czas prowadzenia dzia³alnoœci.
Poniewa¿ do tej pory Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyda³

rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego warunki weterynaryjne dla podmiotów zaj-
muj¹cych siê konfekcjonowaniem i umieszczaniem na rynku miodu i pro-
duktów pszczelarskich, powiatowy lekarz weterynarii nie ma podstaw do
przeprowadzenia kontroli pasiek, w zwi¹zku z tym nie mo¿e wydaæ decyzji
administracyjnej stwierdzaj¹cej b¹dŸ odmawiaj¹cej spe³nienia warunków
weterynaryjnych. Skutkuje to tym, ¿e na podstawie zg³oszonego wniosku,
wpisuje jedynie zg³aszaj¹cy podmiot do rejestru podmiotów gospodar-

A BC   PSZCZELAR ZA czych, wydaj¹c podmiotowi stosowne zaœwiadcze-
nie.

W zwi¹zku z powy¿sz¹ kwesti¹, istnieje tak¿e
problem z prawnym usankcjonowaniem obowi¹zku
znakowania miodu znakiem weterynaryjnym.
W œwietle przepisów krajowych jest to niemo¿liwe.
Kwestiê tê reguluje rozporz¹dzenie UE nr 178/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiaj¹ce ogólne zasady i wymagania
prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹ce Europejski
Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ̄ ywnoœci i ustanawiaj¹-
ce procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci.
Stwierdza ono, ¿e ¿ywnoœæ wprowadzana na rynek
powinna byæ etykietowana lub oznakowana. Wyni-
ka wiêc z tego, ¿e œrodek spo¿ywczy (miód) winien
zawieraæ informacjê o nazwie i adresie producenta.

Powy¿sz¹ informacjê opracowano na podsta-
wie pisma G³ównego Inspektoratu Weterynarii
w Warszawie nr GIWhig  501/27/05 z dnia 21 stycz-
nia 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów doty-
cz¹cych rejestracji gospodarstw zajmuj¹cych siê
chowem pszczó³ i pozyskiwaniem miodu oraz pod-
miotów zajmuj¹cych siê konfekcjonowaniem miodu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kroœnie
Andrzej Chrzanowski
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REJONY  DZIELNIC  OBS£UGIWANE  PRZEZ
POSZCZEGÓLNYCH  DZIELNICOWYCH

Rejon l - Brzozów- prawa strona od ulic: Rzeszowska,
Legionistów, Koœciuszki, Mickiewicza, 3-Maja oraz inne
ulice po tej stronie miasta - obs³uguje dzielnicowy aspi-
rant Bogus³aw DUTKOWSKI
Rejon II - Brzozów - lewa strona ww ulic w tym osiedla
przy ul. Piastowej, ks. Bielawskiego i Kopernika - obs³u-
guje dzielnicowy m³odszy aspirant Waldemar ADAM-
CZAK
Rejon III - Brzozów - dzielnice miasta: Borkówka
i Widacz oraz miejscowoœæ Stara Wieœ - obs³uguje dziel-
nicowy sier¿ant Micha³ BRODOWSKI
Rejon IV - Humniska - obs³uguje dzielnicowy podkomi-
sarz Krzysztof OB£ÓJ
Rejon V - Przysietnica - obs³uguje dzielnicowy m³odszy aspirant
Zenon MYÆKA
Rejon VI - Grabownica - obs³uguje dzielnicowy sier¿ant sztabowy
Bogdan PIOTROWSKI
Rejon VII - Górki, Turze Pole, Zmiennica - obs³uguje dzielnicowy
Starszy posterunkowy Zbigniew CHUDZIKIEWICZ
Telefon kontaktowy do dzielnicowych 43 08 342 lub 997 dy¿urny

KPP Brzozów. Prac¹ Zespo³u Dzielnicowych w Brzozowie kieruje spe-
cjalista Sekcji Prewencji aspirant Zdzis³aw Toczek - tel. 43 08 347.

REWIR  DZIELNICOWYCH  W  DOMARADZU
Rejon nr l - Domaradz - obs³uguje dzielnicowy sier¿ant sztabowy
Krzysztof SKOTNICKI
Rejon nr II - Golcowa - obs³uguje dzielnicowy sier¿ant sztabowy
Krzysztof SKOTNICKI
Rejon nr II - Barycz - obs³uguje dzielnicowy starszy aspirant Edward
WO•NIAK
Prac¹ Rewiru kieruje kierownik starszy aspirant Edward WoŸniak
Telefon kontaktowy do Rewiru 43 08 371 lub 997 do dy¿urnego KPP
Brzozów

REWIR  DZIELNICOWYCH  W  DYDNI
Rejon nr l - Dydnia, Niebocko - obs³uguje dzielnicowy starszy aspi-
rant Adam ZAREMBA
Rejon nr II - Koñskie, Krzemienna, Temeszów, Witry³ów, Ulucz, Oba-
rzym, Niewistka, Jab³onica Ruska - obs³uguje dzielnicowy starszy
aspirant Jan OGRODNIK

Rejon nr III - Jab³onka, Grabówka, Wydrna, Krzywe - ob-
s³uguje dzielnicowy aspirant Roman KORYTO
Prac¹ Rewiru kieruje kierownik starszy aspirant Jan
Ogrodnik
Telefon kontaktowy do Rewiru 43 08 371 lub 997 do
dy¿urnego KPP Brzozów.

REWIR  DZIELNICOWYCH  W  HACZOWIE
Rejon nr l - Haczów - obs³uguje dzielnicowy m³odszy aspi-
rant Mariusz ZAJ¥C
Rejon nr II - Trzeœniów, Buków, Jasionów - obs³uguje
dzielnicowy m³odszy aspirant Stefan SZPIENIK
Rejon nr III - Jab³onica Polska, Malinówka, Wzdów - ob-
s³uguje dzielnicowy m³odszy aspirant Piotr FRYDRYCH
Prac¹ Rewiru kieruje kierownik aspirant Jerzy Dudycz.
Telefon kontaktowy do Rewiru 43 08 373 lub 997 do
dy¿urnego KPP Brzozów

REWIR  DZIELNICOWYCH  W  JASIENICY ROSIEL-
NEJ
Rejon nr l - Jasienica Rosielna, Orzechówka - obs³uguje
dzielnicowy sier¿ant Pawe³ KONOPKA
Rejon nr II - Blizne - obs³uguje dzielnicowy sier¿ant szta-
bowy Wies³aw MAZUR
Rejon nr III - Wola Jasienicka - obs³uguje dzielnicowy
m³odszy aspirant Krzysztof PELCZAR
Prac¹ Rewiru kieruje kierownik m³odszy aspirant Krzysz-
tof Pelczar.
Telefon kontaktowy do Rewiru 43 06 007 lub 997 do
dy¿urnego KPP Brzozów

REWIR  DZIELNICOWYCH  W  NOZDRZCU
Rejon nr l - Nozdrzec, Siedliska, Huta Porêby, Wo³odŸ -
obs³uguje dzielnicowy starszy posterunkowy Bogdan
MILCZANOWSKI
Rejon nr II - Wara, Izdebki - obs³uguje dzielnicowy m³od-
szy aspirant Marek SOWA
Rejon nr III - H³udno, Weso³a - obs³uguje dzielnicowy
aspirant Wies³aw HADAM
Prac¹ Rewiru kieruje Kierownik aspirant sztababowy Zbi-
gniew DroŸdziak.
Telefon Kontaktowy do rewiru 43 08 375 lub 997 dy¿ur-
nego KPP Brzozów.

POZNAJ POZNAJ POZNAJ POZNAJ POZNAJ      SWOJEGO SWOJEGO SWOJEGO SWOJEGO SWOJEGO      DZIELNICOWEGODZIELNICOWEGODZIELNICOWEGODZIELNICOWEGODZIELNICOWEGO

Naczelnik Sekcji Prewencji
asp. sztab. Marian Bober
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PRZEWODNIK ROLNIKA

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

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1 lutego br. uruchomi³a kolejne dzia³ania w ramach Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich – „Wspieranie gospodarstw
niskotowarowych” oraz „Dostosowanie gospodarstw rolnych
do standardów Unii Europejskiej”.

DZIA£ANIE 2 – Wsparcie gospodarstw niskotowarowych
Z pomocy finansowej w ramach tego dzia³ania bêdzie móg³
skorzystaæ producent rolny, który:
1. jest osob¹ fizyczn¹,
2. jest w³aœcicielem gospodarstwa niskotowarowego, tzn.

gospodarstwa o wielkoœci ekonomicznej od 2 do 4 EJW
(Europejska Jednostka Wielkoœci) - ESU (European Size Unit),
wyliczonej na podstawie standardowych nadwy¿ek
bezpoœrednich, stanowi¹cego przedmiot odrêbnej w³asnoœci
producenta rolnego albo jego ma³¿onka lub przedmiot ich
wspó³w³asnoœci, albo zosta³ w³aœcicielem tego gospodarstwa
w drodze dziedziczenia b¹dŸ jako nastêpca producenta
rolnego, któremu przyznano rentê strukturaln¹,

3. prowadzi³ przez okres co najmniej trzech lat przed dniem
z³o¿enia wniosku dzia³alnoœæ rolnicz¹ w zakresie produkcji
zwierzêcej lub roœlinnej.
Pomoc finansowa dla gospodarstw niskotowarowych
w wysokoœci ok. 5,8 tys. z³ na rok na gospodarstwo mo¿e byæ
wyp³acana przez piêæ lat, przy czym w czwartym i pi¹tym roku
wyp³ata nastêpuje tylko wówczas, jeœli rolnik zrealizowa³
w ci¹gu trzech lat pobierania wsparcia zadeklarowane w planie
rozwoju gospodarstwa przedsiêwziêcia.

 Przedsiêwziêciami tymi mog¹ byæ:
- przestawienie gospodarstwa niskotowarowego na produkcjê

metodami ekologicznymi,
- przyst¹pienie do grupy lub organizacji producentów rolnych

zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych,
- zakup zwierz¹t gospodarskich,
- zakup maszyn rolniczych,
- zakup lub dzier¿awa gruntu rolnego,
- ukoñczenie szkolenia w zakresie sporz¹dzania dokumentacji

niezbêdnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej
na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, prowadzonego
zgodnie z warunkami okreœlonymi w przepisach wydanych
na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków
pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- ukoñczenie szkolenia maj¹cego na celu przygotowanie
rolników do podejmowania dzia³añ na rzecz modernizacji
gospodarstw rolnych, realizowanego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004 - 2006” w zakresie dzia³ania „Szkolenia” - stanowi¹cego
za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z 3 wrzeœnia 2004 r. w sprawie przyjêcia tego programu (Dz. U.
Nr 197, poz. 2032),

- uzyskanie pomocy finansowej na wspieranie przedsiêwziêæ
rolno-œrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t,

- rozpoczêcie prowadzenia produkcji w dzia³ach specjalnych
produkcji rolnej,

- zrezygnowanie ze zwolnienia od podatku od towarów i us³ug
z tytu³u dostawy produktów rolnych pochodz¹cych z w³asnej
dzia³alnoœci rolniczej oraz œwiadczenia us³ug rolniczych,

- realizacja projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,

- osi¹gniêcie, w okresie pobierania p³atnoœci dla gospodarstwa
niskotowarowego, corocznej wartoœci sprzeda¿y produktów
rolnych pochodz¹cych z w³asnej dzia³alnoœci rolniczej
w wysokoœci co najmniej 20 tys. z³,

- rozpoczêcie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej i osi¹gniêcie, w okresie pobierania p³atnoœci
dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznego przychodu
w wysokoœci co najmniej 20 tys. z³.

DZIA£ANIE 6 - Dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardów Unii Europejskiej
W ramach dzia³ania bêdzie mo¿na uzyskaæ wsparcie finansowe
na:
• dostosowanie gospodarstwa w zakresie wymogów
dotycz¹cych przechowywania nawozów naturalnych,
• dostosowanie gospodarstwa w zakresie spe³nienia wymagañ
weterynaryjnych dotycz¹cych produkcji mleka i produktów
mlecznych,
• dostosowanie gospodarstwa w zakresie spe³nienia
minimalnych warunków utrzymania kur nieœnych.

Warunki i kryteria uzyskania wsparcia
Pomoc bêd¹ mog³y otrzymaæ gospodarstwa, które:
• utrzymuj¹ co najmniej 5 du¿ych jednostek przeliczeniowych
zwierz¹t (DJP),
• utrzymuj¹ tak¹ obsadê zwierz¹t, przy której produkcja czystego
azotu w nawozach naturalnych nie przekracza 170 kg na hektar
u¿ytków rolnych.
Dodatkowo, w przypadku wniosków dotycz¹cych poprawy
warunków higienicznych przy produkcji mleka, w gospodarstwie
mo¿e byæ nie wiêcej ni¿ 30 krów produkuj¹cych mleko surowe
przeznaczone do spo¿ycia oraz do produkcji przetworów
mlecznych - producent rolny zobowi¹zuje siê do dostosowania
gospodarstwa produkcyjnego do minimalnych standardów, co
do higieny i warunków utrzymania zwierz¹t w zakresie
niezbêdnym do otrzymania pomocy finansowej lub
dofinansowania ze œrodków pochodz¹cych z Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR).
Warunkiem uzyskania pomocy przez fermy kurze jest znalezienie

UWAGA ROLNICY!
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siê w wykazie zak³adów posiadaj¹cych niedostosowane klatki
podlegaj¹ce porozumieniom przejœciowym. S¹ to 44 fermy kurze,
które znalaz³y siê w za³¹czniku 12 do Traktatu Akcesyjnego.

Przeznaczenie pomocy
W przypadku Wnioskodawców chc¹cych inwestowaæ
w urz¹dzenia do sk³adowania nawozów naturalnych bêdzie
mo¿na wyposa¿yæ gospodarstwo w zale¿noœci od potrzeb
w p³ytê gnojow¹ lub zbiornik na gnojówkê b¹dŸ gnojowicê.
Gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w produkcji mleka, chc¹ce
poprawiæ warunki higieniczne zwi¹zane z udojem
i przechowywaniem mleka surowego, bêd¹ mog³y sfinansowaæ:
• modernizacjê œcian i pod³óg w pomieszczeniach do doju oraz
w pomieszczeniach do przechowywania mleka tak, aby
powierzchnie te by³y g³adkie i ³atwe do czyszczenia,
• zakup dojarki,
• zakup sch³adzalnika do mleka o pojemnoœci nie wiêkszej ni¿
800 litrów,
• wykonanie ujêcia wody,
• wyposa¿enie pomieszczenia, w którym przechowywane jest
mleko w umywalkê z podgrzewaczem wody.
Natomiast fermy kurze dofinansowanie w ramach niniejszego

dzia³ania bêd¹ mog³y przeznaczyæ na zakup klatek spe³niaj¹cych
wymogi przepisów w sprawie minimalnych warunków
utrzymania poszczególnych gatunków zwierz¹t gospodarskich.

Forma i wysokoœæ wsparcia
Wsparcie finansowe w ramach niniejszego dzia³ania nie mo¿e
przekroczyæ równowartoœci 25 000 euro rocznie na
gospodarstwo. Wsparcie bêdzie wyp³acane w postaci
zrycza³towanej p³atnoœci opartej na kosztach standardowych,
okreœlanych dla ka¿dego przedsiêwziêcia. P³atnoœæ bêdzie
wyp³acana w dwóch równych ratach. Pierwsz¹ ratê beneficjent
otrzyma przed wykonaniem przedsiêwziêcia natomiast drug¹
czêœæ p³atnoœci po z³o¿eniu, w terminie 7 dni od zakoñczenia
realizacji przedsiêwziêcia, oœwiadczenia o zakoñczeniu realizacji
przedsiêwziêcia oraz o tym, ¿e wielkoœæ ekonomiczna
gospodarstwa wynosi co najmniej 4 EJW (Europejska Jednostka
Wielkoœci).
Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ jak i pobraæ wnioski:
-Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3 Maja 1,
  tel. 434-46-83 oraz 434-46-86;
- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,
   ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89.

O W C E,    K O Z Y,    Œ W I N I E

Postêpowanie w przypadku zg³aszania
poszczególnych zdarzeñ w przypadku owiec i kóz
jest podobne jak w przypadku byd³a. Ró¿nica
polega na tym, ¿e zdarzenia takie jak kupno,
sprzeda¿, eksport, padniêcie, zabicie powinny byæ
zg³oszone do w³aœciwego biura powiatowego
Agencji w terminie 30 dni. Oznakowanie owcy lub
kozy dokonuje siê przez za³o¿enie na lew¹
ma³¿owinê uszn¹ kolczyka z numerem
indywidualnym zwierzêcia lub wytatuowanie
numeru na uszach zwierzêcia. Rolnik zg³asza ten
fakt do biura powiatowego Agencji nie póŸniej ni¿
przed dniem opuszczenia przez zwierzê siedziby
stada urodzenia. Zamówienie na kolczyki
i przyznanie puli numerów jest analogiczne jak
w przypadku byd³a.

W przypadku œwiñ obowi¹zuje oznakowanie zwierzêcia numerem
siedziby stada w gospodarstwie urodzenia danego zwierzêcia. Oznakowanie
dokonuje siê przez za³o¿enie na lew¹ ma³¿owinê uszn¹ kolczyka z numerem
stadnym lub przez wytatuowanie numeru stadnego na uszach lub na grzbiecie
zwierzêcia.

W zwi¹zku z oznakowaniem œwiñ numerem stadnym nie jest konieczne
wystêpowanie do Agencji o przydzielenie puli numerów kolczyków.
Zamówienie na kolczyki mo¿na sk³adaæ równie¿ bezpoœrednio
u dostawcy lub za poœrednictwem Agencji. Fakt oznakowania œwiñ nale¿y
zg³osiæ do biura powiatowego Agencji nie póŸniej ni¿ przed dniem opuszczenia
przez zwierzê siedziby stada. Zdarzenia zwierzêce powoduj¹ce zmianê
liczebnoœci stada w przypadku œwiñ zg³asza siê
stadnie na w³aœciwych drukach zg³oszeniowych
w terminie 30 dni do w³aœciwego biura
powiatowego Agencji.

Ka¿da osoba prowadz¹ca chów œwiñ, owiec
i kóz powinna:
- posiadaæ oznakowane zwierzêta kolczykiem

za³o¿onym na ucho lewe lub tatua¿em,
zwierzêta maj¹ byæ oznakowane nie póŸniej
ni¿ przed dniem opuszczenia przez zwierzê
siedziby stada urodzenia,

- prowadziæ na bie¿¹co aktualn¹ ksiêgê
rejestracji stada œwiñ lub owiec/kóz
i przechowywaæ w niej dane przez minimalny
okres co najmniej 3 lat od dnia ubycia danego
zwierzêcia ze stada,

- zg³aszaæ do biura powiatowego ARiMR zdarzenia
powoduj¹ce zmianê liczebnoœci stada takie jak kupno,
sprzeda¿, import, eksport, ubój, padniêcie, urodzenie,
ubój domowy.

OBOWI¥ZKI   ROLNIKA   WYNIKAJ¥CE
Z   USTAWY  O   SYSTEMIE   IDENTYFIKACJI

I   REJESTRACJI   ZWIERZ¥T

SYSTEM  IRZ
– przewodnik dla  rolnika

Opr. ARiMR w Brzozowie
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Zasobnoœæ ró¿nych krajów w zbo¿a stanowi o
poziomie ich gospodarki ¿ywnoœciowej.

Produkcja zbó¿ jest postrzegana jako wyznacz-
nik szeroko pojêtej zasobno-

œci dane-
go kraju w ¿yw-
noœæ. Oczywiœcie cho-
dzi tu o zbo¿a w ró¿nym
stopniu przetworzenia, w postaci
nie tylko m¹ki, chleba, wszelkiego asorty-
mentu ciast i makaronów, ale i w postaci przetwo-
rzonego w wieprzowinê, drób, mleko i wszelkie pro-
dukty zwierzêce. W œrodowisku ekonomistów przyjmuje
siê, ¿e produkcja jednej tony zbó¿ per capita gwarantuje
pe³n¹ niezale¿noœæ danego kraju w zakresie ¿ywnoœci. Pol-
ska produkuje oko³o 647 kg na jednego mieszkañca, a wiêc
do tej niezale¿noœci brakuje nam oko³o 30% zbó¿. Ujmuj¹c
inaczej, gdybyœmy obecne plonowanie zbó¿ (ci¹gle pe³za-
j¹ce na granicy 30 dt) podnieœli do œredniej 43 dt osi¹gnê-
libyœmy tê niezale¿noœæ. Nie mo¿na jednak popadaæ w kom-
pleksy, gdy¿ na nasz¹ miern¹ œredni¹ plonowania zbó¿ sk³a-
da siê wiele obiektywnych czynników. Po pierwsze na te-
renie Kujaw, Pomorza, Wielkopolski, Œl¹ska mamy wytraw-
nych producentów zbó¿ osi¹gaj¹cych plony ponad 60 dt.
Ich produkcja jest prowadzona na du¿ych obszarach, zme-
chanizowana, ze stosowaniem dobrego materia³u siewne-
go i nowoczesnych technologii. W innych obszarach Pol-
ski o rozdrobnionym rolnictwie, innych parametrach opa-
dów, temperatur, na polach mierz¹cych poni¿ej hektara
osi¹gniêcia w plonowaniu zbó¿ nie przekraczaj¹ czêsto
25 dt. I tak oto powstaje œrednia krajowa. Tak¿e w wielu
innych dziedzinach naszego rolnictwa wielkie zró¿nicowa-
nie strukturalne i nie tylko skutkuje miernymi œrednimi
wynikami, które kszta³tuj¹ nie najlepszy wizerunek w wy-
miarze ca³oœciowym. Z pozoru problemy te rozwi¹zaæ mo¿-
na prosto, wystarczy tylko, aby ka¿d¹ produkcjê prowa-
dziæ na terenach do tego predestynowanych i aby ka¿dy
robi³ to, co umie i lubi. Istnieje jednak sprawa wielkiej po-
pulacji ludzi, których na polskiej wsi na 100 ha jest cztero-
krotnie wiêcej ni¿ œrednio w UE. Gdybyœmy pospieszyli siê
z uporz¹dkowaniem tego stanu, nie bacz¹c na uboczne
skutki, mielibyœmy nie 1,5 miliona bezrobotnych na wsi,
a czterokrotnie wiêcej. Wobec obecnych strumieni pomo-
cowych problemu tego rozwi¹zaæ siê nie da. Wrêcz od-
wrotnie, bezrobotni z miasta reemigruj¹ na wieœ, a dop³aty
bezpoœrednie do powierzchni ziemi (a nie na produkt) na

d³ugo zamro¿¹ nasz¹ strukturê. Realistycznie pod-
chodz¹c do naszych zmian strukturalnych, znaj¹c
ich determinanty, przyj¹æ musimy, ¿e nasza œred-
nia produkcyjnoœæ zbó¿ nie szybko wzroœnie. Po
pierwsze, gdy¿ ci, którzy to ju¿ czyni¹, dobrze siê-
gaj¹ biologicznych mo¿liwoœci plonowania, a po
drugie - inni z przyczyn pozabiologicznych i na-
wet obiektywnych trwaæ bêd¹ w dotychczasowej
produkcyjnoœci zbó¿. Problem produkcji i rynku
zbó¿ jest bardzo œciœle zwi¹zany z drobiarstwem
i produkcj¹ trzody chlewnej. Te dwa kierunki pro-
dukcji zwierzêcej w zasadniczej mierze kszta³tuj¹

rynek zbó¿, a wrêcz wyzna-
czaj¹ na nie poziom popytu.
Oceniaj¹c ten problem od
strony globalnego zbioru

i w kategoriach bilansu obecnych potrzeb
i produkcji, mamy wystarczaj¹co du¿o zbó¿.

Niewielki nawet wzrost zbiorów d³awi punkty sku-
pu, magazyny ich nie mieszcz¹. Wychodzi tu ca³a nie-

sprawnoœæ systemu obrotu zbo¿ami i brak wyobraŸni
w gospodarce ¿ywnoœci¹. Przyznajmy, czy my obiektywnie

mieliœmy kiedykolwiek nadprodukcjê zbó¿, podczas
gdy (jak oficjalnie g³osz¹ nasze statystyki)

23 mln ludzi zaliczamy do biednych
a 5 mln jest krañcowo ubogich, a wiêc
niedojadaj¹cych. Z jednej strony nie-
sprawnoœæ organizacyjna, a z dru-

giej pazer- noœæ kszta³tuje za wysokie ceny ¿yw-
noœci, tym samym powstaje jej niedostêpnoœæ dla ubogich. Jak ju¿
wspomnia³am zbo¿a w ró¿nym stopniu ich przetworzenia w zasadzie
kszta³tuj¹ rynek ¿ywnoœci. One wiêc s¹ kluczem do sprawnej i zrów-
nowa¿onej ca³ej niemal gospodarki ¿ywnoœciowej.

Spójrzmy jak w zarysie produkcja i gospodarka zbo¿em wygl¹-
da w UE, a na jej tle sytuacja polskiego zbo¿a. W UE najwiêkszy udzia³
w ca³ej produkcji roœlinnej maj¹ zbo¿a zajmuj¹c a¿ 70% powierzchni
gruntów ornych. Przynosz¹ one a¿ 23% dochodu globalnego w rol-
nictwie. Przez sw¹ wysok¹ produkcyjnoœæ wp³ywaj¹ one na wysok¹
op³acalnoœæ intensywnych kierunków produkcji zwierzêcej a wiêc
przede wszystkim tuczu œwiñ i drobiu. Od pocz¹tku istnienia EWG,
a potem UE stymulacja produkcyjnoœci zbó¿ i gospodarki nimi absor-
bowa³y resorty rolnictwa. Œwiadczy o tym mnogoœæ regulacji praw-
nych i instrumentów ekonomicznych wspomagaj¹cych ten podsta-
wowy sektor gospodarki ¿ywnoœciowej. Je¿eli ca³a gospodarka ¿yw-
noœciowa poch³ania³a a¿ 51-53% unijnego bud¿etu, to gospodarka
zbo¿em a¿ 39-41% bud¿etu. Stanowi to wiêc potwierdzenie mojej tezy,
¿e w zasadzie zbo¿a le¿¹ u podstaw ca³ej gospodarki ¿ywnoœciowej.
Tak wiêc potentaci w produkcji zbó¿ (USA, Kanada, Anglia, Chiny) s¹
potentatami produkcji œwiñ, a jednoczeœnie potentatami ca³ej gospo-
darki ¿ywnoœciowej. Dawna piêtnastka krajów UE uprawia 37 mln ha
zbó¿, których plony wynosz¹ od 45 do 57 dt z hektara. Wolumen
produkcji zbó¿ przekracza tam 200 mln ton rocznie. Ta czêœæ Europy
znajduje siê w czo³ówce œwiatowych producentów zbó¿.
W ich strukturze dominuje pszenica (48-50%), jêczmieñ (23-27%)
i kukurydza (17-19%), a inne zbo¿a tylko 10%. W globalnych zbiorach
przoduje Francja (roczny wolumen 60-70 mln ton), potem Niemcy (42-
50 mln ton), Wielka Brytania (20-27 mln ton), W³ochy (19-22 mln t)
 i Hiszpania (18-21 mln t). Od ponad 35 lat Unia notuje nominaln¹
nadprodukcjê. Nazywam j¹ nominaln¹, gdy¿ oczywiœcie ta nadpro-

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.
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dukcja odnosi siê do szacowanych po-
trzeb w³asnych UE lub te¿ zdolnoœci za-
gospodarowania u siebie tych zbó¿. Oce-
niaj¹c œwiatowe potrzeby na ¿ywnoœæ oraz
g³ód wielu nacji (Sudan, Nigeria, Etiopia
czy chocia¿by Irak), czy¿ mo¿na mówiæ
o jakiejkolwiek nadprodukcji ¿ywnoœci?
Przyjmuj¹c za³o¿enie, i¿ relacje pomiêdzy
nacjami s¹ nie tyle humanitarne czy cho-
cia¿by cywilizowane, czy mo¿e gdziekol-
wiek zalegaæ ¿ywnoœæ z tzw. nadproduk-
cji?

Roczne samozaopatrzenie UE
w zbo¿a poch³ania oko³o 175-183 mln ton,
a wiêc pozostaje tam oko³o 20 mln t. Z puli
zu¿ycia wewnêtrznego zbó¿ w UE oko³o
98-102 mln t przeznaczone jest na paszê,
a na spo¿ycie oko³o 42 mln t. Nadwy¿ki s¹
eksportowane lub akumulowane w rezer-

wach. Eksportuje siê poza obszar UE oko-
³o 15-30 mln ton rocznie, przy czym oko³o
70% eksportu stanowi pszenica chlebo-
wa. Przy spadku plonów zbó¿ zmniejsza
siê zapasy rezerw magazynowanych. Eks-
porterami zbó¿ w Europie s¹ Francja,
Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Dania
i Szwecja. Importerami natomiast s¹: Gre-
cja, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Finlan-
dia, Holandia. Ich niedobory maj¹
obiektywne przes³anki
(przy czym W³ochy i Gre-
cja podobne do pol-
skich). Zbo¿a tam zaim-
portowane przeznacza-
ne s¹ na produkcjê zwie-
rzêc¹, jak wiadomo, od
zawsze u nich wysoko
rentown¹.

A oto jak na tle produkcji i rynku
zbó¿ UE kszta³tuje siê polska gospo-
darka zbo¿owa: w strukturze zasiewów
stanowi¹ one oko³o 61-63% po-
wierzchni, a wiêc tak¿e dominuj¹ w ca³ej
produkcji roœlinnej. Od 1997 malej¹ u nas
zapasy zbó¿. W tym okresie uby³o ich
w naszej rezerwie blisko po³owê. Nieznacz-
nie tylko zmala³ obszar ich uprawy. Mini-
malnie wzros³y œrednie plony, które obec-
nie nie przekraczaj¹ 30 dt, tym samym
w tej dziedzinie zajmujemy w nowej UE
ostatni¹ lokatê. Wolumen globalnej pro-
dukcji w latach 1997-1999 mia³ tendencjê
rosn¹c¹, a obecnie maleje (zmniejsza siê
zarówno powierzchnia jak i plony), co po-
twierdza powa¿n¹ ekstensyfikacjê pro-
dukcji roœlinnej w ca³ym polskim sektorze
prywatnym. Niewielki import zbó¿ (odno-
towany oficjalnie) - rzêdu 975 do 2680 ton
-  móg³by nie mieæ znacz¹cego wp³ywu na

polski rynek (popyt i cenê).
Krajowe zu¿ycie roczne zbó¿ waha

siê od 25 280 do 27 979 tys. t., a ostatnio
maleje. W tej puli spasanie waha siê od
15 500 tys. t do 18 034 tys. t. z tendencj¹
malej¹c¹. Oznaczaæ to mo¿e racjonaliza-
cjê produkcji tuczników – kontrolowane
ich ¿ywienie. W strukturze polskiej pro-
dukcji zbó¿ mniejszy znacznie ni¿ w UE
jest udzia³ pszenicy który wynosi 35-38%
powierzchni, udzia³ owsa i mieszanek jest
nadal znaczny i siêga 20% powierzchni,
¿yta jest tu 14-18% (które odgrywa tu
wiêksz¹ rolê jako surowiec chlebowy),
a jêczmienia 12-13% i kukurydzy 8%, któ-
rej udzia³ roœnie szczególnie w Wielkopol-
sce, na Œl¹sku i Pomorzu. W tych regio-
nach koncentracja produkcji trzody chlew-
nej znacznie zmieni³a te¿ strukturê produk-

cji roœlinnej, w której wzrasta udzia³
gruntów ornych wraz z produkcj¹
zbó¿ i kukurydzy na ziarno. Wolumen

ca³kowity zbiorów zbó¿ rocznie od lat oscy-
luje w granicach 25 mln ton, a wiêc w gra-
nicach 13% unijnej produkcji zbó¿. Jest
to wielkoœæ, która w obecnych realiach
rynkowych

powinna bilansowaæ potrzeby paszowe
i spo¿ycia bez koniecznoœci importu. Eks-
port zbó¿ natomiast jako surowca paszo-
wego nie nale¿y do zyskownego biznesu,
zwa¿ywszy na rzeczywiste polskie koszty
ich uprawy. Wszak umiemy sami ten su-
rowiec dobrze przetwarzaæ w bardziej op³a-
caln¹ wieprzowinê. A oto jak na tle rynku
zbó¿ w UE i w Polsce charakteryzuje siê
rynek wieprzowiny na obu tych obsza-
rach: kraje dotychczasowej UE produkuj¹
rocznie oko³o 17 do 18 mln ton wieprzowi-
ny. Stanowi to oko³o 42-44% ogó³u spo-
¿ywanego tam miêsa, a wiêc jest to oko³o
27% mniejszy udzia³ ni¿ w Polsce, gdzie
wieprzowina dominuje na sto³ach.  Obni-
¿anie cen interwencyjnych zbó¿ na ryn-

kach europejskich stymulowa³o tam
wzrost produkcji wieprzowiny. Unijne
ceny zbó¿ w okresie od 1992 do 2005 r.
zmala³y ze 160 euro do 101 euro za tonê.

W produkcji wieprzowiny na
obszarze UE przoduj¹ Niemcy, Francja
i Hiszpania oraz Polska. Te pierwsze trzy
kraje produkuj¹ ponad 50% unijnej wie-
przowiny. Rynek wieprzowiny w tych kra-
jach jest zró¿nicowany. W Hiszpanii i Fran-
cji poda¿ przewy¿sza popyt œrednio o 5%,
a w Niemczech popyt pokryty jest tylko
w 77% w³asn¹ produkcj¹. W Danii i Ho-
landii natomiast produkowane jest 18%
unijnej wieprzowiny, a spo¿ycie tego miê-
sa jest tam dwukrotnie ni¿sze od produk-
cji, dlatego te¿ te kraje eksportuj¹ wieprzo-
winê w obrêbie UE i poza ni¹. Samowy-
starczalnoœæ ca³ej Unii w jej dawnym sk³a-
dzie w ostatnich siedmiu latach wynosi³a
od 106 do 110% potrzeb. Tak wiêc eks-
port z ca³ej UE ma tendencjê wzrostow¹

i wynosi oko³o 1,5 mln ton,
zwiêkszy³ siê zatem blisko

trzykrotnie w ostatnim 15 - leciu. Import
do UE jest symboliczny i wynosi w grani-

cach 70 tys. ton rocznie. Roœnie na-
tomiast obrót wewnêtrzny w obrê-
bie UE (dawnej 15-tki) wieprzowin¹.
Ta wymiana miêdzy krajami cz³on-
kowskimi wynosi rocznie w grani-
cach 3,6 mln ton.

W Polsce udzia³ wieprzowiny
w ogólnej masie miêsa jest o wiele
wy¿szy ni¿ w UE, a wynosi 67%. Spo-
¿ycie per capita jest podobne do
spo¿ycia we Francji oraz we W³oszech
 i wynosi od 35 do 40 kg, a w niektó-
rych latach zbli¿a³o siê nawet do
46 kg. Najwiêksze spo¿ycie wieprzo-

winy per capita w Europie notuje siê
w Hiszpanii (66 kg), Danii (64 kg), Niem-
czech i Austrii ca 57 kg. Polska pomimo
niskiej produkcyjnoœci zbó¿ ma 3 lokatê
w Europie a 8 w œwiecie w produkcji wie-
przowiny i jest eksporterem netto tego
miêsa w ró¿nych formach jego przetwo-
rzenia.  Do 1999 r. mieliœmy dominuj¹c¹
pozycjê w eksporcie produktów wieprzo-
wych do Rosji i krajów poradzieckich. Nie-
stety nisze rynkowe dla polskiej wieprzo-
winy kurcz¹ siê, a walka o kolejnych im-
porterów, zarówno w obrêbie UE jak i poza
ni¹, staje siê coraz trudniejsza. Realn¹
szans¹ zbytu jest rynek wewnêtrzny po
skutecznym o¿ywieniu gospodarki i po-
budzeniu popytu krajowego.

GOSPODARKI
¯YWNOŒCIOWEJ

UE  I  POLSKI

Stanis³awa Okularczyk
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26 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Brzozowie
odby³o siê spotkanie przedstawicieli OZPN Krosno
z prezesami klubów sportowych powiatu brzozowskiego.

W spotkaniu zorganizowanym przez Radê Powiatow¹
Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Brzozowie udzia³ wziêli
m.in. Przewodnicz¹cy WZLZS w Rzeszowie  -  Józef Krzywonos,
Prezes OZPN Krosno - Jan Ciupka, Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty
i Polityki Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie
- Stanis³aw Pilszak  oraz wielu zaproszonych goœci.
Przewodniczy³ Bronis³aw Przyczynek - Przewodnicz¹cy PZLZS
w Brzozowie.

Po powitaniu zebranych przez B. Przyczynka
sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du OZPN Krosno przedstawi³
Prezes J. Ciupka. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³ on m.in.,
¿e obecny Zarz¹d po³o¿y³ szczególny nacisk na rozwój
pi³karstwa m³odzie¿owego. Nadmieni³, ¿e powo³ano równie¿
komórkê promocji OZPN Krosno, która wyda³a ju¿ specjalne
kalendarze i d³ugopisy.

W dalszej kolejnoœci sprawy zwi¹zane z przebiegiem
rozgrywek pi³karskich omówi³ Przewodnicz¹cy Wydzia³u Gier
- Mieczys³aw Kilar. Powiedzia³ on, ¿e rozgrywki przebieg³y
sprawnie i bez wiêkszych trudnoœci, chocia¿ jeszcze wiele klubów
zalega z op³atami regulaminowymi.

Z kolei J. Krzywonos przedstawi³ za³o¿enia pracy WZLZS
w Rzeszowie na rok 2005 oraz wyjaœni³ sprawy ubezpieczeñ
zdrowotnych dla sportowców i dzia³aczy klubów LKS-owskich.

PóŸniej omówione zosta³y za³o¿enia projektu „Fundusz
Pomocy Kole¿eñskiej”. Podkreœlono, ¿e kluby sportowe mog¹
wp³acaæ dowolne kwoty pieniê¿ne na konto OZPN Krosno,
z którego pieni¹dze bêd¹ wyp³acane jako zapomoga dla
zawodników, którzy ulegli ciê¿kim wypadkom i s¹ kontuzjowani.

Wreszcie S. Pilszak w imieniu Starosty Brzozowskiego Marek Szerszeñ

O   M£ODZIE¯ÓWKACH   PI£KARSKICH

wrêczy³ zas³u¿onym dzia³aczom i prezesom LKS-ów listy
gratulacyjne z podziêkowaniami za spo³eczn¹ pracê i ¿yczeniami
noworocznymi.

Na koniec spotkania zaplanowano dyskusjê. Zgodnie
z oczekiwaniami i zapowiedziami by³a ona bardzo burzliwa, d³uga
i ciekawa. Przedstawiciele klubów pytali g³ównie o sprawy zwi¹zane
z sêdziowaniem i wyborem obserwatorów na mecze mistrzowskie.
Zaproponowali równie¿ zmniejszenie op³at regulaminowych do
OZPN Krosno. Poruszono problem pi³karstwa m³odzie¿owego
stwierdzaj¹c, ¿e istniej¹ kluby, gdzie nie ma oporów
z wystawianiem zawodników „na lewo”. Wszyscy jednak zgodnie
potwierdzili, ¿e jest to szkodliwe zjawisko i nale¿y siê mu
przeciwstawiaæ.

Po prawie trzech godzinach obrad Przewodnicz¹cy
B. Przyczynek podziêkowa³ wszystkim obecnym za przybycie oraz
udzia³ i zakoñczy³ spotkanie.

INFORMACJE Z POWIATU

Spotkanie rozpocz¹³ B. Przyczynek - Przewodnicz¹cy PZLZS
w Brzozowie

Przedstawiciel na Brzozów: tel. 0 - 506 191 207

DOSTAWA I PREZENTACJA U KLIENTA !!!
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ROZMAITOŒCI

•ród³o: PAP

SERWIS  ROZMAITOŒCI ZE ŒWIATA
POŒLUBI£  130  KOBIET
Licz¹cy 85 lat Kenijczyk Ancentus Akuku ujawni³ w wywiadzie
dla kenijskiej prasy, ¿e poœlubi³ 130 kobiet.  Plemiê Luo, do
którego nale¿y Akuku, dopuszcza ma³¿eñstwo jednego
mê¿czyzny z wieloma kobietami. Kenijczyk ze swoj¹ pierwsz¹
¿on¹ Dinah o¿eni³ siê w 1939 r., natomiast ostatni raz zdecydowa³
siê na œlub w 1999 r. z 20-letni¹ wówczas Aum¹.  Akuku uwa¿a,
i¿ do zapewnienia szczêœcia w poligamicznej rodzinie konieczne
s¹ „dyktatura i ciê¿ka praca”. Przywi¹zywa³ te¿ du¿¹ wagê do
planowania rodziny: z ¿adn¹ ze swoich ¿on nie mia³ wiêcej ni¿
czworo dzieci.

OBIERANIE  NA  CZAS
W Czechach pobito nowy rekord w obieraniu ziemniaków na
czas. Sta³o siê to podczas zawodów zorganizowanych
w Havliczkovym Brodzie z okazji Dnia Ziemniaka. Rekordzista -
w³aœciciel biura nieruchomoœci Ivan Bumba - obra³
50 kilogramów ziemniaków w czasie 1 godziny 50 minut
i 3 sekund. Po tym wyczynie oœwiadczy³, ¿e jest w bardzo dobrej
formie i móg³by obraæ nastêpne 50 kilogramów ziemniaków.
Uhonorowany odpowiednim certyfikatem, wydanym przez
agencjê „Dobry dzieñ” rejestruj¹c¹ w Czechach ró¿nego rodzaju
rekordy œwiata, pan Bumba ¿yczy³ paniom, aby ka¿da mia³a na
podorêdziu w domu takiego ch³opa, choæby w niedzielne
przedpo³udnie.

14  LAT  W  DOMU
Od 14 lat nie wysz³a z domu pewna Rumunka. W ten oryginalny
sposób chce udowodniæ przebywaj¹cemu w wiêzieniu mê¿owi,
¿e jest mu wierna.  Jedzenie przynosi jej codziennie szwagierka,
która równie¿ sprawdza co wieczór, czy drzwi domu s¹ dobrze
zamkniête.

CZEGO  NIE  WOLNO  TURYŒCIE
Spis wakacyjnych zakazów wprowadzonych w s³onecznej Italii
œwiadczy, ¿e ich twórcom raczej nie brakuje wyobraŸni.
Najostrzejszy re¿im panuje na obleganej przez goœci z ca³ego
œwiata wyspie Capri - zabroniono tam chodzenia w drewniakach,
bo... za bardzo ha³asuj¹. Ze wzglêdu na nadmierny ha³as na
pla¿ach i na ulicach nie wolno te¿ s³uchaæ radia. Sprzedawcom
pami¹tek i wszelkich innych towarów zabroniono wstêpu na
pla¿ê, a wysok¹ grzywnê mo¿na zap³aciæ za karmienie go³êbi i za
siadanie na stopniach koœcio³a. O ciszê zatroszczy³y siê te¿
w³adze Palermo na Sycylii - pomiêdzy godzin¹ 14 a 16 obowi¹zuje
tam „zakaz wydawania wszelkich ha³aœliwych dŸwiêków”.
Najciszej jednak jest w miasteczku Fregene niedaleko Rzymu,
gdzie nie wolno s³uchaæ g³oœnej muzyki od 14 do 9 rano.
Z kolei w kurorcie Alassio nad Zatok¹ Genueñsk¹ zakazano
chodzenia po mieœcie w strojach pla¿owych. W Sardynii
natomiast, aby zapobiec masowemu wywo¿eniu wakacyjnych
pami¹tek, zabroniono wyrywania roœlin z korzeniami
i wynoszenia z pla¿y piasku.

ŒLUB  NA  DRABINIE
W Eppelheim w Badenii-Wirtembergii zorganizowano nietypow¹
ceremoniê œlubn¹. Pañstwo m³odzi stali na stra¿ackich
drabinach, 20 metrów nad ziemi¹, a wêz³em ma³¿eñskim ³¹czy³
ich burmistrz miasta, który rezydowa³ na drabinie drugiego wozu
stra¿ackiego. Pan m³ody jest stra¿akiem i to stra¿akiem
przekonuj¹cym, skoro bez trudu uda³o mu siê namówiæ
narzeczon¹ do zawarcia ma³¿eñstwa na wysokoœci.
Przyjêcie weselne by³o mniej intryguj¹ce - odby³o siê ju¿
zwyczajnie, na ziemi.

CZEKOLADOWA  TERAPIA
Uzdrowisko Bad Eisenkappel w po³udniowo-zachodniej Austrii
poszerzy³o ofertê zabiegów o relaksuj¹ce k¹piele w czekoladzie.
Mas³o kakaowe, podstawowy sk³adnik czekolady, ma ponoæ
w³aœciwoœci odm³adzaj¹ce. Zapobiega tak¿e powstawaniu
zmarszczek. K¹piele ciesz¹ siê sporym zainteresowaniem
kuracjuszy. Szkoda tylko, ¿e kosmetyczka z uzdrowiska nie zaleca
jedzenia s³odkiego medykamentu, uzasadniaj¹c, i¿ za bardzo
siê przez to tyje.

UZALE¯NIENIE  OD  INTERNETU  ODRACZA
OBOWI¥ZEK  WOJSKOWY
Si³y zbrojne Finlandii poinformowa³y, ¿e pewna liczba m³odych
Finów nie nadaje siê do s³u¿by wojskowej z powodu...
uzale¿nienia od Internetu. Lekarze wojskowi uznali, ¿e têsknota
„internetowych narkomanów” za swymi komputerami
uniemo¿liwi³aby im sprostanie trudom obowi¹zkowej pó³rocznej
s³u¿by. Kapitan Jyriki Kivela z komisji poborowej uwa¿a, ¿e: dla
ludzi, którzy zabawiaj¹ siê grami (w Internecie) przez ca³e
noce, nie maj¹ przyjació³, nie maj¹ ¿adnego hobby, powo³anie
do wojska jest wielkim wstrz¹sem.
Finowie odsy³aj¹ uzale¿nionych do domu na trzy lata, po tym
okresie s¹ oni powtórnie wzywani na komisjê. W minionym
roku w Finlandii ze wzglêdów zdrowotnych zwolniono ze s³u¿by
9% poborowych

NAJD£U¯SZE  W£OSY  ŒWIATA
Wietnamskie media poda³y, ¿e najd³u¿sze w³osy na œwiecie ma
67-letni Wietnamczyk Tran Van Hay. Mo¿e on pochwaliæ siê
czupryn¹ o imponuj¹cej d³ugoœci 6,2 metra. Wyhodowa³ j¹
w ci¹gu 31 lat, podczas których nie odwiedza³ zak³adu
fryzjerskiego.
Tran Van Hay na co dzieñ w³osy zwi¹zuje i przykrywa szalem.
Powodem takiej pielêgnacji jest ponoæ fakt, ¿e ostatnio my³ je
6 lat temu. Wietnamczyk jest z zawodu lekarzem medycyny
ludowej w jednej z po³udniowych prowincji kraju. Swoje w³osy
zamierza zg³osiæ do Ksiêgi Rekordów Guinnessa. Tran Van Hay
pobi³ dotychczasowy rekord w tej dziedzinie, z 1997 roku,
ustanowiony przez Tajlandczyka Hoo Steowa, który szczyci³
siê w³osami o d³ugoœci 5,5 metra.
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Hipeastrum

Opr. Anna W³adyka

Hipeastrum jest
jedn¹ z tych roœlin, które
w zimie ukoj¹ nas swoimi
piêknymi kwiatami. Kupiæ je
mo¿na jako kwiaty ciête
o d³ugich ³odygach lub jako
roœliny doniczkowe

Zanim dokonasz zakupu
Hipeastrum kupuje siê
zazwyczaj krótko przed
zakwitniêciem. Bardzo czêsto
mo¿na jednak nabyæ,
podobnie jak w przypadku
hiacyntów, kie³kuj¹c¹ cebulê,
ukryt¹ pod papierowym
ko³paczkiem. Jeœli roœlina ma
ju¿ p¹czki, nale¿y siê im
przyjrzeæ, poniewa¿ po nich
widaæ ju¿, czy okaz bêdzie
dobrej jakoœci.

Przeciêtny wiek: zdrowa,
silna cebula mo¿e kwitn¹æ
wielokrotnie, pod warun-
kiem, ¿e w okresie spoczynku
jest odpowiednio pielêgno-
wana
Sezon: sprzedawana jest
w czasie kwitnienia, od zimy
do czerwca
Inne nazwy: zwartnica,
gwiazda rycerza

Piêkna, silna roœlina
Hipeastrum jest roœlin¹,
której nie mo¿na nie
zauwa¿yæ. Najpierw pojawia
siê jedna lub dwie ³odygi,
zazwyczaj z czterema
dzwonkowatymi kwiatami.
Jeœli bêdziemy mieæ
szczêœcie, mog¹ siê
wytworzyæ ³odygi z nawet
piêcioma bia³o-ró¿owymi lub
czerwonymi kwiatami. Liœcie
wyrastaj¹ dopiero póŸniej.
Pochodzenie nazwy
£aciñska nazwa
Hippeastrum wywodzi siê
od greckiego hippeos -
rycerz i astron, co znaczy
gwiazda, st¹d te¿ pochodzi
nazwa niemiecka
– Ritterstern, gwiazda
rycerza.

bia³ego po czerwony. Zapach jest lekko
s³odkawy, najbardziej intensywnie
pachn¹ gatunki bia³e.
Œwiat³o i temperatura
Podczas wzrostu roœlina wymaga
dostatecznego nas³onecznienia, œwie¿ego
powietrza oraz  du¿ej jego wilgotnoœci.
Temperatura podczas kwitnienia nie
powinna – o ile to mo¿liwe – przekraczaæ
18oC, a w zimie nie powinna spadaæ
poni¿ej 16oC.
Podlewanie i nawo¿enie
Im szybciej roœlina roœnie, tym wiêcej
potrzebuje wody. Nawozi siê j¹ do koñca
lipca, raz na tydzieñ. Natomiast od
wrzeœnia do grudnia podlewaæ nale¿y
bardzo sk¹po.

Pod³o¿e i przesadzanie
Przesadzanie jest konieczne jedynie raz
na trzy – cztery lata, po okresie
ca³kowitego spoczynku. Nale¿y u¿ywaæ
ziemi bogatej w œrodki od¿ywcze,
przepuszczalnej i nie zapomnieæ o
wykonaniu drena¿u.
Przycinanie
Stare kwiatostany i liœcie usychaj¹ same.
Podczas przesadzania suche i zbutwia³e
lub, co gorsza, zaatakowane przez grzyb
³uski cebuli powinno siê usun¹æ.
Rozmna¿anie
Najprostsze rozmna¿anie to rozmna¿anie
za pomoc¹ cebulek przybyszowych.
Zasiane nowe roœliny  zaczn¹ bowiem
kwitn¹æ dopiero po dwóch, trzech latach.
Otoczenie i ustawienie
Hipeastrum wygl¹da naj³adniej, gdy jego
kwiaty maj¹ mo¿liwoœæ górowaæ nad
innymi, niskimi zielonymi roœlinami, na
przyk³ad w du¿ej, p³askiej donicy.

Skromne liœcie
Liœcie w porównaniu ze
wspania³ymi kwiatami, s¹ skromne
koloru ciemnozielonego,
o d³ugoœci od 40 do 60 cm.
Pojawiaj¹ siê dopiero po kwiatach.
W lecie, kiedy roœlina
przygotowuje siê do spoczynku,
liœcie obumieraj¹.
Nowe mieszañce z Holandii
Jako wynik krzy¿owania
i uszlachetniania ró¿nych
gatunków, szczególnie w znanej
z upraw roœlin cebulowych
Holandii, powsta³o wiele
mieszañców. Dzisiaj hipeastrum
hodowane jest na olbrzymich
obszarach w po³udniowej Afryce,
i w formie cebul dostarczane do
Europy.

KRÓTKIE PORADY
Wielkoœæ i rozwój
Roœlina potrzebuje podczas kwitnienia
wiêcej miejsca. D³ugoœæ liœci rzadko
przekracza 30 – 40 cm, ale pêd
kwiatowy dochodzi do pó³ metra.
Kwitnienie i zapach
Kwiat hipeastrum jest olbrzymi,
dochodzi nawet do 15 cm. Kolory od
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SPORT

Marek Szerszeñ

23 stycznia br. w Szkole Podstawowej
w Brzozowie odby³ siê corocznie organizowany
turniej w pi³ce no¿nej halowej o Puchar
Przewodnicz¹cego Zwi¹zku Gmin
Brzozowskich dru¿yn seniorskich naszego
powiatu.

Po eliminacjach gminnych do turnieju
zg³osi³o siê piêæ dru¿yn, w tym: Brzozovia
Brzozów, LKS Iskra Przysietnica, Sokó³
Domaradz, B³êkitni Jasienica oraz LKS
Izdebki. Turniej rozgrywano systemem
ka¿dy z ka¿dym w czasie 2 x 8 min. Po zaciêtej
i wyrównanej rywalizacji turniej wygra³a dru¿yna
Brzozovii Brzozów, drugie miejsce zajê³a dru¿yna LKS
Izdebki, trzecie - Sokó³ Domaradz, czwarte - LKS Iskra
Przysietnica, a pi¹te - B³êkitni Jasienica R.

P I £ K A   N O ¯ N A   H A L O W A
Po zakoñczeniu turnieju pami¹tkowe

dyplomy, puchary oraz nagrody w postaci
pi³ek dla najlepszych dru¿yn wrêczy³
Marian Kula - Dyrektor Miejskiego

Oœrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie. Tytu³
króla strzelców uzyska³ Artur Wojtowicz
(Brzozovia - 4 bramki), który równie¿ otrzyma³
pami¹tkow¹ statuetkê.

Ponadto w styczniu br. Miejski Oœrodek
Sportu i Rekreacj i w Brzozowie by³ organizatorem
podobnych turniejów w kategoriach juniorów,

trampkarzy, orlików.
W turnieju juniorów niespodziewanym zwyciêzc¹ zosta³a

dru¿yna B³êkitnych Jasienica R., a w pozosta³ych turniejach zwyciê¿y³a
Brzozovia Brzozów.

Marek Szerszeñ

W dniach 15 i 16 lutego
br. w Górkach i Jasienicy

Rosielnej odby³y siê zawody sportowe
w koszykówce dziewcz¹t i ch³opców
w ramach Powiatowej Gimnazjady.

W pierwszych zawodach w turnieju
dziewcz¹t uczestniczy³y dru¿yny
z gimnazjów z Dydni, H³udna, Haczowa,
Orzechówki i Górek.

Po ponad czterogodzinnych
zmaganiach turniej niespodziewanie
wygra³a dru¿yna z Orzechówki odnosz¹c
komplet zwyciêstw i tym samym uzyska³a
awans do zawodów rejonowych. Drugie
miejsce zajê³a dru¿yna z Dydni, a trzecie
z Haczowa.

A oto jak przedstawia³y siê wyniki
poszczególnych meczów i tabela
koñcowa:

Górki - Orzechówka           6 - 16
Haczów - H³udno               17 - 2
Dydnia - Górki                    14 - 6
Orzechówka - Haczów       8 - 2
H³udno - Dydnia           0 - 14
Górki - Haczów                    11 - 15
Orzechówka - Dydnia        18 - 15
H³udno - Górki                     4 - 15
Haczów - Dydnia                11 - 12
Orzechówka - H³udno        23 - 6

1. Orzechówka 8 pkt.
2. Dydnia 7 pkt.
3. Haczów 6 pkt.
4. Górki 5 pkt.
5. H³udno 4 pkt.

Najlepsz¹ bez w¹tpienia
zawodniczk¹ zawodów uznano Urszulê

Buczek z Gim-
nazjum z Orze-
chówki.
C i e k a w o s t k ê

stanowi fakt, ¿e w turnieju sama uzyska³a
a¿ 49 spoœród 65 punktów uzyskanych
przez dru¿ynê.

KKKKKOSZYKÓWKAOSZYKÓWKAOSZYKÓWKAOSZYKÓWKAOSZYKÓWKA

 GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJALISTÓW GIMNAZJALISTÓW

Dzieñ póŸniej o wygran¹,
a zarazem przepustkê do zawodów
rejonowych rywalizowa³y reprezentacje
ch³opców z gimnazjów: Jasienicy Ros.,
Brzozowa, Izdebek, Jasionowa
i Domaradza. Tutaj z kolei bezkon-
kurencyjni okazali siê koszykarze
z Brzozowa, którzy pewnie pokonali
wszystkich rywali i zajêli pierwsze miejsce.
Szczegó³owe wyniki i tabelê koñcow¹
przedstawiamy poni¿ej:

Jasionów - Brzozów         4 - 17
Jasienica Ros. - Izdebki       13 - 5
Domaradz - Jasionów         4 - 15
Brzozów - Jasienica Ros.     13 - 8
Izdebki - Domaradz               2 - 14
Jasionów - Jasienica Ros.   15 - 16
Brzozów - Domaradz            14 - 5
Izdebki - Jasionów                11 - 9
Jasienica Ros. - Domaradz   8 - 11
Brzozów - Izdebki                  21 - 12

1. Brzozów 8 pkt.
2. Domaradz 6 pkt.
3. Jasienica Ros. 6 pkt.
4. Izdebki 5 pkt.
5. Jasionów 5 pkt.

O kolejnoœci na miejscach 2-3 i 4-5
decydowa³y wyniki meczów pomiêdzy
zainteresowanymi zespo³ami.

Organizatorami obydwu imprez by³

Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Brzozowie, który ufundowa³ puchary
dla najlepszych dru¿yn oraz Gimnazja
w Górkach i Jasienicy Rosielnej.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.

BARAN (21 III – 20 IV)
Bez przeszkód mo¿esz realizowaæ swoje plany. Musisz byæ tylko

zdyscyplinowany i uparty. Zawierane w tym miesi¹cu transakcje handlowe
wymagaj¹ du¿ej rozwagi. Nadmierny optymizm mo¿e ujemnie wp³yn¹æ
na trzeŸwoœæ Twojego myœlenia. Podejmowane decyzje musz¹ byæ dobrze
wywa¿one i przemyœlane.

BYK (21 IV – 21 V)
Swoj¹ aktywnoœæ skieruj na pracê. Niektóre sprawy zawodowe

wymagaæ bêd¹ od Ciebie w tym miesi¹cu zdecydowanego i szybkiego
rozwi¹zania. W sprawach sercowych nast¹pi¹ pomyœlne zmiany. Nie traæ
wiêc nadziei na udany zwi¹zek i lepsze wspólne jutro. Czas sprzyja zmianom
w sferze zawodowej.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Kontakty z otoczeniem bêd¹ wyraŸnie utrudnione. Aby

zrealizowaæ zaplanowane na ten miesi¹c zadania, potrzebny jest dobry
plan. Nie rozpraszaj swojej uwagi na sprawy ma³o wa¿ne. Skup siê raczej
na realizacji celów, które chcesz osi¹gn¹æ. Bêdziesz musia³ dokonaæ
pewnych wyborów.

RAK (22 VI – 23 VII)
W niektórych sytuacjach przyda siê umiejêtnoœæ dostosowania

do okolicznoœci. Dbaj o dobre kontakty ze wspó³pracownikami.
W relacjach partnerskich postaw na szczeroœæ i serdecznoœæ. Otrzymasz
propozycjê nie do odrzucenia. Bez przeszkód zrealizujesz swoje osobiste
plany. Niewskazane s¹ jednak podró¿e.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym miesi¹cu bêdziesz pe³ny optymizmu i wiary we w³asne

si³y. To mo¿e byæ dla Ciebie bardzo znacz¹cy okres, w którym niektóre
z wa¿nych spraw maj¹ szansê na wyjaœnienie lub za³atwienie. Sprawy
osobiste u³o¿¹ siê pomyœlnie, wystarczy tylko zrobiæ pierwszy krok i
porozmawiaæ z blisk¹ Ci osob¹.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
W tym miesi¹cu skup siê na sprawach domu i rodziny. Bez ¿alu
poœwiêæ swój wolny czas najbli¿szym. Spokojna rozmowa

wyjaœni wiele zaistnia³ych nieporozumieñ. Dziêki niej uda siê rozwi¹zaæ
pewne wa¿ne sprawy. Twoje kontakty z rodzin¹ i ukochan¹ osob¹ maj¹
szansê poprawiæ siê. Spróbuj odpocz¹æ od pracy.

WAGA (24 IX – 23 X)
Czekaj¹ Ciê du¿e wydatki, dlatego postaraj siê rozs¹dnie

wydawaæ pieni¹dze. Jesteœ teraz zdecydowany, energiczny i pe³en dobrych
pomys³ów, a w dodatku otoczony pomoc¹ ¿yczliwych osób. To wszystko
pomo¿e Twojej karierze. W rodzinnym i towarzyskim gronie czekaj¹
Ciê mi³e spotkania.

 SKORPION (24 X – 22 XI)
Mo¿esz liczyæ na znaczne o¿ywienie w sprawach zawodowych

i osobistych. Czeka Ciê mnóstwo spotkañ, rozmów oraz nowych
propozycji. W wolnych chwilach zastanów siê, jak zaradziæ pretensjom
partnera. Buduj zaufanie do bliskiej Ci osoby, a przekonasz siê, ¿e Wasz
zwi¹zek siê umocni.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W pracy nie musisz siê obawiaæ k³opotów ani niepowodzeñ.
Zadania, które zaplanowa³eœ, uda siê pomyœlnie rozwi¹zaæ.

W sprawach sercowych mi³o i spokojnie. Na przysz³oœæ jednak b¹dŸ
bardziej tolerancyjny dla wad ukochanej osoby. Pamiêtaj, ¿e
najwa¿niejsze jest wzajemne zrozumienie.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Powoli zaczynasz odzyskiwaæ utracon¹ energiê. Relacje
z osobami bliskimi i wspó³pracownikami uk³adaj¹ siê coraz

lepiej. Ludzie, z którymi siê zetkniesz bêd¹ wyj¹tkowo wyrozumiali.
Ty sam musisz byæ jednak bardziej zdyscyplinowany. Unikaj
niepotrzebnych konfliktów z otoczeniem. Swoj¹ aktywnoœæ wykorzystaj
na polu zawodowym.

WODNIK (21 I – 19 II)
Uwa¿aj na swoje postêpowanie i panuj nad emocjami. Nie
wywo³uj niepotrzebnych konfliktów w swoim œrodowisku.

Zadbaj te¿ o lepsz¹ atmosferê w rodzinie. Sprawy osobiste i uczuciowe
u³o¿¹ siê pomyœlnie, jeœli oka¿esz odrobinê ciep³a i zrozumienia. Wiele
osobistej satysfakcji sprawi Ci dzia³alnoœæ charytatywna.

RYBY (20 II – 20 III)
W pracy mo¿esz siê spodziewaæ niewielkich sukcesów.

Zw³aszcza w sferze intelektualnej i artystycznej. Nie przemêczaj siê
jednak. Z du¿ym umiarem dawkuj sobie wszelkie obowi¹zki. W wolnych
chwilach zainteresuj siê problemami swoich bliskich.



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