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Alleluja, Alleluja, Alleluja!!!
Weso³y nam dziœ dzieñ nasta³,
Którego z nas ka¿dy ¿¹da³!

Starosta Brzozowski
Zygmunt B³a¿

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Brzozowie
Mieczys³aw Czupski

Redakcja BGP

Jednocz¹c siê w prze¿ywaniu Œwi¹t Wielkiej Nocy,
¿yczê Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego zdrowia,
pomyœlnoœci oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na ka¿dy dzieñ.

Jednocz¹c siê w prze¿ywaniu Œwi¹t Wielkiej Nocy,
¿yczê Mieszkañcom Powiatu Brzozowskiego zdrowia,
pomyœlnoœci oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na ka¿dy dzieñ.

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym nastroju, pogody ducha,
mi³ych spotkañ w gronie rodziny i wœród przyjació³,
a tak¿e wiele zdrowia, radoœci i nadziei p³yn¹cych
ze Zmartwychwstania Pana

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym nastroju, pogody ducha,
mi³ych spotkañ w gronie rodziny i wœród przyjació³,
a tak¿e wiele zdrowia, radoœci i nadziei p³yn¹cych
ze Zmartwychwstania Pana

Niech radoœæ ze Zmartwychwstania Chrystusa
niesie nadziejê, ciep³o i pogodê ducha
na czas prze¿ywania Œwi¹t Wielkiej Nocy,
a na powszednie dni pokoju,
uœmiechu i mocy dobroci dla ludzi i od ludzi.

Niech radoœæ ze Zmartwychwstania Chrystusa
niesie nadziejê, ciep³o i pogodê ducha
na czas prze¿ywania Œwi¹t Wielkiej Nocy,
a na powszednie dni pokoju,
uœmiechu i mocy dobroci dla ludzi i od ludzi.

¿yczy¿yczy



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

POWIAT BRZOZOWSKI

XXVII Sesja Rady
Powiatu Brzozowskiego

Przyjêcie bud¿etu na 2005 r. by³o
najwa¿niejszym punktem obrad XXVII Sesji
Rady Powiatu Brzozowskiego. Radni pod
przewodnictwem Mieczys³awa Czupskiego
spotkali siê 1 marca br. Tegoroczny bud¿et po
stronie dochodów zamyka siê kwot¹ 28.408.819
z³, a po stronie wydatków – 28.248.724 z³.
Nadwy¿ka bud¿etowa w wysokoœci ponad 160
tys. z³ zostanie przeznaczona na uregulowanie
zobowi¹zañ kredytowych. Sprawy bud¿etowe
zosta³y wczeœniej gruntownie przedyskutowane
w Komisjach. Uchwa³a po otrzymaniu
pozytywnej opinii Komisji Bud¿etu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego, przedstawionej przez
radnego Mieczys³awa Paj¹ka, zosta³a przyjêta
przy 3 g³osach wstrzymuj¹cych siê. Nastêpnie

Rada zatwierdzi³a przedstawione przez Irenê
R¹pa³ê - Powiatowego Rzecznika Konsumentów
sprawozdanie z dzia³alnoœci w 2004 r. W dalszej
czêœci sesji radni przyjêli uchwa³y w sprawach:
okreœlenia zadañ i wielkoœci œrodków
finansowych Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
przeznaczonych na ich realizacjê w 2005 roku oraz
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu powiatu brzozo-
wskiego. Kolejne przyjête przez Radê uchwa³y
dotyczy³y spraw oœwiatowych: ustalenia
regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ

i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
za wys³ugê lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez powiat brzozowski, jak równie¿ kryteriów
i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez powiat brzozowski.
Uchwa³y te wzbudzi³y zainteresowanie obecnych na sesji dyrektorów szkó³ oraz
przedstawicieli nauczycielskich zwi¹zków zawodowych. Ostatni¹ z podjêtych
uchwa³ by³a decyzja w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego

Radni uchwalili tegoroczny bud¿et

(dk)

i podpisania notarialnego oœwiadczenia
o dobrowolnym poddaniu siê egzekucji w celu
zabezpieczenia umowy na realizacjê projektu
realizowanego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój
Lokalny Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na zaproszenie Przewodnicz¹cego Rady
w sesji uczestniczy³ Senator RP Janusz
Konieczny. Bardzo mi³ym akcentem posiedzenia
by³y skierowane pod jego adresem
podziêkowania. Starosta Brzozowski Zygmunt
B³a¿ podkreœli³ pe³ne zaanga¿owanie Pana
Senatora w sprawy brzozowskiego szpitala
i troskê o przysz³oœæ Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego, jak równie¿ starania
o uzyskanie aparatury niezbêdnej dla
funkcjonowania brzozowskiej onkologii.
Z inicjatywy Senatora odby³o siê w minionych
miesi¹cach szereg spotkañ, m.in. z Ministrem
Zdrowia Markiem Balickim, Marsza³kiem
Województwa Podkarpackiego Leszkiem
Deptu³¹ i Wojewod¹ Podkarpackim Janem
Kurpem. Zabieraj¹c g³os Senator Konieczny
podkreœli³, ¿e pozyskanie nowego przyspie-
szacza nabiera realnej perspektywy. W szpitalu
pracuje komisja ministerialna, a sam Minister
Balicki zapowiedzia³ przyjazd do Brzozowa.
Sesjê zamknê³y wolne wnioski, w ramach
których g³os zabra³a przedstawicielka Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego Maria Czenczek,
wyra¿aj¹c opinie na temat stanu oœwiaty na
terenie powiatu brzozowskiego, m.in.
funkcjonowania szkó³ œrednich.

w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo¿na sk³adaæ
wnioski o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich oraz p³atnoœci z tytu³u ONW.

Zanim z³o¿ysz wniosek do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
skontaktuj siê z Doradc¹. Za wnioski bez b³êdu szybciej dostaniesz swoje pieni¹dze.

Zapraszamy !!!

Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Brzozowie

SZANOWNY  ROLNIKU !!!
OD 15 MARCA DO 15 MAJA

Biuro Powiatowe w Brzozowie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. 3 Maja 1, 36-200 Brzozów tel.(0-13) 43-44-101 / (0-13) 43-44-682

!!

Skarbnik Powiatu
- Barbara Wilusz

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
- Irena R¹pa³a

Starosta Z. B³a¿ sk³ada podziêkowania
Senatorowi J. Koniecznemu



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

INFORMACJE Z POWIATU

Damian Kierek: Panie Przewodnicz¹cy,
proszê pokrótce przybli¿yæ Czytelnikom
znaczenie stanowiska, które Pan piastuje.
Mieczys³aw Czupski:
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu realizuje
zadania zwi¹zane z funkcjonowaniem
powiatu, przede wszystkim dzia³ania
uchwa³odawcze normuj¹ce ¿ycie
mieszkañców naszego powiatu.

Przewodnicz¹cy kieruje prac¹ Rady Powiatu, ustala terminy sesji, dobiera
tematy bie¿¹cej pracy Rady, poœrednio kieruje i uczestniczy w pracach
poszczególnych Komisji Rady. Niezale¿nie od tego wraz z obu
Wiceprzewodnicz¹cymi utrzymujemy sta³y kontakt z mieszkañcami powiatu,
pe³ni¹c dy¿ury w ka¿dy poniedzia³ek i pi¹tek. Pomagamy im w rozwi¹zywaniu
wa¿nych problemów ¿yciowych. Kieruj¹c Rad¹ i przy jej wspó³udziale
Przewodnicz¹cy ma du¿y wp³yw na funkcjonowanie jednostek
organizacyjnych podleg³ych Starostwu, np. szpitala, szkó³ œrednich itd.
W konsekwencji tego jest podejmowanych wiele decyzji maj¹cych istotny
wp³yw na funkcjonowanie tych jednostek.
D.K.: Czy móg³by podaæ Pan konkretne przyk³ady tego rodzaju dzia³añ?
M.Cz.: Takim najbardziej znacz¹cym przyk³adem by³a twarda postawa Rady
Powiatu przy zachowaniu brzozowskiego szpitala w dotychczasowym
kszta³cie.
D.K.: Skoro jesteœmy przy sprawach szpitala, to proszê rozwin¹æ ten w¹tek.
M.Cz.: Muszê podkreœliæ, ¿e dziêki decyzjom Rady Powiatu i Starosty
Brzozowskiego aktualn¹ sytuacjê szpitala nale¿y oceniæ na poziomie
zadowalaj¹cym. Uda³o siê unikn¹æ drastycznych zwolnieñ z pracy oraz
zachowaæ wszystkie oddzia³y szpitalne. Sprzyja³y temu zmiany organizacyjne,
w tym troska o w³aœciw¹ obsadê na stanowisku dyrektora szpitala. Dziêki
bardzo dobrej wspó³pracy z obecnym dyrektorem prognozy rozwoju
brzozowskiego szpitala s¹ optymistyczne.
D.K.: Trwa ju¿ trzeci rok kadencji. Jak wygl¹daj¹ stosunki wewn¹trz Rady
i uk³ada siê wspó³praca Rady ze Starost¹ i Zarz¹dem Powiatu?
M.Cz.: Za swój sukces uwa¿am przede wszystkim sprawne skonsolidowanie
Rady Powiatu ponad podzia³ami politycznymi i skierowanie jej prac przede
wszystkim na rozwi¹zywanie istotnych dla spo³ecznoœci powiatu problemów.
Interesuj¹ mnie problemy a nie polityka. Na przestrzeni minionych dwóch lat
ukszta³towa³y siê te¿ w³aœciwe stosunki miêdzy Rad¹ a Starost¹, co tak¿e
pozwala na w³aœciw¹ realizacjê bardzo wielu zadañ powiatu. Przyk³adem

takiej wspó³pracy jest uczestnictwo radnych w bie¿¹cej
dzia³alnoœci: w przegl¹dach dróg, ocenie stanu zatrudnienia
i przeciwdzia³aniu bezrobociu, ocenie stanu bezpieczeñstwa
itp.
D.K.: I co mówi¹ radni uczestnicz¹cy w przegl¹dach dróg
powiatowych?
M.Cz.: Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu Starosty oraz
w³aœciwej postawie Rady Powiatu stan dróg powiatowych
przedstawia siê w sposób zadowalaj¹cy, a dziêki
pozyskanym œrodkom pozabud¿etowym istniej¹ realne
warunki poprawy sieci dróg.
D.K.: Zmieñmy temat. Proszê powiedzieæ kilka zdañ na
temat kontaktów z samorz¹dami gmin naszego powiatu.
M.Cz.: Chcia³bym zaznaczyæ dobr¹ wspó³pracê
z w³adzami Gminy Brzozów i panem Burmistrzem, czego
dowodem jest mój udzia³ w imprezach gminnych oraz
uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej na zasadach
wzajemnoœci. Pozwala to na zrozumienie i wspóln¹
realizacjê niektórych przedsiêwziêæ dla dobra gminy
i powiatu. Podobnie wygl¹da wspó³praca z pozosta³ymi
gminami, których przedstawiciele s¹ ka¿dorazowo
zapraszani na sesje Rady Powiatu w Brzozowie.
D.K.: Panie Przewodnicz¹cy, min¹³ pó³metek kadencji,
pozosta³o radnym w zasadzie pó³tora roku pracy. Które
problemy i zadania uwa¿a Pan za najpilniejsze do
realizacji w tym czasie?
M.Cz.: Do najwa¿niejszych zadañ Rady Powiatu nale¿¹
dzia³ania podejmowane na rzecz zmniejszenia bezrobocia
na terenie powiatu, a tak¿e utrzymanie Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie w obecnym kszta³cie oraz
podejmowanie wszelkich starañ na rzecz rozwoju
brzozowskiej onkologii. Bêdzie to mo¿liwe tylko pod
warunkiem utrzymania na takim samym poziomie
wspó³pracy pomiêdzy wszystkimi podmiotami
zainteresowanymi rozwojem powiatu brzozowskiego,
wspó³pracy z parlamentarzystami, w³adzami
samorz¹dowymi oraz zaanga¿owaniu Radnych Rady
Powiatu w Brzozowie.
D.K.: Dziêkujê za rozmowê.

Interesuj¹ mnie problemy a nie polityka
Mieczys³aw CZUPSKI posiada wykszta³cenie wy¿sze prawnicze, ukoñczy³ Akademiê Spraw
Wewnêtrznych i jest emerytowanym oficerem policji, absolwentem Wy¿szej Szko³y Oficerskiej
w Szczytnie. Od listopada 2002 r. pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Brzozowie.
Bezpartyjny, mandat radnego uzyska³ startuj¹c z listy Samoobrony RP. Jest tak¿e cz³onkiem
Rady Spo³ecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Z Mieczys³awem Czupskim - Przewodnicz¹cym Rady Powiatu w Brzozowie rozmawia Damian Kierek

22 lutego br. Starosta Brzozowski
- Zygmunt B³a¿ odebra³ z r¹k
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Tadeusza Matusiaka promesê
w wysokoœci 330 tys. z³ na usuwanie
skutków powodzi z 2004 r.

To kolejna dotacja, która pozwoli
odremontowaæ nastêpne odcinki

zniszczonych dróg  na terenie
powiatu.

W ubieg³ym roku Starostwo
Powiatowe w Brzozowie otrzyma³o
³¹cznie 800 tys. z³ rz¹dowej pomocy.
Pieni¹dze te  w uzupe³nieniu o œrodki
w³asne powiatu pozwoli³y odre-
montowaæ blisko 10 km dróg.

PIENI¥DZE  NA  USUWANIE
SKUTKÓW  POWODZI

Magdalena Pilawska
Najdotkliwiej skutki powodzi odczuwaj¹ kierowcy
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  Kierownik ZDP Kazimierz Tympalski

Od 1 lutego br. ze wzglêdu na
zamarzanie rzeki San zasz³a
koniecznoœæ przerwania pracy
przewozu promowego w miejsco-
woœci Krzemienna. Prom zosta³
wyci¹gniêty na brzeg rzeki,
a przywrócenie jego pracy nast¹pi
po ociepleniu i uwolnieniu Sanu od
lodu. Praca Zarz¹du Dróg
Powiatowych w ostatnim miesi¹cu
polega³a g³ównie na ³agodzeniu
skutków zimy na drogach
powiatowych - ich odœnie¿aniu
i piaskowaniu. Nadmieniæ nale¿y, ¿e
opady œniegu i spadki temperatur
by³y bardzo czêste i sprzêt na

drogach pracowa³ codziennie.
Starano siê o to, aby regularnie
odœnie¿ane by³y wszystkie
drogi powiatowe, wiêc ich stan
by³ i jest ogólnie dobry.
Najtrudniejsz¹ do utrzymania
jest droga Brzozów – Wara,
a szczególnie odcinek
o d³ugoœci oko³o 4 km od
Przysietnicy do Izdebek. Teren
jest tam pagórkowaty
z serpentynami, co powoduje,
¿e odcinek tej drogi jest silnie
zaœnie¿any. Dziêki  zakupio-
nemu w kwietniu ub. r.
ci¹gnikowi Lamborgini ze

Projekt pod nazw¹ „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trzeœniów”
wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach œrodków
Zintegrowanego Programu Operacyj-nego Rozwoju
Regionalnego nale¿y do najwa¿niejszych w tym roku
zadañ inwestycyjnych realizowanych w powiecie
brzozowskim. Dofinan-sowanie to przyznano
z Priorytetu 1 ZPORR, w ramach poddzia³ania 1.1.1
(modernizacja i rozbudowa regionalnego uk³adu
transportowego). Planowany koszt zadania wynosi
625.982,02 z³, z czego 469.486,51 z³ (tj. 75%)
przypada na dofinansowanie ze ZPORR. Umowa
w sprawie dofinansowania z programu ZPORR
pomiêdzy Wojewod¹ Podkar- packim a Zarz¹dem
Powiatu zosta³a podpisana  24 lutego br.

D³ugoœæ projektowanej do przebudowy trasy
wyniesie 2.320 m bie¿¹cych na odcinku: Iskrzynia
(most) do mostu  w Haczowie. Obecnie ten odcinek
drogi Iskrzynia – Haczów znajduje siê w bardzo z³ym
stanie technicznym. Jego przebudowa umo¿liwi
sprawn¹ komunikacjê pomiêdzy drog¹ krajow¹
Radom – Barwinek a drog¹ wojewódzk¹: Brzozów (dk)

– Rymanów. Obecna przebudowa zamknie modernizacjê ca³ego
ci¹gu drogi powiatowej Iskrzynia – Trzeœniów, pozosta³e
bowiem odcinki zosta³y odnowione w ubieg³ych latach. Dziêki
przebudowie w zasadniczy sposób skróci siê czas przejazdu i
zwiêkszy komfort transportu pomiêdzy Brzozowem a Krosnem.
Ma to ogromne znaczenie dla mieszkañców, poniewa¿ têdy
biegnie g³ówny szlak komunikacyjny pomiêdzy obu
wymienionymi miastami powiatowymi. Na przebudowie
skorzystaj¹ tak¿e mieszkañcy gminy Haczów, których ok. 90%
mieszka w pobli¿u tej drogi i jej odga³êzieñ.

Aktualnie trwa procedura przetargowa, maj¹ca wy³oniæ
wykonawcê przebudowy. Otwarcie ofert wyznaczono na
24 marca br. Z kolei zaplanowany czas przebudowy powinien
zamkn¹æ siê w terminie od 25 maja do 28 lipca br.
Na przestrzeni ostatnich lat na terenie powiatu brzozowskiego
dokonano modernizacji i remontów nawierzchni na ok. 77 km
dróg. Pozyskano w tym celu znacz¹ce œrodki zewnêtrzne, m.in.
z funduszy przedakcesyjnych, z bud¿etu pañstwa, kontraktu
wojewódzkiego, funduszy na usuwanie skutków powodzi i Banku
Œwiatowego.

 Dziêki tym wysi³kom radykalnie poprawi³ siê
w porównaniu z latami 90. XX w. stan dróg powiatowych.

J U ¯   W K R Ó T C E   P R Z E Z
H A C Z Ó W  W Y G O D N I E J

ZARZ¥D  DRÓG  POWIATOWYCH  W  BRZOZOWIE

INFORMACJE Z POWIATU / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Ci¹gnik Lamborgini
w trakcie odœnie¿ania serpentyn

specjaln¹ przystawk¹, który systema-tycznie
odœnie¿a stale zawiewan¹ drogê, przerw w
komunikacji  na tym terenie nie by³o.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

14 lutego - dzieñ œw. Walentego
potocznie nazywany Dniem Zako-
chanych na dobre zagoœci³ ju¿ w  naszym
kraju. Ka¿dego roku sklepowe witryny
coraz œmielej przypominaj¹ nam o „œwiêcie
mi³oœci” kusz¹c kolorowymi
ekspozycjami.

Ten wyj¹tkowy dzieñ szczególnie
„gorliwie” obchodzony jest przez
m³odzie¿. Kwiaty, prezenty, kartki
z mi³osnymi wyznaniami na d³ugo
zapadaj¹ w pamiêæ.

O Walentynkach nie zapomnieli
równie¿ uczniowie Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych w Brzozowie. W tym roku
by³y one obchodzone w wyj¹tkowy
sposób.

W szkole odby³o siê premierowe
przedstawienie dzia³aj¹cego od niedawna
kó³ka teatralno – kabaretowego.

W zajêciach pozalekcyjnych,
organizowanych przez Sabinê
Karnasiewicz - nauczyciela jêzyka
polskiego, uczestniczy³o osiemnaœcie
osób. Byli to g³ównie uczniowie klas
pierwszych  liceum ogólnokszta³c¹cego.

Dla swoich kolegów przygotowali
dwuczêœciowy program artystyczny.

Szkolne obchody dnia œw. Walentego
Postanowili pokazaæ 14 lutego nie tylko
jako dzieñ mi³oœci,  ale i œmiechu.

Po krótkim przywitaniu
zgromadzonych rozpoczê³a siê czêœæ
pierwsza spektaklu. Jak przysta³o na
kó³ko z ukierunkowaniem teatralnym by³
to fragment tragedii W. Szekspira

pt. „Romeo i Julia”. Aby jednak
prezentowane sceny by³y bardziej
zrozumia³e dla wspó³czesnego m³odego
widza, akcja sztuki rozgrywa³a siê w XXI
wieku. G³ówni bohaterowie wywodzili siê
z dwóch subkultur. W tej czêœci  programu
w role wcielili siê m. in.: Artur Lewicki
(Romeo), Sylwia Giermañska (Julia),

Natalia Fineczko, Monika Grz¹dziel,
Sabina Krupa, Katarzyna Pa³ys, Edyta
Rajchel, Paulina W¹tróbska, Anna
W³adyka i Paulina Wojtanowska.

Czêœæ druga prezentowa³a
odmienn¹ tematykê. By³a to scenka
kabaretowa pt. „Randka w ciemno”
przygotowana przez Daniela
D¹browieckiego i Tomasza Kulê.

Nad scenografi¹ i kostiumami
do przedstawienia wspólnie
pracowa³y: Natalia Antoñ,
Katarzyna Cwynar i Monika Ryba.

Program artystyczny
obejrzeli  uczniowie oraz grono
pedagogiczne z dyrekcj¹ szko³y na
czele. Wzbudzi³ on nie tylko du¿e
zainteresowanie, ale przede
wszystkim salwy œmiechu,
a o to w g³ównej mierze chodzi³o
organizatorom.

Dyrektor ZSE Tadeusz
Sperber podziêkowa³ uczniom za

przygotowanie programu. Wyrazi³
równie¿ nadziejê, ¿e dzia³alnoœæ kó³ka
bêdzie w przysz³oœci kontynuowana.

Zakoñczenie obchodów dnia œw.
Walentego  nie oby³o siê bez
pami¹tkowych zdjêæ, które uwieczni³y tê
szkoln¹ uroczystoœæ.

Sabina Karnasiewicz

     4 marca br. w Zespole Szkó³ Ekonomicznych odby³o siê spotkanie
profilaktyczne dla uczniów dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych z chorob¹ AIDS.
Poruszony równie¿ zosta³ problem narkomanii wœród m³odzie¿y szkó³
œrednich. Wyk³ad przygotowa³ i wyg³osi³ Dyrektor Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie Tadeusz Pióro. W spotkaniu uczestniczyli
wszyscy uczniowie szko³y, grono pedagogiczneoraz dyrektorzy. G³ównym
powodem wybrania w³aœnie takiej problematyki jest realizacja szkolnego
programu profilaktycznego oraz wzrastaj¹ce zagro¿enie narkomani¹ wœród
naszej m³odzie¿y. Œwiadcz¹ o tym sygna³y ze strony policji, wyroki skazuj¹ce
niektórych uczniów przy³apanych na posiadaniu i rozprowadzaniu
narkotyków, jak te¿ prowadzone badania ankietowe.  W ubieg³ym roku
przeprowadzone zosta³y badania na temat dostêpnoœci i u¿ywania
narkotyków  wœród m³odzie¿y. Wyniki ankiet wskazuj¹, ¿e 40% badanych
nie ma problemu w zdobyciu narkotyków w naszym œrodowisku lokalnym,
20% m³odzie¿y spróbowa³o ich raz, a oko³o 5% bra³o je czêœciej ni¿ raz. Do
32% badanych dotar³a propozycja zakupienia narkotyków. Jeœli chodzi
o rodzaje stosowanych narkotyków, to naj³atwiej zdobyæ marihuanê,
amfetaminê, grzybki halucynogenne, LSD, UFO. Narkotyki mo¿na nabyæ
w³aœciwie wszêdzie. Ankietowani wyró¿nili w szczególnoœci takie miejsca
jak: dyskoteki, ulica , park, szko³a, kluby,  stadiony. Przytoczone tylko niektóre
fakty wskazuj¹ na to, ¿e problem narkomanii istnieje w naszym œrodowisku
i tym bardziej trzeba o nim g³oœno mówiæ i informowaæ m³odych ludzi
o  skutkach tej patologii. Dlatego wychowawcy, a przede wszystkim rodzice
powinni uwa¿nie obserwowaæ dzieci, ich zachowanie i dbaæ o dobry kontakt
z dzieckiem. Nale¿y równie¿ wiedzieæ, ¿e narkomania zwi¹zana jest z ³amaniem
prawa (zdobywanie pieniêdzy poprzez kradzie¿e, wynoszenie z domu
wartoœciowych przedmiotów, handel narkotykami, prowadzenie nielegalnych

interesów).
     Zorganizowane  spotkanie jest jedn¹ z form
przeciwdzia³ania narkomanii.
W szkole wychowawcy z  pedagogiem szkolnym
prowadz¹  na godzinach wychowawczych zajêcia
dotycz¹ce tej problematyki. Zosta³a te¿
przygotowana gazetka informacyjna dla uczniów.
    W imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego, jak
równie¿ wszystkich uczniów Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych w Brzozowie pragniemy
podziêkowaæ Dyrektorowi Tadeuszowi Pióro za
przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.

Anna Bator
Pedagog szkolny

Grupa m³odych aktorów

Wyk³ad wyg³osi³ Dyrektor Sanepidu Tadeusz Pióro

PROFILAKTYKA   HIV/AIDS
 w  Zespole Szkó³  Ekonomicznych w Brzozowie
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

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

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

Maj¹c na uwadze trudn¹ sytuacjê
na lokalnym rynku pracy, Powiatowy
Urz¹d Pracy w Brzozowie rozpocz¹³
realizacjê programów rynku pracy ju¿
w styczniu - natychmiast po otrzymaniu
informacji z Ministerstwa Gospodarki
i Pracy o mo¿liwoœci anga¿owania
œrodków Funduszu Pracy pomimo braku
decyzji przyznaj¹cej te œrodki.
Na pocz¹tku lutego otrzymaliœmy
decyzjê Ministra Gospodarki i Pracy
ustalaj¹c¹ limit œrodków Funduszu Pracy
na realizacjê programów na rzecz
promocji zatrudnienia, ³agodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji

AKTYWNE  FORMY  PRZECIWDZIA£ANIA
BEZROBOCIU  –  PLAN  DZIA£AÑ  NA  2005 r.

*- osoby skierowane w 2005 r. + osoby realizuj¹ce program w ramach umów zawartych w roku 2004.
**- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przewiduje realizacji tej formy, podana kwota dot. zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z umów zawartych w roku 2004, na mocy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.

W limicie na aktywne formy
przeciwdzia³ania bezrobociu ujmowane s¹
równie¿ wydatki zwi¹zane z refundacj¹
wynagrodzeñ m³odocianych praco-
wników zatrudnionych w celu
przygotowania zawodowego i sk³adek  na
ubezpieczenie spo³eczne od  tych
wynagrodzeñ. Plan wydatków na ten cel
w  2005 roku wyniós³ 122 000,00 z³.

Dokonano wiêc podzia³u  pe³nej
kwoty wynikaj¹cej z decyzji  MGiP
tj. 2 946 700,00 z³. Planuj¹c wydatki brano
pod uwagê sytuacjê na lokalnym rynku
pracy, zainteresowanie zarówno osób
bezrobotnych jak i pracodawców ofert¹
PUP. W zwi¹zku  z powy¿szym zak³adamy,
¿e plan zostanie zrealizowany w 100 %,
a dzia³ania urzêdu znajd¹ równie¿ uznanie
wœród klientów PUP.

zawodowej. Na podstawie § 6 ust. 3
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie algorytmu
ustalania kwot œrodków Funduszu Pracy
na finansowanie zadañ w województwie
(Dz. U. Nr 224, poz. 2273), zgodnie
z podzia³em dokonanym przez samorz¹d
województwa wed³ug kryteriów
okreœlonych przez sejmik województwa na
realizacjê programów, otrzymaliœmy 2 946
700,00 z³. Niezw³ocznie po otrzymaniu
decyzji przyst¹piono do sporz¹dzenia
planu realizacji zadañ na 2005 rok. W dniu
18 lutego 2005 r. odby³o siê posiedzenie
Powiatowej Rady Zatrudnienia, podczas

którego zaproponowano podzia³ œrodków
na realizacjê poszczególnych form
aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Planowany podzia³ œrodków uzyska³
pozytywn¹ opiniê rady oraz zosta³
przekazany Staroœcie Brzozowskiemu do
zaakceptowania. Planowane dzia³ania,
liczbê osób do objêcia programami oraz
œrodki niezbêdne do realizacji przedstawia
zamieszczona poni¿ej tabela.

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 14. 03. 2005 r.

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 28.02.2005 r.
Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci

6.  Osoba znaj¹ca j. angielski (bardzo dobrze)
7. Laminaciarz (praca w Besku)
8. Operator maszyn do obróbki drewna (na sta¿)
9. Pracownik do spraw kadr i p³ac (praca w Kroœnie)
10. Specjalista obs³ugi ruchu turystycznego

1. Sprzedawca paliw (praca w Nozdrzcu)
2. Kelner z doœwiadczeniem
3. Kucharz z doœwiadczeniem
4. Operator koparko-³adowarki II lub III klasa
5. Cukiernik z doœwiadczeniem
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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

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
 Tadeusz Pióro

Jesteœ aktywny, masz dobr¹ pracê, cieszysz siê rodzin¹, nic Ci
nie dolega? Taka sytuacja mo¿e nie trwaæ wiecznie.
¯ó³taczka pokarmowa, czyli wirusowe zapalenie w¹troby /wzw/
typu A, oraz ¿ó³taczka wszczepienna, czyli wirusowe zapalenie
w¹troby typu B, to powa¿ne choroby zakaŸne, których leczenie
jest d³ugotrwa³e i czêsto wymaga pobytu w szpitalu.
¯ó³taczka pokarmowa / wzw typu A/
-wirus szerzy siê drog¹ pokarmow¹ /typowe s¹ epidemie wodne/
-zakaŸne mog¹ byæ krew i wydzieliny;
-zdarzaj¹ siê zaka¿enia wynikaj¹ce z bezpoœredniego kontaktu
z osob¹ zaka¿on¹;
-10-15% chorych ma przed³u¿aj¹c¹ siê lub nowotworow¹ postaæ
zapalenia w¹troby trwaj¹c¹ do 6 miesiêcy;
-co trzeci przypadek ¿ó³taczki pokarmowej u osób w wieku
15-39 lat wymaga hospitalizacji.
¯ó³taczka wszczepienna / wzw typu B/
Do zaka¿enia ¿ó³taczk¹ wszczepienn¹ nie jest konieczny kontakt
z zaka¿on¹ osob¹!
- wirus wywo³uj¹cy tê chorobê jest ok. 100 razy bardziej zakaŸny
od wirusa HIV;
- jest on bardzo odporny na wp³yw czynników œrodowiska,
a zw³aszcza na temperaturê;
- mo¿e przetrwaæ bardzo d³ugo na zanieczyszczonych
przedmiotach;
- wirusem wzw typu B mo¿na zaraziæ siê w ka¿dej sytuacji, która
prowadzi do uszkodzenia skóry lub b³on œluzowych,
np.w wyniku zadrapania, skaleczenia, a tak¿e poprzez stosunek
p³ciowy z osob¹ zaka¿on¹;
- wzw typu B mo¿e przejœæ w stan przewlek³y, czego konsekwencj¹
mo¿e byæ marskoœæ w¹troby prowadz¹ca do niewydolnoœci
w¹troby, ¿ylaków prze³yku,wodobrzusza i ¿ó³taczki;
- 80% nowotworów z³oœliwych w¹troby jest skutkiem zaka¿enia
¿ó³taczki wszczepiennej.
Zapytaj lekarza, farmaceutê lub pielêgniarkê o naj³atwiejszy
sposób ochrony przed zachorowaniem - mo¿liwoœæ zaszczepienia
siê jedyn¹ szczepionk¹ zabezpieczaj¹c¹ przeciwko zaka¿eniu
obydwoma typami wirusa. Szczepienie polega na przyjêciu trzech
dawek szczepionki wg schematu 0,1,6 miesiêcy.
Bli¿sze informacje na temat akcji ¯Ó£TEGO TYGODNIA
i ceny szczepionek mo¿na uzyskaæ w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie (tel. 43-414-59).

INFORMUJE,  ̄ E  W  DNIACH:
14 - 25.03.2005 r.        14 - 25.04.2005 r.
organizowany jest ¯Ó£TY  TYDZIEÑ,

w ramach którego mo¿na zaszczepiæ siê na WZW typu A i B
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

KOMENDA POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

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

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

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

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

W okresie od 01.01  do 28.02 br. odnotowano 52 zdarzenia,
w tym: –  11 po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ po¿arów
bra³o udzia³ 36 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie 164 ratowników
PSP i OSP oraz – 41 miejscowych zagro¿eñ; w dzia³aniach zwi¹zanych
z likwidacj¹ miejscowych zagro¿eñ bra³o udzia³ 43 zastêpy w sk³adzie
150 ratowników. Alarmów fa³szywych – 0.
Iloœæ akcji interwencyjnych od pocz¹tku 2005 roku do 28.02  to  52,
w tym:
Po¿arów - 11; Miejscowych zagro¿eñ - 41;  Alarmów fa³szywych – 0.

CZY  PRZED  POWODZI¥
MO¯NA  SIÊ  UCHRONIÆ?

Do mieszkañców 5 województw: podkarpackiego, lubuskiego,
lubelskiego, mazowieckiego i ³ódzkiego skierowana zosta³a akcja informacyjna
o zagro¿eniu  powodziowym. Wytypowane województwa to te, które
najbardziej ucierpia³y podczas powodzi w latach 1997 i 2001. W ramach tej
akcji przygotowanej przez Komendê G³ówn¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oraz producenta marki Domestos opracowano szereg praktycznych
wskazówek na temat zapobiegania powodzi, postêpowania w przypadku jej
wyst¹pienia i przestrzegania zasad higieny po ust¹pieniu fali powodziowej.
Materia³ ten zawarto w formie ulotki informacyjnej „PORADNIK na wypadek
POWODZI”. Do akcji w³¹czy³ siê Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP.

Celem tej akcji jest pokazanie mo¿liwoœci i sposobów postêpowania
przed, w trakcie, jak i po powodzi, zminimalizowanie jej skutków, a tak¿e
podniesienie poczucia bezpieczeñstwa wœród ludzi. Ulotka informacyjna
rozprowadzona bêdzie wœród mieszkañców naszego województwa, a zarazem
i powiatu brzozowskiego. Organizatorzy akcji zamieœcili te¿ porady zawarte
w ulotce na stronie internetowej Komendy G³ównej PSP (www.straz.gov.pl)
przeznaczone dla wszystkich, którzy czuj¹ siê zagro¿eni powodzi¹.

WIZYTA  KOMENDANTA  G£ÓWNEGO  PSP  SZEFA OBRONY
CYWILNEJ  KRAJU  W  KP  PSP  W  BRZOZOWIE

W Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie w godzinach
popo³udniowych 18 lutego 2005 r. przebywa³ z wizyt¹ Komendant
G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Szef Obrony Cywilnej Kraju
genera³ brygadier Teofil JANKOWSKI. W czasie pobytu w tut.
komendzie zapozna³ siê z baz¹ lokalow¹ stra¿nicy, z u¿ytkowanym przez
Jednostkê Ratowniczo-Gaœnicz¹ sprzêtem i wyposa¿eniem
po¿arniczym.
W obecnoœci Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

w Rzeszowie bryg. mgr. in¿. Kazimierza G£ADYSZA i Komendanta
Powiatowego PSP w Brzozowie bryg. mgr in¿. Stanis³awa PAJ¥KA
spotka³ siê ze stra¿akami pe³ni¹cymi s³u¿bê 24-godzinn¹.

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PSP  W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE OD  01. 01 DO  28. 02. 2005 r.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Po¿ary przy silnym mrozie.
- 8 lutego br. o godz. 11.00 mia³ miejsce po¿ar budynku

mieszkalno - gospodarczego (czêœciowo konstrukcji
drewnianej) w miejscowoœci Jasienica Rosielna.
W chwili przyjazdu pierwszych jednostek stra¿y
po¿arnej ogieñ obejmowa³ ca³oœæ gospodarcz¹
i poddasze nad czêœci¹ mieszkaln¹. Inwentarz i czêœæ
mienia uratowali w³aœciciele, s¹siedzi i stra¿acy.

Pami¹tkowe zdjêcie z gen. bryg. Teofilem Jankowskim
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S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E
W akcji trwaj¹cej 4,5 godziny przy temperaturze oko³o -10 stopni C,
wziê³o udzia³ 10 samochodów gaœniczych z 42 osobow¹ obsad¹
ratowników PSP i OSP. Nieszczêœcie dotknê³o oœmioosobow¹ rodzinê.

- Do kolejnego po¿aru stra¿acy wyjechali o godzinie 23.33, tym razem do
budynku mieszkalno - gospodarczego w Domaradzu. W³aœciciele
ewakuowali siê z domu w ostatnich chwilach przed objêciem go
ogniem. W chwili przyjazdu jednostek z PSP po¿ar obejmowa³ ca³y
obiekt. Pogotowie Ratunkowe zabra³o poparzon¹ w³aœcicielkê do
szpitala. Spaleniu uleg³ budynek, inwentarz (koñ, krowa, byk), sprzêt
rolniczy na przybli¿on¹ wartoœæ 80 tys. z³. Uratowano pozosta³e mienie
na wartoœæ oko³o 15 tys. z³. Akcja by³a utrudniona ze wzglêdu na
bardzo nisk¹ temperaturê (oko³o 30 stopni C), która powodowa³a
zamarzanie wody w liniach wê¿owych, pompach i zaworach. £¹czny
czas dzia³añ wyniós³ oko³o 13 godzin. W dzia³aniach wziê³o udzia³ 
70 stra¿aków PSP i OSP przy wykorzystaniu 11 samochodów
gaœniczych. (Zdjêcie z tej akcji zamieszczono obok).

Informacje zebra³ i opracowa³:
Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego

PSP w Brzozowie
asp. sztab.  Bogdan Biedka

16 lutego br. odby³a siê w Komendzie Powiatowej Policji
w Brzozowie roczna odprawa policjantów. Uczestniczyli w niej Zastêpca
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - inspektor Józef
Przytocki oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Brzozowie – Mieczys³aw Czupski, Wicestarosta
Brzozowski -  Janusz Dragu³a oraz Burmistrz Brzozowa - Zdzis³aw
Wojdanowski. Sprawozdanie z pracy brzozowskiej policji przedstawi³
I Zastêpca Komendanta Powiatowego - podinspektor Tadeusz Ziêba.
W swoim referacie odniós³ siê on do wyników i efektów pracy policyjnej
w minionym roku. Prowadz¹cy naradê Komendant Powiatowy - podinsp.
Edward Z¹bek zwróci³ uwagê na stan bezpieczeñstwa w powiecie,

problematykê
z a g r o ¿ e n i a
przestêpczoœci¹
i dzia³ania za-
p o b i e g a w c z e
w tym zakresie.
M i e c z y s ³ a w
Czupski  dziê-
kowa³ policjan-
tom m. in. za to,
¿e w powiecie
¿yje siê nam
bezpiecznie, ¿e
w i e c z o r a m i

mo¿na wyjœæ spokojnie na ulicê bez obawy zagro¿e-
nia dla ¿ycia lub zdrowia. Doda³, i¿ dane statystyczne
wiernie odzwierciedlaj¹ stan rzeczywisty
bezpieczeñstwa. Podobnie ocenia³ policjê uczestnicz¹cy
ju¿ po raz szósty w takiej odprawie Wicestarosta Janusz
Dragu³a. Zaznaczy³,  ¿e niepokoj¹ca jest iloœæ zdarzeñ
drogowych na terenie powiatu. Wskaza³ na dobr¹

i bie¿¹c¹ wspó³pracê w rozwi¹zywaniu wszelkich
problemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem podczas
spotkañ Starosty z kierownictwem komendy czy
podczas prac Powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa.
Gratulowa³ efektów osi¹ganych w 2004 r. Burmistrz

Brzozowa dziêkowa³ za pomoc w zabezpieczeniu imprez
i uroczystoœci organizowanych w mieœcie. Wskaza³, ¿e

dziêki dobrze pe³nionej s³u¿bie zmniejszy³a siê znacznie
iloœæ zniszczeñ w mieniu komunalnym, ¿e czuje siê
zrozumienie i ¿yczliwoœæ dla problemów mieszkañców
miasta. Deklarowa³ dalsz¹ pomoc dla potrzeb policji.
Podsumowuj¹cy odprawê inspektor Przytocki zwróci³
uwagê na nowe kategorie zagro¿eñ, które niesie ze sob¹
otwarcie granicy zachodniej i du¿a migracja ludnoœci,
równie¿ z naszego województwa, co wymagaæ bêdzie
od Policji zainteresowania siê innymi kategoriami
przestêpstw, które dotychczas stanowi³y margines lub
wystêpowa³y symptomatycznie. ¯yczy³ brzozowskim
policjantom dalszych sukcesów w pracy i „policyjnego
nosa” w ujawnianiu i wykrywaniu sprawców
przestêpstw i wykroczeñ.

R O C Z N A   O DR O C Z N A   O DR O C Z N A   O DR O C Z N A   O DR O C Z N A   O D P RP RP RP RP R AAAAAWWWWWAAAAA
W   B RW   B RW   B RW   B RW   B R Z O Z O W S K I E J   P O L I C J IZ O Z O W S K I E J   P O L I C J IZ O Z O W S K I E J   P O L I C J IZ O Z O W S K I E J   P O L I C J IZ O Z O W S K I E J   P O L I C J I

Uczestnicy odprawy

Komendant Edward Z¹bek wita zebranych
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nadkomisarz Jan Wolak

Wybrane zdarzenia i dzia³ania
policyjne z pierwszych dwóch miesiêcy
bie¿¹cego roku
ROZBÓJ   NA   MINISTRANTACH

 11 stycznia br. oko³o 20.35 policja
w Brzozowie zosta³a powiadomiona przez
ksiêdza jednej z podbrzozowskich parafii
o dokonanym rozboju na ministrantach.
Do zdarzenia dosz³o podczas corocznej
duszpasterskiej kolêdy noworocznej.

Tradycyjnie, kiedy ksi¹dz
przebywa w jednym z domów ministranci
id¹ do nastêpnego z zapytaniem, czy
mieszkañcy tej posesji ¿ycz¹ sobie
spotkania z ksiêdzem. Dwaj ministranci
(w wieku 15 i 11 lat) dochodz¹c do
kolejnego domu zostali zaatakowani przez
dwóch nieznanych im sprawców. Jeden
uderzy³ piêœci¹ i kopn¹³ w plecy 15-latka,
drugi ze sprawców przewróci³ 11-letniego
ministranta. Starszemu zabrano puszkê
kwestarsk¹, w której znajdowa³y siê
pieni¹dze zbierane na fundacjê pomocy
m³odzie¿y.

Tu¿ po otrzymaniu zg³oszenia
w rejon zdarzenia wys³ano kilka patroli.
Sprawcy widz¹c je¿d¿¹ce radiowozy
postanowili schowaæ siê, ale po pewnym
czasie doszli do wniosku, ¿e jest na tyle
bezpiecznie, i¿ mo¿na ju¿ wyjœæ z ukrycia.
Starszy ze sprawców wsiad³ na rower,
m³odszy na baga¿nik i jechali przez wieœ.
Mieli przy sobie skradzion¹ puszkê.
Zostali zatrzymani przez patrol policji
jad¹cy nieoznakowanym radiowozem.
W zniszczonej ju¿ puszce z kwoty oko³o
200 z³ zosta³o ju¿ tylko oko³o 20 z³.
Sprawcami rozboju okazali siê dwaj
mieszkañcy s¹siedniej wsi w wieku 27 i 25
lat. Zostali oni osadzeni do wytrzeŸwienia,
bowiem badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o u obu ponad 2‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu. Po wykonaniu
czynnoœci procesowych materia³y
przekazano do Prokuratury Rejonowej,
a st¹d trafi³y do s¹du.

DO  W£AMANIA  NIE  DOSZ£O...
 12 stycznia oko³o 23.00

w³aœcicielka sklepu w Izdebkach zosta³a
powiadomiona przez mieszkañca tej wsi,
¿e ko³o jej sklepu przebywaj¹ dwaj
nieznani osobnicy, a w drzwiach do
sklepu s¹ zerwane k³ódki. W³aœcicielka
sklepu powiadomi³a KPP w Brzozowie. Na
miejsce skierowano grupê dochodzeniow¹
brzozowskiej policji.  Policjanci wykony-
wali czynnoœci przy sklepie, a tak¿e
penetrowali teren. W trakcie penetracji
zauwa¿ono nadje¿d¿aj¹cego fiata 126p
i postanowiono zatrzymaæ go do kontroli.
Kierowca nie zatrzyma³ siê i skrêci³
w boczn¹ drogê. Dziêki informacjom
mieszkañców wsi, policjanci dowiedzieli
siê, ¿e jest to droga bez wyjazdu

i samochód nie mo¿e daleko odjechaæ. Tak
te¿ siê sta³o, maluch po przejechaniu
kilkuset metrów zatrzyma³ siê, wysiad³o
z niego dwóch osobników, którzy zaczêli
uciekaæ. Policjanci wraz z mieszkañcami
wsi rozpoczêli poœcig. Jeden ze sprawców
ukry³ siê, drugi zaœ trafi³ w rêce
poszukuj¹cych. Zanim policjanci zapytali,
dlaczego nie zatrzyma³ samochodu na ich
wyraŸne polecenie, mê¿czyzna  zacz¹³
krzyczeæ, ¿e wyrówna szkody za
zniszczone k³ódki w drzwiach sklepowych
i uszkodzenia kraty w oknie. Zosta³
zatrzymany i osadzony do wytrzeŸwienia,
gdy¿ w wydychanym powietrzu mia³
ponad 1‰ alkoholu. Przyzna³ siê do
usi³owania w³amania do sklepu, wskaza³
te¿ drugiego ze sprawców. Obaj s¹
mieszkañcami wsi, maj¹ 20, 25 lat.

Na pochwa³ê zas³uguje  obywatel-
ska postawa mieszkañców Izdebek.
W sumie a¿  9 mieszkañców wsi pomaga³o
Policji  ustaliæ i zatrzymaæ sprawcê.
4 marca, na specjalnym spotkaniu,
w obecnoœci uczniów miejscowego
gimnazjum, na ich rêce serdeczne
podziêkowania wraz z drobnymi
upominkami, z³o¿y³ Komendant
Powiatowy Policji w Brzozowie
– podinspektor Edward Z¹bek i Wójt
Gminy Nozdrzec - Antoni Gromala.

Szukaj¹c wzorców do
naœladowania, czasem nie zauwa¿amy, ¿e
obok nas mieszkaj¹ godni zaufania ludzie,
¿e s¹ to osoby, na które mo¿emy liczyæ
w trudnych sytuacjach.

PIJANY  OJCIEC,  PIJANY  SYN
14 lutego br. w godzinach

wieczornych 45-letni mieszkaniec Jab³onki
postanowi³ przetestowaæ zakupionego
volkswagena passata. W zwi¹zku z tym,
¿e sam znajdowa³ siê pod wp³ywem
alkoholu udostêpni³ auto swojemu
16-letniemu synowi. Nie przeszkadza³o mu
to, ¿e  syn jest nieletni i nie posiada
uprawnieñ do kierowania. Na przeja¿d¿kê
ojciec zabra³ tak¿e pozosta³ych dwu
synów w wieku 13 i 14 lat oraz 16-latka
z s¹siedztwa. Po przejechaniu oko³o 2 km
m³ody kierowca nie zapanowa³ nad
pojazdem na œliskiej nawierzchni, zjecha³
na pobocze, a nastêpnie uderzy³ bokiem
auta w przydro¿ne drzewo. Nastêpnie
udano siê w drogê powrotn¹, bo ojciec
dozna³ urazu stawu biodrowego. Nale¿a³o
wiêc jak najszybciej dojechaæ do domu,
aby wezwaæ pogotowie.  Po przejechaniu
oko³o 1 km ponownie na œliskiej
nawierzchni auto wpad³o w poœlizg
i zjecha³o do przydro¿nego rowu.
W wyniku wypadku obra¿eñ g³owy dozna³
14 letni ch³opiec. Karetka pogotowia
zabra³a do szpitala ojca wraz z synem.
Pikanterii zdarzeniu dodaje fakt, ¿e

kieruj¹cy 16-latek tak¿e znajdowa³ siê pod
wp³ywem alkoholu, bowiem badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o u niego 0,29 mg/l
(a wiêc ponad 0,5 promila) alkoholu
w wydychanym powietrzu.  Komentarz
zbêdny.

INTERNETOWY  ̄ ART...
22 lutego br. dwaj 19-letni s³uchacze

jednej ze szkó³ œrednich w Brzozowie
postanowili zakpiæ ze swojego rówieœnika,
z którym mieli wczeœniej kole¿eñski zatarg.
Okazja nadarzy³a siê sama, bowiem na
lekcji informatyki temat dotyczy³ budowy
strony internetowej. M³odzieñcy

wykorzystuj¹c posiadan¹ wiedzê na temat
u¿ytkowania aukcji internetowych,
pomogli koledze staæ siê u¿ytkownikiem
„Allegro”. Znaj¹c jego has³o i login wziêli
udzia³, na jego konto, w licytacji
17 samochodów BMW najnowszych
roczników. Ju¿ pierwszego dnia wieczorem
do tego¿ m³odzieñca zadzwoni³ pierwszy
ze sprzedawców aukcyjnych. Zdziwienie
by³o wielkie, bowiem nowy u¿ytkownik
Allegro nie mia³ jeszcze pojêcia jak siê
zamawia na internetowej aukcji. Po tym
telefonie by³y kolejne, jedni podchodzili
ze zrozumieniem, inni ze zdenerwowaniem,
co jest zrozumia³e. Aukcjê wycofano.
Poszkodowany zg³osi³ sprawê Policji.
Nietrudno by³o wytropiæ sprawców tego
¿artu.

W chwili przekazywania materia³ów
do redakcji gazety - trwa³y jeszcze
czynnoœci wyjaœniaj¹ce i gromadzone
by³y materia³y w prowadzonym przez
brzozowsk¹ policjê postêpowaniu
przygotowawczym. Daæ one maj¹
odpowiedŸ, czy zaistnia³o przestêpstwo
okreœlone w art. 267 kodeksu karnego
tj. prze³amanie informatycznego
zabezpieczenia, czy te¿ w art. 287 kk
traktowane jako oszustwo komputerowe,
gdzie sprawcy zmierzali do wyrz¹dzenia
szkody innej osobie. Zapewne
konsekwencje zostan¹ wyci¹gniête przez
dyrekcjê szko³y, do której uczêszczaj¹
dowcipnisie. Naœladownictwa nie
polecamy...

S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E
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UNIA WSPIERA PRZEBUDOWÊ SZKO£Y

(dk)

Projekt pod nazw¹ „Przebudowa
budynku Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Brzozowie” -
wspó³finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach œrodków Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego  nale¿y do najwa¿niejszych
zadañ inwestycyjnych realizowanych
w powiecie brzozowskim w latach
2004-05. Dofinansowanie to przyznano
w ramach Priorytetu 3, Poddzia³anie 3.5.1.
„Lokalna Infrastruktura Edukacyjna
i Sportowa” ZPORR. Planowany koszt
zadania wynosi 666.384,98 z³, z czego
54,28% przypada na dofinansowanie
ze ZPORR, zaœ 4,5% to œrodki z bud¿etu
pañstwa. Pozosta³a kwota stanowi wk³ad
w³asny powiatu. Umowa w sprawie
dofinansowania z programu ZPORR
pomiêdzy Wojewod¹ Podkarpackim
a Zarz¹dem Powiatu zosta³a podpisana
24 lutego br.

Specjalny Oœrodek Szkolno-
Wychowawczy ma bardzo istotne
znaczenie dla systemu edukacji
specjalnej. Uczêszczaj¹ tu niepe³no-
sprawni uczniowie nie tylko
z terenu powiatu brzozowskiego, ale
i z powiatów oœciennych. Przebudowa
by³a niezbêdna, poniewa¿ przedwojenny
jeszcze (z 1934 r.) budynek szkolny ma
uszkodzenia w czêœci elementów
konstrukcyjnych. Nie spe³nia te¿
obowi¹zuj¹cych obecnie, unijnych
i pañstwowych standardów technicznych
stawianych placówkom oœwiatowym
w systemie szkolnictwa specjalnego.
Mieœci siê w nim szko³a podstawowa,
gimnazjum oraz szko³a przysposabiaj¹ca
do ¿ycia. Przebudowie s¹ poddawane
pomieszczenia dydaktyczne, admini-
stracyjne i sanitarne zwi¹zane
z  funkcjonowaniem oœrodka. Na czas
robót (w ubieg³ym roku szkolnym
z budynku korzysta³o 179 osób uczniów,
nauczycieli i pracowników obs³ugi)
szko³a zosta³a przeniesiona do obiektu
zastêpczego przy ul. Sienkiewicza. Zakres
przebudowy obejmuje:

- przebudowê drewnia-
nych stropów;
- przebudowê dre-
wnianych schodów;
- wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej;
- budowê kot³owni
gazowej o mocy 81 kW oraz
instalacji centralnego ogrzewania;
- przebudowê sanitariatów z uwzglê-
dnieniem potrzeb niepe³nosprawnych;
- podjazdy dla osób niepe³nosprawnych;
- roboty wykoñczeniowe.

Oddany do przebudowy budynek
o konstrukcji murowanej wykonano
w technologii tradycyjnej. Posiada
2 kondygnacje i podpiwniczenie. Œciany
maj¹ wystarczaj¹c¹ noœnoœæ do oparcia
nowych stropów. Obecnie wykonano ju¿
du¿¹ czêœæ robót. m.in. wymienione
zosta³y stropy na 2 kondygnacjach,
z drewnianych na p³yty WPS. Z kolei
¿elbetowa klatka schodowa zast¹pi³a
drewniane schody. W drzwiach
wstawiono oœcie¿nice. Wkrótce
w miejsce nieszczelnych i niebezpie-
cznych okien zostan¹ zamontowane
trzykomorowe okna z PCV z zespolonymi
szybami. Piece kaflowe zostan¹
zast¹pione nowoczesn¹ kot³owni¹
gazow¹ i systemem c.o. Stan sanitariatów
tak¿e nie spe³nia wymogów. Kabiny WC
s¹ za w¹skie, instalacja kanalizacyjna jest
wykonana z ¿eliwa i przecieka, nie ma
umywalek. Przebudowa umo¿liwi
wykonanie kabin, umywalek oraz
dostosowanie drzwi wejœciowych do
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie norm
i przepisów. Zostan¹ zamontowane
uchwyty dla dzieci niepe³nosprawnych
ruchowo, a sanitariaty bêd¹ wentylo-
wane. Ponadto w ka¿dej sali znajdzie siê
k¹cik czystoœci z umywalk¹. W otoczeniu
szko³y powstan¹ ogrody: kwiatowy
i warzywny (wa¿ne z punktu widzenia
tworzenia nowego kierunku nauczania),
plac zabaw oraz boiska. Do budowy
inspektów bêd¹ wykorzystane
zdemontowane stare okna.

Dziêki przebudowie zostan¹
zaspokojone podstawowe standardy
umo¿liwiaj¹ce zgodn¹ z wymogami
i polityk¹ UE edukacjê, opiekê i kszta³ce-
nie niepe³nosprawnych uczniów. Po
wdro¿eniu projektu kszta³ceniem, opiek¹
oraz skuteczn¹ ochron¹ przed
wykluczeniem spo³ecznym zostanie
objêta wiêksza ni¿ dot¹d czêœæ ogarniêtej
upoœledzeniem umys³owym populacji

w wieku szkolnym. Dotyczy to dzieci
i m³odzie¿y o ró¿nym stopniu niepe³no-
sprawnoœci mentalnej: od lekkiej
dysfunkcji intelektualnej po ciê¿kie
upoœledzenia umys³owe. Projekt umo¿liwi
tak¿e praktyczn¹ realizacjê idei spo³e-
czeñstwa otwartego. Dziêki niemu
mo¿liwe stanie siê organizowanie na
terenie obiektu przedsiêwziêæ o cha-
rakterze lokalnym i regionalnym oraz
kontaktów z przedstawicielami œrodowisk
zainteresowanych wspó³dzia³aniem
z Oœrodkiem.

Ponadto jednym z bezpoœrednich
celów przebudowy jest stworzenie
odpowiedniej bazy lokalowej, niezbêdnej
do uzupe³niania jej w nowoczesne œrodki
dydaktyczne. Przebudowa budynku
pozwoli uruchomiæ nowoczesn¹ salê
komputerow¹ na 12 stanowisk.
Dotychczas szko³a nie dysponowa³a
odpowiednimi warunkami do
zastosowania nowoczesnego sprzêtu
komputerowego.

Przebudowa szko³y jest
komplementarna w stosunku do
zrealizowanych i zaplanowanych
nastêpuj¹cych projektów i zadañ:
- wspó³praca z Fundacj¹ „Zielone
Œwiat³o” z Holandii na rzecz rozwoju
i doposa¿enia Oœrodka;
- wspó³praca z Agencj¹ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (lata 2003-04),
w ramach podnoszenia kwalifikacji
zawodowych mieszkañców obszarów
wiejskich przeszkolono 125 osób
i zakupiono sprzêt dydaktyczny;
- uruchomienie w tym roku szk. 3-letniej
szko³y specjalnej przysposabiaj¹cej do
pracy dla uczniów z upoœledzeniem
znacznym i umiarkowanym.

Przebudowa budynku szko³y
Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Brzozowie toczy siê
w trybie przetargowym. Jeœli prace
i przetargi pójd¹ sprawnie, uczniowie
rozpoczn¹ przysz³y rok szkolny
w oddanym po przebudowie budynku.

WARTO WIEDZIEÆ
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DZIA£ANIE 1.5
POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU
ARTYKU£ÓW  ROLNYCH
Kto mo¿e ubiegaæ siê o wsparcie?
Osoby fizyczne lub prawne, których statutowym przedmiotem
dzia³alnoœci jest przetwórstwo artyku³ów rolnych (w sektorach,
które s¹ wymienione w Uzupe³nieniu Sektorowego Programu
Operacyjnego), pakowanie jaj, us³ugowe zamra¿anie wraz
z przechowywaniem artyku³ów rolnych lub handel hurtowy
artyku³ami rolnymi.
W przypadku podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w sektorach innych ni¿ wspierane, pomoc bêdzie mog³a dotyczyæ
wy³¹cznie realizacji projektów s³u¿¹cych ochronie œrodowiska.

NA  CO  MO¯E  BYÆ  PRZEZNACZONE  WSPARCIE?
Wsparcie mo¿e byæ przeznaczone na:
A. budowê lub modernizacjê zak³adów produkcyjnych lub
infrastruktury handlu hurtowego artyku³ami rolnymi, poprzez:
- Budowê lub remont po³¹czony z modernizacj¹ budynków lub

budowli (wraz z infrastruktur¹ techniczn¹): produkcyjnych,
magazynowych, kontroli laboratoryjnej, socjalnych lub do
prowadzenia handlu hurtowego.

- Zakup lub instalacjê maszyn lub urz¹dzeñ do magazynowania
lub przygotowywania artyku³ów rolnych do przetwarzania,
zapewniaj¹cych jakoœæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci.

- Zakup lub instalacjê maszyn lub urz¹dzeñ do przetwarzania
artyku³ów rolnych.

- Zakup lub instalacjê aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz
sprzêtu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
w tym oprogramowania.

- Zakup œrodków transportu niezbêdnych dla sprawnego
przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki
magazynowej w zak³adzie.

- Zakup specjalistycznych œrodków transportu zwi¹zanych
z dostaw¹ surowca lub zbytem produktów, zapewniaj¹cych
spe³nienie warunków bezpieczeñstwa ¿ywnoœci lub
dobrostanu zwierz¹t.

B. inwestycje dotycz¹ce ochrony œrodowiska, poprzez:
- Budowê lub modernizacjê oczyszczalni œcieków wraz z sieci¹

kanalizacyjn¹.
- Budowê lub modernizacjê kot³owni.

JAKA  JEST  FORMA  I  WYSOKOŒÆ  WSPARCIA?
Pomoc finansowa udzielana jest w formie refundacji (zwrotu)
czêœci poniesionych przez Wnioskodawcê kosztów projektu.
Maksymalny poziom pomocy finansowej mo¿e wynosi do 50%
³¹cznych kosztów kwalifikowanych, jednak nie wiêcej ni¿
20 000 000 z³ na jeden podmiot w okresie trwania programu.
Ponadto wielkoœæ pomocy finansowej na realizacjê jednego
projektu, nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 100 000 z³.

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

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

UWAGA ROLNICY!
JAKIE S¥ WARUNKI UZYSKIWANIA WSPARCIA
FINANSOWEGO?
- Pomoc dotyczy projektów zwi¹zanych z przetwórstwem

i marketingiem artyku³ów rolnych objêtych za³¹cznikiem I do
TWE, z wy³¹czeniem artyku³ów rybnych, leœnych i artyku³ów
rolnych, pochodz¹cych z krajów trzecich. W sektorze
przetwórstwa owoców i warzyw dopuszcza siê wsparcie zak³adu,
w którym przetwarzane s¹ surowce z krajów trzecich pod
warunkiem, ¿e udzia³ tych surowców nie przekracza 30% ca³oœci
przetwarzanych produktów rolnych (w ujêciu wartoœciowym).
W tym przypadku, kwota pomocy finansowej ulega obni¿eniu
proporcjonalnie do zadeklarowanego udzia³u surowców
pochodz¹cych z krajów trzecich.

- Podmiot, którego dotyczy inwestycja prowadzi dzia³alnoœæ
w sektorach, które s¹ wymienione w Uzupe³nieniu Sektorowego
Programu Operacyjnego. W przypadku podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoœæ  w sektorach innych ni¿ wspierane,
pomoc bêdzie mog³a dotyczyæ wy³¹cznie realizacji projektów
s³u¿¹cych ochronie œrodowiska.

- Podmiot, którego dotyczy inwestycja wykazuje ¿ywotnoœæ
ekonomiczn¹, tzn. jest zdolny do realizacji planowanego
przedsiêwziêcia oraz dalszego prowadzenia rentownej
dzia³alnoœci na rynku w danym sektorze.

- W przypadku inwestycji zak³adaj¹cych wzrost produkcyjnych,
warunkiem przyznania pomocy, jest wykazanie mo¿liwoœci
zbytu planowanej produkcji.

- Projekty nie mog¹ dotyczyæ inwestycji na poziomie handlu
detalicznego.

- Podmiot, który zostanie objêty wsparciem spe³nia minimalne
standardy higieniczno-sanitarne, weterynaryjne ochrony
œrodowiska i dobrostanu zwierz¹t. W przypadku zak³adów
bran¿y przetwórstwa mleka i miêsa, które zosta³y objête okresami
przejœciowymi mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie projektów, które
doprowadz¹ do spe³nienia odpowiednich standardów
wynikaj¹cych z harmonogramu.

- Inwestycja wi¹¿e siê z korzyœciami dla producentów rolnych.

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;

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

- Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1,
tel. 434-46-83 lub 434-46-86;

- Bezp³atna infolinia: 0-800-38-00-84.
Opr. ARiMR w Brzozowie

WARTO WIEDZIEÆ
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WARTO WIEDZIEÆ

Jeszcze kilkanaœcie lat temu bezrobocie by³o dla nas
pojêciem abstrakcyjnym, jak¹œ iluzj¹, czymœ, co dotyczy³o
innych, bardzo oddalonych od nas krajów. Nie budzi³o wiêc
w nas ¿adnych emocji czy wspó³czucia, a by³o nawet Ÿród³em
dowcipów, np. na temat wysy³anych na Manhattan polskich
œpiworów. Nie pojmowaliœmy te¿ istoty i Ÿróde³ tego nieszczêœcia.
Zupe³nie inne s¹ Ÿród³a bezrobocia i biedy na wspomnianym tu
Manhattanie, inne w Sudanie, Nigerii, Arabii Saudyjskiej,
a jeszcze inne w nowoprzyjêtych do Unii Europejskiej krajach
Œrodkowej i Wschodniej Europy. Inne bezrobocie jest
w pañstwie bogatym jak np. USA o utrwalonym systemie
kapitalistycznym, który zreszt¹ niema³y  kapita³ zgromadzi³
w czasie kolejnych wojen kosztem krajów walcz¹cych, formalnie
nie bêd¹c stron¹, lecz w drodze eksportu broni i „inwestycji”
zbrojeniowych. Odsetek bezrobotnych jest tam od 2-4%
populacji i s¹ to  zazwyczaj nie zafascynowani jak¹kolwiek robot¹
pracocholicy lecz kloszardzi lubi¹cy wolnoœæ. S¹ oni g³ównym
k³opotem dla tamtejszej policji na obszarach Harlemu,
Manhattanu i przedmieœæ gigantycznych metropolii. W kraju
tak dobrze zorganizowanym wszyscy, którzy chc¹ pracowaæ,
mog¹ pracê znaleŸæ.

W krajach Afryki jest odwrotnie – pracê ma niewielu.
W wiêkszoœci tego obszaru zatrudnionych jest poni¿ej 50%
mê¿czyzn, a o kobietach jako pracownikach siê tu w ogóle nie
mówi. Z przyczyn religijno-obyczajowych kobiety w us³ugach
pracowaæ nie mog¹, a w innych sferach pracy nie wystarcza
nawet dla panów. Mia³am „szczêœcie” ogl¹daæ tam jednoizbowe
domki zamieszkiwane przez siedem osób wraz ze zwierzêtami.
•ród³em dochodu tych wielodzietnych rodzin jest praca
dorywcza jednej osoby. Otrzymany bakszysz w postaci jednego
dolara jest tam Ÿród³em utrzymania na kilka dni i radoœci ca³ej
rodziny. Sytuacje te przytaczam ku pokrzepieniu serc naszych
bezrobotnych, bo zawsze jeszcze mo¿e byæ gorzej.

Mo¿na uogólniæ, ¿e totalne bezrobocie i wrêcz
niewyobra¿alna bieda niektórych obszarów œwiata wynika
z b³êdnej organizacji tamtejszej gospodarki przez rz¹dy
i rabunkowej wobec nich polityki innych nacji, a tak¿e
i miejscowego szczwanego bogac¹cego siê kosztem biednych
establishmentu. Powszechnie znane jest tam zatrudnienie
w budownictwie, przemyœle czy na farmach tylko za wy¿ywienie.

Nieco inne, bardziej cywilizowane Ÿród³a ma bezrobocie
œrodkowoeuropejskie. Logicznym etapem rozwoju po pokojowej

zmianie systemu politycznego by³a tu
prywatyzacja kolejnych segmentów gospodarki.
Oczywistym posuniêciem nowych w³aœcicieli
(zarz¹dów) by³a restrukturyzacja i tu zaczê³y siê
„schody”. Ró¿nie mo¿na „restrukturyzowaæ” np.:
w drodze modernizacji linii produkcyjnych, zmiany
kierunków i struktury produkcji, racjonalizacji
wydatków, nowych form marketingu, mobilnego
eksportu i wreszcie zwolnieñ grupowych. To
ostatnie jest najprostsze, to potrafi ka¿dy i tak te¿
powszechnie dzieje siê u nas od lat. Zarz¹dy
najczêœciej upolitycznione, zdolne s¹ tylko do tej

œcie¿ki restrukturyzacji. Tak te¿ nazwalnialiœmy trzy
miliony ludzi w miastach i to nie wszystko. Zas³on¹
dymn¹ przykryliœmy wieœ, na której

zrestrukturyzowaliœmy te¿ PGR.
Z badañ PAN-u i relacji pracowników tych podmiotów

wiadomo, i¿ likwidatorzy decydowali o kierowaniu na rzeŸ nawet
krów cielnych, macior, a za symboliczne kwoty kupiæ tam mo¿na
by³o maszyny w³¹cznie z ci¹gnikami i kombajnami. W taki sposób
przepad³ olbrzymi maj¹tek produkcyjny i utraci³o stanowiska
pracy oko³o 700 tys. osób, tylko dlatego, i¿ komuœ nadto siê
spieszy³o ze zmianami - niekoniecznie na lepsze. Na tych
obszarach zdarza siê dziœ spotkaæ biedê zbli¿on¹ do tej
afrykañskiej. Z raportu PAN wynika, ¿e w ponad 76% tych rodzin
dzieci cierpi¹ g³ód i zdarza siê, ¿e piêcioro dzieci ma jedne buty
i te buty decyduj¹, kiedy i które pójdzie do szko³y. Szacowana
liczba samobójstw rocznie z tych przyczyn siêga 3 tysiêcy.

Dziwnym zbiegiem okolicznoœci reformatorzy
i restrukturyzuj¹cy rolnictwo na tamtejszym terenie weszli
w posiadanie du¿ych obszarów ziemi i uzyskuj¹c dziœ dop³aty
obszarowe s¹ ludŸmi majêtnymi. I by bogato ¿yæ nic ju¿ nie
musz¹. Ich dzieci chodz¹ do dobrej szko³y. Tak oto spryt rodzi
bogactwo i to odziedziczalne, a uczciwa bieda w b³êdnym kole
tak¿e siê dziedziczy.

Na rysunku ilustrujê liczbê bezrobotnych w ca³ym kraju.
Na tle pozosta³ych województw Podkarpacie nie jest
w najgorszej sytuacji. Chcê jednak zwróciæ uwagê na problem
z jeszcze innej strony, widziany przez pryzmat statusu
materialnego mieszkañców wsi. Badania ekonomiczne pokazuj¹,
¿e tylko 32% polskich rolników generuje parytetowy dochód
(porównywalny ze œredni¹ p³ac¹ poza rolnictwem), a tylko 7%
osi¹ga zyski pozwalaj¹ce na odtwarzanie maj¹tku
produkcyjnego. Tak wiêc w 93% gospodarstw od lat postêpuje
dekapitalizacja warsztatu pracy. Ponad 68% ludnoœci wsi zarabia
mniej ni¿ œrednio w kraju i nie uzyskuje pe³nej zap³aty za pracê.
Przeludnienie polskiej wsi jest czterokrotnie wiêksze ni¿ œrednio
w UE (w Ma³opolsce siedmiokrotnie, a na Podkarpaciu
szeœciokrotnie). Jest tu wiêc nie tyle nominalne – rejestrowane,
ale realne, prawdziwe bezrobocie. Nazywam go strukturalnym
lub technologicznym bezrobociem w postaci braku Ÿróde³
dochodu i œrodków utrzymania per capita. W ogóle w skali kraju
oscylujemy wokó³ 3 mln bezrobotnych, z czego a¿ 2 564 900 !
nie posiada prawa do zasi³ku.

Na Podkarpaciu 88,6% bezrobotnych nie ma prawa do
zasi³ku, a jest ich ponad 170 tysiêcy. Wiadomo, ¿e w makroskali
dzwigni¹ poprawy sytuacji dochodowej i eliminacji bezrobocia

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.

Stanis³awa Okularczyk

– – – – – - PRZYCZYNY  I  SKUTKI- PRZYCZYNY  I  SKUTKI- PRZYCZYNY  I  SKUTKI- PRZYCZYNY  I  SKUTKI- PRZYCZYNY  I  SKUTKI
BEZBEZBEZBEZBEZRRRRROBOCIEOBOCIEOBOCIEOBOCIEOBOCIE-----
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Stanis³awa Okularczyk

jest o¿ywienie gospodarki. W ujêciu globalnym, krajowym to
nawet brzmi efektownie, obiecuj¹co i œrednio nieŸle. Gorzej, gdy
zejdziemy na ziemiê, do konkretnych regionów do Polski B i C.
Nie widaæ tam ¿adnych symptomów o¿ywienia gospodarki,
przynajmniej w realnym odczuciu statystycznego Kowalskiego.
Samorz¹dy zdane s¹ na siebie i symboliczny w stosunku do
potrzeb bud¿et. Zazwyczaj problem tkwi w braku kapita³u
inwestycyjnego, niewa¿ne nawet jakiego pochodzenia. Z oddali
³atwo jest uzdrawiaæ i doradzaæ, ale realizacja zawsze wymaga
tego o czym d¿entelmeni nie mówi¹.

Potencjalnie alternatywnymi Ÿród³ami dochodu ludnoœci
wiejskiej, która nie uczestniczy dziœ w grze rynkowej, s¹ nisze

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia w Polsce i na Podkarpaciu
stan w koñcu grudnia 2004

Bezrobotni w kraju
stan w koñcu wrzeœnia 2003 i 2004 w tys.

rynkowe, które w ka¿dym regionie s¹ nieco inne. Do
przysz³oœciowych na pewno nale¿y przetwórstwo
i konfekcjonowanie oraz dystrybucja zió³, tzw. ma³e przetwórstwo
i produkcja markowej ¿ywnoœci i u¿ywek. Trwa rozwój
agroturystyki, produkcji alternatywnych niekonwencjonalnych
noœników energii. Dalszym etapem w rozwoju – o¿ywieniu
regionu na pewno bêdzie uruchamianie us³ug produkcyjnych
 i socjalnych. Na razie trzeba korzystaæ z ka¿dej formy pomocy
unijnych przewidzianych tak¿e dla ma³ych i niskoprodukcyjnych
gospodarstw œrodków inwestycyjnych i modernizacyjnych,
o czym szerzej napiszê w kolejnym numerze.
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Regulamin konkursu
Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod wzglêdem treœci
utworów, jak i wieku twórców. Wiersze bêd¹ oceniane w czterech
kategoriach:
I - dzieci do lat 11,
II - dzieci i m³odzie¿ w wieku: 12-15 lat,
III- m³odzie¿ od 16 do 20 roku ¿ycia,
IV - doroœli.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest:
l. Nades³anie w maszynopisie zestawu wierszy zawieraj¹cego:
a) 1-3 utworów (nie wiêcej!) ró¿nych lub tworz¹cych ca³oœæ,
b) ka¿dy wiersz powinien byæ nades³any w czterech
egzemplarzach,
c) zestaw nale¿y zaopatrzyæ w god³o (pseudonim, a nie rysunek).

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  MIASTA  I  GMINY  OSTRZESZÓW

W lutym br. w Brzozowie odby³o siê spotkanie
z Pos³em Janem Burym, Bogus³awem P³odzieniem
– Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska, S³awomirem Morawskim – Podkarpackim
Wojewódzkim Inspektorem Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych, a tak¿e Kazimierzem Wolañskim –
Kierownikiem Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

W spotkaniu oprócz goœci udzia³ wziêli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Janusz Dragu³a
– Wicestarosta Brzozowski, Zdzis³aw Wojdanowski
– Burmistrz Brzozowa, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia,
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec, Tadeusz Sperber
– Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Brzozowie oraz so³tysi,
prezesi ochotniczych stra¿y po¿arnych, przedstawiciele
lokalnych firm i rolnicy.

Du¿e zainteresowanie zebranych wzbudzi³a
wypowiedŸ Wiceprezesa B. P³odzienia, który przedstawi³
nowe mo¿liwoœci uzyskania wsparcia finansowego na
realizacjê zadañ z zakresu ochrony œrodowiska (np.

oczyszczalnie œcieków, kot³ownie, doposa¿enie OSP).
Bardzo wa¿nym zagadnieniem poruszanym w trakcie

spotkania by³a trudna sytuacja Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego w Brzozowie pod wzglêdem wyposa¿enia
w aparaturê diagnostyczn¹ i terapeutyczn¹. Zebrani akcentowali
koniecznoœæ poczynienia wszelkich mo¿liwych dzia³añ w celu
dosprzêtowienia tego istotnego dla po³udniowo-wschodniej
czêœci kraju oœrodka. O wsparcie dzia³añ w³adz samorz¹dowych
powiatu w tej sprawie zwróci³ siê do Pos³a Jana Burego
Wicestrosta Janusz Dragu³a.

W trakcie dyskusji podkreœlano równie¿ koniecznoœæ
zmiany rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa o rozszerzeniu wykazu
terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, co
pozwoli³oby rolnikom z wielu so³ectw naszego powiatu uzyskaæ
dodatkowe œrodki finansowe z dop³at unijnych.

Podziêkowano Pos³owi Janowi Buremu, za zaanga¿owanie
siê w pozyskanie 2,5 mln z³ na kontynuacjê prac przy budowie
basenu w Brzozowie.

W  TROSCE  O  DOBRO  MIESZKAÑCÓW  POWIATU

inf. w³asna

STANIS£AW CZERNIK
Poeta, prozaik, eseista, wydawca, badacz folkloru, nauczyciel, t³umacz.
Urodzi³ siê 16.01.1899 r. w Zochcinie k. Opatowa. W okresie miêdzywojennym by³ nauczycielem w kilku miejscowoœciach Wielkopolski. Pracê
pedagogiczn¹ ³¹czy³ doskonale z twórczoœci¹ literack¹ i dzia³alnoœci¹ redakcyjno - edytorsk¹. Wspó³pracowa³ z „Ziemi¹ Gostyñsk¹”,
„Kame¹”. W Ostrzeszowie wydawa³ „Okolicê Poetów” - miesiêcznik skupiaj¹cy autentystów z ca³ej Polski. Lata okupacji spêdzi³ na
emigracji pracuj¹c w polskim szkolnictwie. Po powrocie do kraju pracowa³ w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. W £odzi, gdzie
mieszka³ po wojnie, aktywnie w³¹czy³ siê w ¿ycie literackie. By³ m. in. prezesem tamtejszego oddzia³u ZLP. W literaturze St. Czernik zapewni³
sobie pozycjê przede wszystkim jako liryk o w³asnym oryginalnym tonie, piewca piêkna wiejskiego ¿ycia, krajobrazu, ale tak¿e refleksji
filozoficznej.

Adres do korespondencji:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pl. Borek 63 - 500 Ostrzeszów,
tel. (0 - 62) 730 33 89
2. Do zestawu trzeba do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê opatrzon¹ tym samym
god³em co wiersze i zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce informacje:  nazwisko i imiê,
adres, numer telefonu, wiek, zawód (uczniowie proszeni s¹ o podanie
klasy, szko³y, specjalizacji)
3. Termin nadsy³ania wierszy mija 31 marca 2005 roku.
Na konkurs nie nale¿y przesy³aæ utworów wczeœniej publikowanych
i nagradzanych.
Osoby przysy³aj¹ce:
- zbyt du¿o lub zbyt ma³o utworów w jednym zestawie,
- utwory opatrzone pe³nymi danymi zamiast god³a,
- niepe³ne dane osobowe, nie zostan¹ dopuszczone do udzia³u w konkursie!
Oceny wierszy dokona jury powo³ane przez organizatorów. W kategorii
I II i III przewidziane s¹ nagrody rzeczowe za miejsca I - III oraz
wyró¿nienia, w kategorii IV przewidziane s¹ nagrody pieniê¿ne i rzeczowe
za l - III miejsce oraz nagrody rzeczowe za wyró¿nienia. Jury zastrzega
sobie prawo innego podzia³u nagród. Mog¹ równie¿ zostaæ przyznane
nagrody specjalne, np. za wiersz podkreœlaj¹cy piêkno ziemi rodzinnej -
Ma³ej Ojczyzny. Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi w czerwcu 2005
r.  O jego terminie powiadomieni zostan¹ tylko laureaci. Nagrodê nale¿y
odebraæ osobiœcie lub przez upowa¿nion¹ do tego osobê w dniu og³oszenia
wyników, w przeciwnym razie zostanie ona przeznaczona na rzecz innych
konkursów organizowanych przez Bibliotekê.
Utwory nagrodzone i wyró¿nione zostan¹ opublikowane
w dokumentuj¹cym plon konkursu wydawnictwie.
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Trwa realizacja projektu „Centra Aktywizacji
Zawodowej w województwie podkarpackim”, finansowanego
z programu Phare 2002 - Krajowy Program Rozwoju Zasobów
Ludzkich - Integracja spo³eczna i zawodowa grup zagro¿onych
wykluczeniem.

Jest to oferta skierowana do osób pozostaj¹cych bez
pracy powy¿ej 6 miesiêcy, w szczególnoœci w wieku od 20 do
26 lat, g³ównie z powiatów rzeszowskiego, bieszczadzkiego,
brzozowskiego, leskiego, kolbuszowskiego, ³añcuckiego,
sêdziszowsko-ropczyckiego, tarnobrzeskiego, przeworskiego
i jaros³awskiego.
W ramach projektu prowadzone s¹ bezp³atnie nastêpuj¹ce
dzia³ania: Pomoc psychologiczna, Szkolenia specjalistyczne
podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe, Szkolenia w miejscu pracy,
Doradztwo,  Poœrednictwo pracy.

Jego celem jest stworzenie szans osobom zagro¿onym
wykluczeniem spo³ecznym na integracjê spo³eczn¹
i zawodow¹ poprzez: pomoc psychologiczn¹, edukacjê
spo³eczn¹ i zawodow¹, aktywizacjê spo³eczn¹ i zawodow¹
oraz poœrednictwo pracy.
Programem CAZ objêta jest 169 osobowa grupa (104 kobiety
i 65 mê¿czyzn) d³ugotrwale bezrobotnych (jest to g³ównie
bezrobotna m³odzie¿). Osoby te ze wzglêdu na brak
doœwiadczenia zawodowego i praktycznych umiejêtnoœci nie

CENTRA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej Phare 2002, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci. A. Kulisza, A. Poca³uñ-Curzyd³o

NOWA DÊBA
adres: ul. Jana Paw³a II 3/4,
39-460 Nowa Dêba
tel. (015) 846-55-16

USTRZYKI DOLNE
adres: ul. Dobra 8,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-31-05

BRZOZÓW
adres: ul. Mickiewicza 26,
36-200 Brzozów
tel. (013) 434-33-81
porozumienie.brzozow@altum.pl

RZESZÓW
adres: ul. Warszawska 5/7,
35-205 Rzeszów,
tel. (0-17) 852-27-60, 860-25-95
altum@altum.pl;praca@altum.pl

mia³y szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
Grupa beneficjentów skorzysta³a ze szkolenia

aktywizuj¹cego, które obejmowa³o przekazanie i przeæwiczenie
umiejêtnoœci zwi¹zanych z poruszaniem siê na rynku pracy,
aktywnym poszukiwaniem pracy oraz umiejêtnoœci¹
autoprezentacji.

Efektem szkolenia aktywizuj¹cego dla 93 beneficjentów
(42 w powiecie brzozowskim) s¹ szkolenia w miejscu pracy, które
pozwol¹ na zapoznanie siê ze specyfik¹ wybranego zawodu oraz
nabycie praktycznych umiejêtnoœci, a w sposób bezpoœredni
przyczyni¹ siê do integracji zawodowej i spo³ecznej. Dodatkowo,
dzia³alnoœæ centrów zaowocowa³a mo¿liwoœci¹ podjêcia sta³ej pracy
dla 7 osób.

Uczestnicy programu skorzystali równie¿ z doradztwa
zawodowego i psychologicznego diagnozuj¹cego predyspozycje
i kompetencje zawodowe oraz doradztwa biznesowego.

Personel centrów prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ wœród
lokalnych przedsiêbiorców oraz instytucji. Wynikiem tego s¹
kontakty nawi¹zane z ponad 1400 potencjalnymi pracodawcami.
Wspó³praca ta umo¿liwia prowadzenie aktywnego poœrednictwa
pracy dla beneficjentów objêtych programem.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy Centrum:
codziennie w godz. 800 – 1600

Przedstawiciel na Brzozów: tel. 0 - 506 191 207

DOSTAWA I PREZENTACJA U KLIENTA !!!
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SPORT

Marek Szerszeñ

MINI PI£KA RÊCZNA
17 lutego br. w Szkole Podstawowej

nr 1 w Domaradzu odby³y siê Powiatowe
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w mini pi³ce
rêcznej dziewcz¹t.

Do zawodów zg³osi³y siê
nastêpuj¹ce szko³y – mistrzowie
poszczególnych gmin: SP Nozdrzec, SP
Stara Wieœ, SP Blizne, SP Haczów
i SP nr 1 Domaradz.

Zgodnie z przewidywaniami
w turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna z Haczowa,
która wygra³a zdecydowanie wszystkie
mecze i z kompletem zwyciêstw zajê³a
I miejsce. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna
gospodarzy z Domaradza, a do okreœlenia
trzeciego miejsca potrzebna by³a
dodatkowa tabelka turniejowa. Dziêki
najlepszemu bilansowi bramek miejsce to
wywalczy³a dru¿yna ze Starej Wsi,
wyprzedzaj¹c Nozdrzec i Blizne.

Dzieñ póŸniej w podobnym turnieju
w Zespole Szkó³ w Bliznem rywalizowa³y
dru¿yny ch³opców. Tutaj z kolei do
turnieju przyst¹pili reprezentanci
wszystkich gmin powiatu. Reprezentowali
oni: SP Haczów, SP Brzozów, SP Weso³a
nr 1, SP Golcowa 1, SP Dydnia i SP Blizne.

Turniej, zwyciê¿aj¹c we wszystkich
meczach, wygra³a dru¿yna z Brzozowa
przed Haczowem i Golcow¹ 1.  Obydwie
imprezy organizowa³ Powiatowy Szkolny
Zwi¹zek Sportowy w Brzozowie wraz ze
szko³ami w Domaradzu i Bliznem.

Poni¿ej przedstawiono wyniki
tabele koñcowe obydwu turniejów.

DZIEWCZÊTA                   CH£OPCY
1. SP Haczów                 1. SP Brzozów
2. SP Domaradz 1          2. SP Haczów
3. SP Stara Wieœ            3. SP Weso³a 1
4. SP Nozdrzec              4. SP Golcowa 1
5. SP Blizne                    5. SP Blizne
                                        5. SP Dydnia

P£YWANIE
21 lutego br. na basenie w ZS

w Bliznem rozegrano powiatowe zawody
p³ywackie w ramach Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej. W zawodach uczestniczy³o
oko³o 100 m³odych p³ywaków z trzech
szkó³ podstawowych naszego powiatu:
Brzozowa, Dydni i Bliznego.

Oto jak przedstawia³y siê wyniki
poszczególnych konkurencji:

SZTAFETA  DZIEWCZ¥T
1. SP BRZOZÓW - 1,36,12
2. SP BLIZNE - 1,48,75

SZTAFETA  CH£OPCÓW
1. SP BRZOZÓW - 1,33,39
2. SP BLIZNE - 1,36,59

INDYWIDUALNIE
DZIEWCZÊTA
1 D£UGOŒÆ  BASENU
KL.II
1. Pytlowana Kinga (DYDNIA) - 19,22
2. Hunia Aneta (BLIZNE) - 19,80
KL.III
1. Œmigiel Natalia (BLIZNE) - 20,42
2. Cichocka Karolina (BLIZNE) - 22,50
3. Œnie¿ek Marlena (BRZOZÓW) - 24,34
KL.IV
1. Iwanowska Aleksandra (BRZOZÓW)
- 12,41
2. Kopczyk Aleksandra (BRZOZÓW)
- 15,79
3. Gerlach Katarzyna (BLIZNE) - 19,70
KL.V
1. Piotrowska Kamila (BRZOZÓW)
- 10,94
2. Pytlowana Justyna (DYDNIA) - 12,80
3. Szczeciak Edyta (BRZOZÓW) - 13,22
KL.VI
1. Mazur Dominika (BLIZNE) - 10,58
2. Œmietana Olga (BRZOZÓW) - 10,58
3. ̄ arów Magda (BRZOZÓW) - 11,57

50 M (KRAUL)
1. Œmietana Olga (BRZOZÓW) - 40,72
2. Mazur Dominika (BLIZNE) - 42,47
3. Iwanowska Aleksandra (BRZOZÓW)
- 49,04
100 M (KRAUL)
1. Œmietana Olga (BRZOZÓW) - 1,40,24
2. Bieñkowska Ewa (BRZOZÓW) -
1,53,91
3. Szczeciak Edyta (BRZOZÓW) -
1,55,12

CH£OPCY
1 D£UGOŒÆ BASENU
KL.II
1. Lasek Tomasz (BRZOZÓW) - 13,65
2. Bieñkowski Krzysztof (BRZOZÓW)
- 16,69
3. B¹k Krzysztof (BRZOZÓW) - 26,90
KL.III
1. W³odek Bart³omiej (BRZOZÓW)
- 13,44
2. Supel Arkadiusz (BRZOZÓW) - 15,12
3. Œcibor Witold (BRZOZÓW) - 17,56
KL.IV
1. Piróg Micha³ (BRZOZÓW) - 10,28
2. Kruczek Piotr (BRZOZÓW) - 11,50
3. Data Jakub (BLIZNE) - 11,99
KL.V
1. D¹browski Marcin (BLIZNE) - 10,94
2. Zabawski Adrian (BLIZNE) - 11,66
3. ̄ arów Micha³ (BRZOZÓW) - 11,84
KL.VI
1. Czuba Konrad (BRZOZÓW) - 10,03
2. Stracel Damian (BLIZNE) - 10,49
3. Wróbel Sebastian (BLIZNE) - 11,50
50 M (KRAUL)
1. Piróg Micha³ (BRZOZÓW) - 40,03
2. Czuba Konrad (BRZOZÓW) - 40,88
3. Str¹cel Daniel (BLIZNE) - 42,35
100 M (KRAUL)
1. Czuba Konrad (BRZOZÓW) - 1,32,23
2. Piróg Micha³ (BRZOZÓW) - 1,42,02
3. Œnie¿ek Mateusz (BRZOZÓW)-1,48,65

IGRZYSKA  M£ODZIE¯Y  SZKOLNEJ

12 lutego br. odby³y siê zawody szachowe
dru¿ynowe o „Z³ot¹ Wie¿ê” i zawody indywidualne
o Puchar Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe
Zespo³y Sportowe w Brzozowie. Zawody prowadzili:
Kazimierz Kozubal i Zbigniew Babirecki.
Wyniki
1. Parnas Stara Wieœ – Grabownica 3-1
2. Grabownica – Brzozowia 0-4
3. Brzozowia – Parnas Stara Wieœ 2-2

Tabela koñcowa
1. Brzozowia 6p.
2. Parnas Stara Wieœ 5p.
3. Grabownica 1p.

Sk³ady dru¿yn
Brzozovia
1. Sycz Micha³
2. Opaliñski Sebastian
3. Sycz Dariusz
4. Opaliñska Marta

Z £ O T A   W I E ¯ A Parnas StaraWieœ
1. Lorenc Marian
2. Kopczyk Daniel
3. Szelc Adam

Grabownica
1. Stachura Wojciech
2. Bodniak Bart³omiej
3. Wójcik Tomasz
4. Wójcik Aneta

inf. LZS w Brzozowie
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie -
- myśl Stanisława Jerzego Leca.

BARAN (21 III – 20 IV)
Czeka Ciê teraz du¿o wydatków, musisz bazowaæ na tym, co

wczeœniej uzbiera³eœ. Jeœli by³eœ zapobiegliwy, dasz sobie radê. W mi³oœci
zadbaj o sta³y zwi¹zek, mo¿e bêdzie konieczna szczera rozmowa. W³aœnie
teraz przekonasz siê, ¿e milczenie bywa z³otem. Poczujesz przyp³yw
energii i zechcesz dokonaæ wielu zmian.

BYK (21 IV – 21 V)
Otrzymasz korzystn¹ propozycjê wspó³pracy, ale bêdziesz musia³

z czegoœ zrezygnowaæ. Z finansami musisz siê bardzo liczyæ. Natomiast
pozwól sobie na spontanicznoœæ w wyra¿aniu uczuæ, spotkasz siê ze
wzajemnoœci¹. Zadbaj teraz o swoje zdrowie. Pamiêtaj, ¿e czasami trzeba
iœæ na kompromis.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
W tym miesi¹cu zrobisz coœ dla innych, co da Ci satysfakcjê.

W domu i rodzinie harmonia. W pracy nie bêdziesz mia³ teraz ochoty na
wiêkszy wysi³ek. W finansach nie zawadzi odrobina nonszalancji i ryzyka.
Sprawy osobiste u³o¿¹ siê pomyœlnie, musisz tylko wykazaæ siê odrobin¹
inicjatywy.

RAK (22 VI – 23 VII)
Staraj siê anga¿owaæ tylko w takie sprawy, które mog¹ sprawiæ

Ci przyjemnoœæ. Korzystaj tak¿e z ka¿dej formy rozrywki. Optymistyczne
nastawienie do ¿ycia pomo¿e Ci pokonaæ nawet najbardziej skomplikowane
przeszkody. Zdecydowane posuniêcia i decyzje pozwol¹ Ci zakoñczyæ
pewne sprawy.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Poczujesz przyp³yw energii i twórczych pomys³ów. Nareszcie

uwierzysz w siebie i swoje mo¿liwoœci. Mimo, ¿e bêdziesz mia³ teraz mniej
czasu na ¿ycie prywatne, chwile spêdzone z blisk¹ Ci osob¹ dostarcz¹
niezapomnianych wra¿eñ. Dbaj o sympatyczn¹ atmosferê w pracy, b¹dŸ
wyrozumia³y i staraj siê ³agodziæ konflikty.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Dziêki swojej sile psychicznej pokonasz wszelkie przeciwnoœci.
Nie  bój siê podejmowaæ wa¿nych decyzji finansowych. W³aœnie

te w¹tpliwe inwestycje powinny przynieœæ najwiêksze zyski. Rozgl¹dnij
siê w swoim otoczeniu, bo ktoœ ¿yczliwy chce Ci pomóc. Zwróæ uwagê na
drobne dolegliwoœci zdrowotne.

WAGA (24 IX – 23 X)
W pracy mo¿esz siê spodziewaæ awansu. Bêdziesz siê móg³

wykazaæ, zw³aszcza w sferze intelektualnej i artystycznej. Nie
przemêczaj siê jednak. W wolnych chwilach zainteresuj siê problemami
swoich bliskich. Zobaczysz, ¿e zostanie to docenione. Nowe zadanie,
którego siê obawiasz, mo¿e siê okazaæ bardzo interesuj¹ce.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Je¿eli myœlisz o samodzielnym przedsiêwziêciu, nie wahaj siê

ani chwili. Oka¿e siê, ¿e posiadasz niezwyk³¹ zdolnoœæ koncentracji.
Pozwoli Ci ona efektywnie dzia³aæ i podejmowaæ trafne decyzje. Sprawy
rodzinne mog¹ obfitowaæ w nieporozumienia i konfliktowe sytuacje.
Pojawi siê perspektywa zarobienia dodatkowych pieniêdzy.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Ten miesi¹c oka¿e siê szczególnie bogaty w wydarzenia.
Niespodziewane zmiany planów, niezapowiedziane wizyty

i nowe znajomoœci bêd¹ na porz¹dku dziennym. W sferze finansowej
mog¹ siê pojawiæ nieoczekiwane problemy. ZnajdŸ trochê czasu dla
siebie. Przeczytaj dobr¹ ksi¹¿kê lub wybierz siê do kina.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Twoja konsekwencja w d¹¿eniu do celu pozwoli Ci w pe³ni
rozwin¹æ skrzyd³a, pomyœlnie zakoñczyæ skomplikowane

negocjacje, wywi¹zuj¹c siê ze wszystkich umów i obietnic. Jednak
poœwiêcaj¹c siê ca³kowicie pracy, nie zaniedbuj rodziny i przyjació³.
Rozwa¿ mo¿liwoœæ krótkiego wyjazdu wypoczynkowego.

WODNIK (21 I – 19 II)
Twoja aura w tym miesi¹cu bêdzie niezwykle korzystna. Nie
zmarnuj tego! To idealny czas aby zrealizowaæ wszystkie
od³o¿one plany i inwestycje. Wszelkie nieporozumienia

i konflikty w pracy zostan¹ pomyœlnie rozwi¹zane, podobnie jak
problemy rodzinne. Wolne chwile poœwiêæ ¿yciu towarzyskiemu.

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

Zostanie to docenione! Unikaj samotnoœci, poniewa¿ wprawia Ciê
w przygnêbienie. Nie poddawaj siê zmiennym nastrojom, zachowaj
optymizm i pomyœl o rozrywkach.
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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


