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Jan 21, 15-19
15 A gdy spo¿yli œniadanie, rzek³ Jezus do Szymona Piotra: <<Szymonie,
synu Jana, czy mi³ujesz mnie wiêcej ani¿eli ci?>> Odpowiedzia³ Mu: << Tak
Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham >> Rzek³ do niego: << Paœ baranki moje!>>
16 I znowu, po raz drugi, powiedzia³ do niego: << Szymonie, synu Jana, czy
mi³ujesz mnie?>> Odpar³ Mu: << Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham>>.
Rzek³ do niego: Paœ owce moje!>>. 17 Powiedzia³ mu po raz trzeci: <<
Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie?>> Zasmuci³ siê Piotr, ¿e mu po raz
trzeci powiedzia³: << Czy kochasz Mnie?>> I rzek³ do Niego: << Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham>>. Rzek³ do niego Jezus: << Paœ

owce moje! 18 Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci: Gdy by³eœ m³odszy, opasywa³eœ siê sam i chodzi-
³eœ, gdzie chcia³eœ. Ale gdy siê zestarzejesz, wyci¹gniesz rêce swoje, a inny ciê opasze i poprowadzi,
dok¹d nie chcesz.>> 19 To powiedzia³, aby zaznaczyæ, jak¹ œmierci¹ uwielbi Boga. A wypowie-
dziawszy to rzek³ do niego: << PójdŸ za Mn¹ !>>
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Pami¹tkowe zdjêcie uczestników
pielgrzymki z Ojcem Œwiêtym

Mieczys³awa Trzeœniowska wrêcza
Papie¿owi ksi¹¿kê o Brzozowie

Upominki ksi¹¿kowe Janowi Paw³owi II
przekaza³a równie¿ Barbara Adamska
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W dniach od 22 do 29 marca 1991 roku odby³a siê
I Pielgrzymka Nauczycieli z parafii rzymsko-

katolickiej w Brzozowie do Italii, zorganizowana przez
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Kazimierza Wielkiego
i Zespó³ Szkó³ Budowlanych im. Tadeusza Koœciuszki.

Œmieræ Papie¿a Jana Paw³a II okry³a smutkiem
i ¿a³ob¹ Polskê i ca³y œwiat. Przede wszystkim jednak
boleœnie uœwiadomi³a, ¿e do takiego spotkania, jakie dane
by³o prze¿yæ uczestnikom jednej z pierwszych pielgrzymek
do Watykanu, nie bêdzie ju¿ okazji.

Zbigniew SAWKA (Dyrektor I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Brzozowie)

Pomys³ zorganizowania
wycieczki do Rzymu zrodzi³ siê
niespodziewanie we wrzeœniu 1990 r.,
w czasie spotkania absolwentów
liceum w 10 rocznicê zdania matury.
Wœród uczestników spotkania by³ ks.
Marek Inglot SJ, studiuj¹cy w Rzymie.
To on zaoferowa³ pomoc w zorganizo-
waniu pobytu w Wiecznym Mieœcie.

Ten pomys³ realizowa³em
uporczywie przez wiele miesiêcy.

Pierwotnie wycieczka mia³a siê odbyæ w czasie ferii zimowych,
jednak mieliœmy k³opoty z otrzymaniem wiz i przesunêliœmy
termin na czas wiosenny. Poprosiliœmy wówczas ks. Pra³ata
Juliana Pud³ê o zorganizowanie rekolekcji przedœwi¹tecznych
w czasie Wielkiego Tygodnia. Dziêki temu na zwiedzanie
Rzymu mieliœmy do dyspozycji ca³y tydzieñ. Wielk¹ pomoc
w uzyskaniu wiz przyniós³ nam w³aœnie ks. Pra³at przy wsparciu
ze strony ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Wycieczka
odby³a siê w dniach od 22 do 29 marca 1991 r. Wziêli w niej
udzia³ g³ównie nauczyciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego
i  Zespo³u  Szkó³ Budowlanych, a tak¿e inne zainteresowane
osoby. Pilotem duchowym tej wycieczki by³ ks. Marek
Pieñkowski, absolwent brzozowskiego liceum. Natomiast na
miejscu w Rzymie, jak ju¿ wspomina³em, ogromn¹ pomoc¹
s³u¿y³ nam ks. Marek Inglot. On to zadba³ o doskona³e miejsce
zakwaterowania – Dom Pielgrzyma Jana Paw³a II i œwietn¹
przewodniczkê w osobie siostry Barbary, która perfekcyjnie
zna³a ka¿dy zak¹tek Rzymu.

Mieczys³awa TRZEŒNIOWSKA (Zastêpca Dyrektora
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzozowie)

W trakcie tej niezapomnianej wycieczki, która okaza³a
siê pielgrzymk¹ zobaczyliœmy i zwiedziliœmy tak wiele, ¿e nie
sposób o wszystkim opowiedzieæ. Wenecja, Padwa, wreszcie
Rzym. Przepych zabytków i niezapomniane wra¿enia. Okaza³o

siê jednak, ¿e to co najbardziej nas
poruszy³o by³o dopiero przed nami.
27 marca 1991r. rankiem wjechaliœmy do
Watykanu.  O godz. 9.00 wprowadzono nas
do Auli Paw³a VI, gdzie o godz. 10.00 mia³a
rozpocz¹æ siê audiencja generalna. Polacy
w tej auli mieli sta³e miejsca, z przodu,
stosunkowo blisko Papie¿a, po lewej
stronie. Aula by³a wype³niona po brzegi,
ogrom ludzi z ró¿nych stron œwiata, ró¿nych
narodowoœci. Wszyscy chyba odczuwa-
liœmy ten pe³en napiêcia i wielkiej radoœci nastrój oczekiwania.
Wreszcie ta niezapomniana chwila, kiedy pojawi³ siê Ojciec Œwiêty
i niemal¿e porwa³ zgromadzonych. Œpiew i okrzyki w ró¿nych
jêzykach. My równie¿ rozwinêliœmy przygotowany wczeœniej na
tê okazjê transparent z napisem: Nauczyciele z Brzozowa. To
ogromne prze¿ycie us³yszeæ nagle z ust Papie¿a powitanie w jêzyku
ojczystym: Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Brakuje
s³ów by wyraziæ, co siê wtedy czu³o. Przy tej okazji Ojciec Œwiêty
powiedzia³ jeszcze: Pozdrawiam pielgrzymów z Polski
w szczególnoœci (...) nauczycieli szkó³ œrednich z Brzozowa, (...).

W tym samym dniu po po³udniu spotka³a nas jeszcze
jedna wielka niespodzianka. Okaza³o siê, ¿e dziêki zabiegom ks.
Marka Inglota po raz kolejny spotkamy Ojca Œwiêtego, tym razem
na audiencji prywatnej.  Po po³udniu w Sali Klementyñskiej
zebra³o siê szeœæ grup z Polski. Zostaliœmy specjalnie ustawieni,
tak, by wszyscy widzieli Papie¿a. Ojciec œw. podchodzi³ do ka¿dej
z grup, ze spokojem i zainteresowaniem zatrzymywa³ siê przy
ka¿dym z osobna. To by³ w³aœnie ten nadzwyczajny wymiar
spotkañ z Ojcem Œwiêtym. Wszyscy mieli wra¿enie, ¿e swoj¹
uwagê poœwiêca wy³¹cznie rozmówcy. Blask Ojca Œwiêtego nas
opromieni³. Spotka³o mnie dodatkowe wyró¿nienie, ale i wielka
odpowiedzialnoœæ – kiedy Papie¿ do nas podszed³ wrêczy³am mu
podarunek, ksi¹¿kê o Brzozowie. By³am tak przejêta, ¿e nie
s³ysza³am w³asnego g³osu. Do dziœ nie wiem, czy powiedzia³am
wówczas to, co zaplanowa³am. Ta prywatna audiencja by³o to dla
mnie wyj¹tkowe prze¿ycie. Mo¿e nie przesadzê, jak powiem, ¿e
w tym spotkaniu z Papie¿em by³o coœ mistycznego.

Maria £OBAZA (emerytowana nauczycielka j. polskiego
z I LO w Brzozowie)

Sam fakt, ¿e bierze siê udzia³
w audiencji prywatnej, ¿e wchodzi siê do
Pa³acu Papieskiego wprawia³ cz³owieka
w niesamowity nastrój, w stan takiej
pó³œwiadomoœci uczuciowej. Ogromne
wra¿enie robi³y marmurowe schody
prowadz¹ce do Sali Klementyñskiej.
Mieliœmy to wielkie szczêœcie, ¿e w tym tak
pracowitym przecie¿ dla Papie¿a okresie,
w Wielkim Tygodniu, widzieliœmy go a¿ trzy
razy: pierwszy raz na audiencji generalnej

w Auli Paw³a VI, kolejny – na audiencji prywatnej w sali
Klementyñskiej i wreszcie w trakcie mszy w Wielki Czwartek.
Pozostawi³o to na nas tak wielkie wra¿enie, ¿e droga powrotna do
Polski przepe³niona by³a refleksj¹, zadum¹  i minê³a bardzo szybko.

Odszed³ jeden z najwiêkszych Polaków, g³owa
Koœcio³a katolickiego, autorytet moralny dla ludzi
ró¿nych wyznañ i kultur. Swoim ¿yciem da³ nam dowód
na to, ¿e to co niemo¿liwe jest osi¹galne. Pamiêtajmy
o Nim, o Jego s³owach i czynach.

PO¯EGNANIE  OJCA  ŒWIÊTEGO

           a blizniego swego jak siebie samego
Kochal Boga z calego serca, z calej duszy,` ``

`
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Irena KONIECZKO (emerytowana nauczycielka historii z ZSB w Brzozowie)
Ca³y pobyt w Watykanie to pasmo cudownych,

niezapomnianych chwil i prze¿yæ. Pamiêtam bardzo dok³adnie,
jak siedzieliœmy w trakcie audiencji generalnej, ws³uchuj¹c
siê w powitania w ró¿nych jêzykach, jakie Papie¿ kierowa³ do
pielgrzymów i ogromne wra¿enie, jakie wywo³a³o w nas
powitanie w jêzyku ojczystym: Niech bêdzie pochwalony
Jezus Chrystus! Nikt z nas nie potrafi³ powstrzymaæ ³ez. Drugie
wielkie prze¿ycie to audiencja prywatna, niezapomniana
rozmowa z Ojcem Œwiêtym i jego b³ogos³awieñstwo. W trakcie
tego spotkania wrêcza³am Ojcu Œwiêtemu upominek
– tradycyjny koszyczek z pisankami wielkanocnymi. Do dnia

dzisiejszego pamiêtam dotkniêcie r¹k Papie¿a.

Barbara ADAMSKA (pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brzozowie)

By³a to moja pierwsza pielgrzymka do Watykanu.
Pierwsza i niezapomniana.  Minê³o wprawdzie 14 lat, ale takie
spotkania pamiêta siê przez ca³e ¿ycie. Mia³am bezpoœredni
kontakt z Ojcem Œwiêtym, poniewa¿ na proœbê ksiêdza z mojej
parafii przekaza³am Papie¿owi kilka ksi¹¿ek. Ich wspó³autorem
by³ mój m¹¿, który wspó³pracowa³ wówczas z bibliotek¹
przemysk¹ przy biskupie I. Tokarczuku. Papie¿ odebra³ ten
drobny upominek, pochyli³ siê nad nim, po czym poma³u zacz¹³
odchodziæ. Na koñcu odwróci³ siê jeszcze w moj¹ stronê
i powiedzia³: Proszê pozdrowiæ mê¿a. By³am przeszczêœliwa.
Trudno o tym mówiæ, nawet dzisiaj po tylu latach. To zbyt

osobiste prze¿ycia i zbyt mocne, by wyraziæ je w s³owach.

Janina CZURCZAK (Dyrektor SP  ZOZ
w Brzozowie)

Na pewno nie
bêdê oryginalna
w swoich odczuciach
i wra¿eniach, jakie
zrobi³a na mnie
pierwsza pielgrzymka
i spotkanie z Ojcem
Œwiêtym w 1991r. Po
pierwsze ogromna
radoœæ i œwiadomoœæ
³aski, jakiej doœwiadczyliœmy, mog¹c byæ
tak blisko Papie¿a – Polaka. Da³o to nam
du¿o wewnêtrznej energii, myœlê, ¿e bardzo
pozytywnej energii. Ca³y Rzym, katakumby,
bazylika, plac przed bazylik¹, Muzeum
Watykañskie, wszystko to robi³o na nas
kolosalne wra¿enie. Wed³ug mnie
wewnêtrzne prze¿ycia nie zawsze mo¿na
przekazaæ. I w tym przypadku w³aœnie tak
jest. By zrozumieæ, co czuliœmy tam
w Watykanie w 91r. trzeba by³o tam byæ.
To s¹ chwile nie do opisania. Jestem
pewna, ¿e to co wówczas prze¿yliœmy
zaowocowa³o w naszym dalszym ¿yciu.
Zostaliœmy naznaczeni przez naszego Ojca
Œwiêtego, w bardzo pozytywnym tego
s³owa znaczeniu.

„...Musicie byæ mocni moc¹ mi³oœci, która jest potê¿niejsza ni¿ œmieræ...”
 Jan Pawe³ II Kraków, B³onia, 9 VI 1979 r.

PO¯EGNANIE  OJCA  ŒWIÊTEGO

           a blizniego swego jak siebie samego
Kochal Boga z calego serca, z calej duszy,` ``

`

Magdalena Pilawska
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POWIAT BRZOZOWSKI

(dk)

Udzielenie absolutorium Zarz¹do-
wi Powiatu za 2004 rok by³o g³ównym
punktem obrad XXVIII Sesji Rady
Powiatu Brzozowskiego w dniu 7 kwietnia
br. Wczeœniej jednak Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Mieczys³aw Czupski
wezwa³ zgromadzonych do pochylenia
siê w chwili zadumy nad Osob¹ i Dzie³em
Jana Paw³a II. Nastêpnie rada przyjê³a
porz¹dek obrad, a tak¿e protokó³
i sprawozdanie z wykonania uchwa³
i wniosków z poprzedniej sesji oraz
wys³ucha³a sprawozdania z dzia³alnoœci
Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym. Przed
udzieleniem absolutorium Skarbnik
Powiatu Barbara Wilusz odczyta³a
sprawozdanie finansowe, a Przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Powiatu – Starosta
Brzozowski Zygmunt B³a¿ przedstawi³
skrótowo sprawozdanie rzeczowe
z wykonania zesz³orocznego bud¿etu.

Starosta stwierdzi³ w swoim
wyst¹pieniu, ¿e zesz³y rok by³ czasem
nie³atwym, w którym przysz³o zmierzyæ siê
z wieloma problemami i trudnoœciami,
a wœród nich obciêciem subwencji
i dotacji, zad³u¿eniem, a tak¿e skutkami
powodzi. Podkreœli³ jednak, ¿e pomimo
niesprzyjaj¹cych okolicznoœci, bilans
ubieg³ego roku jest korzystny.

- Uda³o siê nam bowiem zreali-
zowaæ wiele wa¿nych dla mieszkañców
naszego powiatu zadañ. By³o to mo¿liwe
g³ównie dziêki pozyskaniu doda-
tkowych œrodków finansowych,

pochodz¹cych spoza bud¿etu
powiatu. Œrodki te wynios³y
³¹cznie niebagateln¹ kwotê
ponad 3 mln z³ – powiedzia³
Starosta, dziêkuj¹c radnym,
pracownikom i wszystkim,
których wspólny wysi³ek
przyniós³ tak konkretne efekty.

Pozytywn¹ opiniê Ko-
misji Rewizyjnej wyrazi³ jej
Przewodnicz¹cy Mieczys³aw
Baræ. Odczytane te¿ zosta³y
pozytywne opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszo-
wie. Po dokonaniu tych
formalnoœci Rada Powiatu
jednog³oœnie postanowi³a o udzieleniu
absolutorium dla Zarz¹du Brzozowskiego
za 2004 r.

W dalszej czêœci sesji radni
przeg³osowali szereg uchwa³. Dotyczy³y
one zaci¹gniêcia zobowi¹zania
wekslowego i podpisania notarialnego
oœwiadczenia o dobrowolnym poddaniu
siê egzekucji. Jest to niezbêdne w celu
zabezpieczenia  umów na  realizacjê
projektów modernizacji 2 odcinków dróg
powiatowych i budynku Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Inn¹ uchwa³¹ rada zabezpieczy³a œrodki
finansowe dla potrzeb przysz³orocznych
zadañ w ramach  ZPORR. Radni dokonali
te¿ zmian w tegorocznym bud¿ecie

XXVIII  SESJA  RADY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

Radni udzielili absolutorium Zarz¹dowi Powiatu powiatu i Planie Rozwoju Lokalnego
Powiatu Brzozowskiego, a tak¿e
zaakceptowali wprowadzenie zmian

w regulaminie okreœlaj¹cym wysokoœæ
i szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywa-
cyjnego, za wys³ugê lat, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz zasady wynagra-
dzania za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw w szko-
³ach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Brzozowski i w uchwale w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez Powiat
Brzozowski.

Z uwagi na fakt, ¿e sesja odbywa³a
siê w okresie ¿a³oby narodowej, radni nie
przedstawili interpelacji, zapytañ
i wolnych wniosków.

Biuro Powiatowe
A G E N C J I  R E S T R U K T U RY Z A C J I  I  M O D E R N I Z A C J I  R O L N I C T WA

w Brzozowie przypomina:
Zgodnie z ustaw¹ o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków

o przyznanie p³atnoœci obszarowych (Dz. U. 2004 r. Nr 10, poz. 76):
Od 15 marca do 15 maja  wnioskodawcy maj¹ mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do
gruntów rolnych lub o przyznanie p³atnoœci z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obszarach ONW do gruntów rolnych oraz
w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, jednak za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia bêdzie stosowana redukcja w wysokoœci
1% kwoty, do której rolnik by³by uprawniony w przypadku terminowego z³o¿enia wniosku. Je¿eli opóŸnienie w z³o¿eniu wniosku
wyniesie powy¿ej 25 dni kalendarzowych, wniosek nie zostanie przyjêty. Tak, wiêc ostateczny termin sk³adania wniosków
up³ywa (z sankcjami) 6 czerwca.

Formularz Wniosku o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie p³atnoœci z tytu³u wsparcia
dzia³alnoœci rolniczej na obszarach ONW mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przesy³aj¹c poczt¹ do BP w Brzozowie.
Wszystkich rolników zainteresowanych bezp³atn¹ pomoc¹ w wype³nianiu wniosków zapraszamy do Gminnych Punktów
Doradczych, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 7 00do 15 30 oraz na konsultacje, które odbywaæ siê
bêd¹ podczas wyjazdów pracowników Urzêdów Gmin, Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w poszczególnych
miejscowoœciach powiatu.
Dla bezb³êdnego wype³nienia wniosków zalecamy wykonania pomiarów upraw rolnych oraz dostarczenie doradcy aktualnego
wypisu z ewidencji gruntów.
Zanim z³o¿ysz wniosek skontaktuj siê z Doradc¹. Za wnioski bez b³êdu szybciej dostaniesz pieni¹dze.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1, tel. 434-41-01 lub 434-31-61

pe³ni dy¿ury codziennie od 7.30 do 16.15

Radni jednog³oœnie udzielili absolutorium
Zarz¹dowi Powiatu
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899 tysiêcy 888 z³otych kosztowaæ bêdzie
modernizacja prawie czterokilometrowego odcinka
drogi powiatowej Haczów – Besko. Prace rozpoczn¹
siê w maju tego roku. Ich zakoñczenie planuje siê dwa
miesi¹ce póŸniej.

Inwestycja, w siedemdziesiêciu piêciu
procentach, zostanie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Dofinansowanie, w wysokoœci 674 tysi¹ce 916 z³otych, przyznano
w ramach priorytetu 3 „Rozwój lokalny”. – Na modernizacjê drogi Haczów – Besko
otrzymaliœmy te¿ œrodki z bud¿etu pañstwa w wysokoœci 89 988,80 z³otych, co stanowi
dziesiêæ procent ca³kowitego kosztu inwestycji. Pozosta³¹ czêœæ (15%), czyli 134
983,20 z³otych pokryjemy ze œrodków w³asnych – stwierdzi³ Zygmunt B³a¿, Brzozowski
Starosta.

Celem planowanej przebudowy jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni.
– Po zakoñczeniu niniejszego projektu stan konstrukcji nawierzchni ca³ej drogi
powiatowej zostanie dostosowany do obecnie przyjêtych parametrów nawierzchni
– mówi³ starosta B³a¿. – Zwa¿ywszy na fakt, ¿e trasa ta stanowi wa¿ne ogniwo w sieci
dróg powiatowych, realizacja projektu bêdzie spójna z inwestycjami prowadzonymi
w powiecie i regionie. Zrealizuje równie¿ cele zwi¹zane ze zwiêkszeniem dostêpnoœci
komunikacyjnej i mobilnoœci mieszkañców jak te¿ atrakcyjnoœci inwestycyjnej
i gospodarczej.

Realizacja inwestycji wraz z planowanymi odnowami dróg powiatowych
Iskrzynia – Haczów, Jab³onica Polska – Haczów, umo¿liwi powi¹zanie komuni kacyjne
dróg powiatowych z terenu gminy Haczów, Brzozów, Kroœcienko, Rymanów oraz
Besko z drog¹ miêdzynarodow¹ E 371 i krajow¹ nr 28 Zator – Medyka. Dla mieszkañców
piêciu miejscowoœci droga ta jest najkrótszym i najdogodniejszym po³¹czeniem
z wy¿ej wymienionymi drogami o charakterze miêdzynarodowym i krajowym. Realizacja
projektu przyczyni siê do zwiêkszenia dostêpnoœci komunikacyjnej nie tylko powiatu
brzozowskiego ale i tych s¹siednich. Umo¿liwi te¿ szybsze i bezpieczniejsze powi¹zanie
znacznego obszaru powiatu brzozowskiego z centrami ponad lokalnymi takimi jak
Krosno, Sanok i Jas³o. – Wa¿n¹  grup¹ beneficjentów korzystaj¹cych
z drogi Haczów – Besko s¹ rolnicy oraz osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
– t³umaczy³ Zygmunt B³a¿. – Przy drodze tej zlokalizowane s¹ równie¿ punkty handlowe
zaopatruj¹ce lokaln¹ ludnoœæ w artyku³y pierwszej potrzeby. Bardzo czêsto korzystaj¹

z niej równie¿ turyœci zwiedzaj¹cy region
w szczególnoœci zabytki sakralnej
architektury drewnianej takich jak koœció³
w Haczowie wpisany na Œwiatow¹ Listê
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Podkreœliæ nale¿y równie¿ fakt ¿e ca³y czas
wzrasta liczba pojazdów korzystaj¹cych
z tej drogi.

Ze wzglêdu na jej bardzo z³y stan
techniczny zostanie wzmocniona jej
konstrukcja. Na ca³ej d³ugoœci drogi
wykonana zostanie warstwa profilowa
jezdni o gruboœci trzech centymetrów
z mieszanki mineralno – bitumiczno -
asfaltowej. - Po wyprofilowaniu wykonamy
warstwê œcieraln¹ o gruboœci czterech
centymetrów. Zaproponowane przez nas
warstwy gruboœci profilowej i œcieralnej
zapewni¹ prawid³ow¹ eksploatacjê tej drogi.
Dodatkowo - kruszywem uzupe³nione
zostan¹ pobocza, a dna rowów i skarp
zostan¹ wyprofilowane – doda³ Starosta
B³a¿.

W ci¹gu ostatnich lat na terenie
powiatu brzozowskiego dokonano
modernizacji i remontów na oko³o
siedemdziesiêciu siedmiu kilometrach dróg.
Du¿a czêœæ œrodków na te inwestycje
pochodzi³a ze Ÿróde³ zewnêtrznych takich
jak: fundusze przedakcesyjne,  bud¿et
pañstwa, fundusze na usuwanie skutków
powodzi czy te¿ z Banku Œwiatowego.

STAWIAJ¥  NA  DROGI
INFORMACJE Z POWIATU

Starostwo Powiatowe w Brzozowie informuje,
¿e uleg³ zmianie numer telefonu do Kasy Zapomogowo - Po¿yczkowej.

Aktualny numer to (0-13) 43-44-212

bel

(dk)

Tradycyjnie Ministerstwo Obrony
Narodowej wyró¿nia rodziców, których
trzech lub wiêcej synów ukoñczy³o
zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹. W tym roku
medale Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju
otrzyma³o 7 osób z terenu powiatu
brzozowskiego. Okolicznoœciowa uroczy-
stoœæ z udzia³em przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych i Wojskowej Komendy
Uzupe³nieñ w Sanoku odby³a siê 17 marca
br. w œwietlicy Starostwa Powiatowego
w Brzozowie.

Z tej okazji z³otym medalem Za
Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju odznaczono
Joannê Gratkowsk¹ z Niebocka (gm.
Dydnia), która wychowa³a a¿ piêciu synów
-¿o³nierzy. Oprócz niej srebrnymi medalami
uhonorowano szeœcioro rodziców: Mieczy-

s³awê i Stefana £¹cznych z Witry³owa (gmina Dydnia), Annê i Jana Matusów
z Brzozowa oraz Zofiê i Zbigniewa Zarzyka z Dydni. Te trzy ma³¿eñstwa wychowa³y po
trzech ¿o³nierzy. Medalami w imieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczy³ p³k dypl.
Wies³aw Lewandowski – komendant WKU w Sanoku. Wczeœniej decyzjê ministerialn¹ o
nadaniu medali odczyta³ jego podkomendny kpt. Mariusz Olszak. Starosta Brzozowski
Zygmunt B³a¿ przekaza³ rodzicom wyrazy szacunku i podziêkowa³ za wychowanie synów.
Z³o¿y³ tak¿e ¿yczenia œwi¹teczne.

Odznaczeni otrzymali te¿ od w³adz powiatu honorowe dyplomy, a od przedstawicieli
gmin Brzozów i Dydnia okolicznoœciowe upominki. P³k Lewandowski mówi³ tak¿e
o mo¿liwoœci zawierania zawodowych kontraktów dla ¿o³nierzy, którzy zakoñczyli
zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹. Spotkanie, w którym uczestniczyli tak¿e: Zastêpca Burmistrza
Brzozowa Józef Rzepka, Naczelnik Wydzia³u Porz¹dku Publicznego, Bezpieczeñstwa,
Obronnoœci i Spraw Obywatelskich Janusz Pañko, insp. Piotr Baran z tego¿ wydzia³u
oraz Stanis³aw Pytlowany pracownik Urzêdu Gminy w Dydni, zakoñczy³y rozmowy
i wspomnienia wyraŸnie wzruszonych rodziców ¿o³nierzy.

Rodzice OdznaczeniRodzice OdznaczeniRodzice OdznaczeniRodzice OdznaczeniRodzice Odznaczeni
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W dniach 15-16 marca br. w ramach „Dni Otwartych Drzwi” goœciliœmy
w naszych progach Gimnazjalistów. Dla gimnazjalistów zbli¿a siê bardzo wa¿ny
moment w budowaniu w³asnej kariery zawodowej, a mianowicie podjêcie decyzji
o kierunku jej rozwoju. Aby decyzja by³a przemyœlana i podjêta rozs¹dnie, najlepiej
przeanalizowaæ potencja³ w³asnych umiejêtnoœci i porównaæ go z ofert¹
edukacyjn¹ szkó³. Dlatego szerokie grono nauczycieli naszej szko³y przy
zaanga¿owaniu wielu uczniów stara siê dostarczyæ gimnazjalistom jak
najwiêcej informacji o szkole i ukazaæ mo¿liwoœci, jakie daje podjêcie
w niej nauki.

Akcja „Dni Otwartych Drzwi” organizowana jest w naszej szkole
corocznie i cieszy siê wielkim zainteresowaniem ze strony zarówno
gimnazjalistów, jak i ich rodziców.

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie ma bogate tradycje,
doskona³¹ kadrê nauczycielsk¹ i wielu wybitnych absolwentów.
Na przestrzeni lat zmienia³y siê kierunki i specjalnoœci kszta³cenia,
w zale¿noœci od bie¿¹cych potrzeb rynkowych. Obecnie gimnazjaliœci maj¹
mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w czteroletnim technikum w zawodach: technik
ekonomista, technik handlowiec oraz technik ¿ywienia i gospodarstwa
domowego. W zawodzie technika ekonomisty uczniowie w roku szkolnym
2005/2006 bêd¹ mieæ do wyboru dwie specjalizacje: rachunkowoœæ i finanse
oraz now¹ specjalizacjê – bankowoœæ. Ponadto od trzech lat przy Zespole
Szkó³ Ekonomicznych istnieje Liceum Ogólnokszta³c¹ce o profilach matematycznym
oraz humanistycznym.

W ci¹gu dwóch „Dni Otwartych Drzwi” ju¿ od godziny 800 t³umnie przybywali
gimnazjaliœci, witani w holu przez przedstawicieli Samorz¹du Uczniowskiego
i nauczycieli. Wiêkszoœæ goœci pierwsze kroki skierowa³a do sali gimnastycznej,
gdzie zosta³y przygotowane stoiska przybli¿aj¹ce zarówno ofertê edukacyjn¹
szko³y, jak równie¿ pokazuj¹ce osi¹gniêcia dzia³aj¹cych w szkole kó³
zainteresowañ i organizacji uczniowskich. Prezentacjê szko³y prowadzili
uczniowie naszej szko³y przedstawiaj¹c gimnazjalistom krótk¹
charakterystykê zawodu, tematykê przedmiotów zawodowych oraz praktyk
uczniowskich i mo¿liwoœci przysz³ego zatrudnienia na okreœlonych
stanowiskach pracy. Na kolejnych stoiskach zosta³a przedstawiona
dzia³alnoœæ m. in. Samorz¹du Uczniowskiego, Ko³a M³odych Ekonomistów
i Kó³ka Rachunkowoœci, kó³ek jêzyka angielskiego, rosyjskiego
i niemieckiego oraz organizacji uczniowskich – SKS, PCK, PTSM. Ka¿de
stoisko by³o bogato ilustrowane zdjêciami, pracami uczniów oraz dyplomami
i pucharami zdobytymi  podczas konkursów i zawodów na szczeblu
regionalnym oraz ogólnopolskim. Gimnazjaliœci z du¿ym zainteresowaniem
przys³uchiwali siê prezentacjom i zatrzymywali siê przy poszczególnych
stoiskach aby choæ chwilê swobodnie porozmawiaæ z uczniami naszej
szko³y, obejrzeæ przygotowane prezentacje i projekty tematyczne. Najd³u¿ej
oczywiœcie gimnazjaliœci zatrzymywali siê przy stoisku gastronomicznym,
gdzie czêstowano siê s³ynnymi ju¿ ciasteczkami, które sta³y siê niejako
wizytówk¹ naszej szko³y. Opraw¹ spotkania w sali gimnastycznej by³a równie¿
prezentacja multimedialna przygotowana na stoisku Szkolnego Ko³a PCK
i przedstawiana scenka pierwszej pomocy przy omdleniach. Oprócz oferty
przedstawionej w sali gimnastycznej, uczniowie gimnazjum zwiedzili szkolne
pracownie komputerowe oraz bibliotekê wraz z czytelni¹ multimedialn¹.

Nad przygotowaniem i przebiegiem akcji oraz opracowaniem materia³ów
reklamowych pracowali zarówno nauczyciele przedmiotów ogólnokszta³c¹cych
i zawodowych, jak równie¿ du¿a grupa uczniów naszej szko³y. Ciê¿ka praca
i wielotygodniowe przygotowania zaowocowa³y bardzo mi³¹ atmosfer¹ w trakcie
„Dni Otwartych Drzwi” oraz du¿ym zainteresowaniem gimnazjalistów.

Na rêce opiekunów ka¿dej grupy
gimnazjalistów trafi³ pakiet materia³ów
reklamowych szko³y opracowanych przez
naszych uczniów w trakcie zajêæ lekcyjnych
i pozalekcyjnych, pod czujnym okiem
nauczycieli zaanga¿owanych w prace Komisji
Promocji Szko³y.

W trakcie akcji „Dni Otwartych Drzwi”
nasz¹ szko³ê odwiedzi³o wielu gimnazjalistów.
Wielu z nich jest ju¿ zdecydowanych, jak
pokierowaæ swoj¹ karier¹, inni jeszcze wahaj¹
siê nad wyborem kierunku w³asnej drogi
zawodowej. Z iloma z nich spotkamy siê w roku
szkolnym 2005/2006 w ZSE?

Mamy nadziejê, ¿e nasza oferta
zainteresowa³a m³odszych kolegów i kole¿anki.
Zespó³ uczniów i nauczycieli obs³uguj¹cy
stanowiska pracowa³ bardzo sumiennie, a ich
gorliwoœæ i zaanga¿owanie zapewne sprawi,
¿e nie bêdzie k³opotu z naborem do szko³y.

Dziêkujemy gimnazjalistom za odwiedze-
nie naszej szko³y i mamy nadziejê spotkaæ siê
z Wami ju¿ w nowym roku szkolnym.

DNI  OTWARTYCH   DRZWI
W  SZKO£ACH  PONADGIMNAZJALNYCH

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych

Dorota Wiêch

Uczniowie ZSE prezentuj¹ kierunki
i specjalnoœci kszta³cenia

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê
stoisko gastronomiczne
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„Dni Otwartych Drzwi” na sta³e wpisa³y siê

w tradycjê Zespo³u Szkó³ Budowlanych. W tym roku
by³y one zorganizowane 15-16 marca. Celem takich

spotkañ jest promowanie szko³y, przedstawienie gimnazjalistom oferty edukacyjnej
oraz przede wszystkim mo¿liwoœæ obejrzenia naszej szko³y.

Nasza szko³a jest placówk¹ o przesz³o czterdziestoletniej tradycji, maj¹c¹ bogate
doœwiadczenie w kszta³ceniu zawodowym. Ofertê edukacyjn¹ staramy siê
dostosowaæ do stale zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. W roku szkolnym 2005/2006
proponujemy nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia:
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce - 3-letnie
2. Liceum Profilowane - profil „kszta³towanie œrodowiska” - 3-letnie
3. Technikum - technik budownictwa - 4-letnie
4. Technikum Uzupe³niaj¹ce – po SZ – technik budownictwa - 3-letnie
5. Technikum Uzupe³niaj¹ce Zaoczne – po ZSZ – technik budownictwa - 3-letnie
6. Szko³a Policealna – technik budownictwa
- po Liceum Profilowanym - 1,5 roku
- po Liceum Ogólnokszta³c¹cym - 2 lata
7. Zasadnicza Szko³a Zawodowa
- murarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz - 3-letnia
- posadzkarz, malarz - tapeciarz - 2-letnia
- oddzia³ wielozawodowy (fryzjer, cukiernik, stolarz, rzeŸnik- wêdliniarz) - 3-letnia
- oddzia³ wielozawodowy (sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii) - 2-letnia
Oprócz oferty kierunków kszta³cenia uczniowie gimnazjum obejrzeli przygotowan¹
ekspozycjê prezentuj¹c¹ na poszczególnych stanowiskach dorobek szko³y m.in.
Samorz¹du Uczniowskiego, PTSM, Sekcji Strzeleckiej. Ka¿de stoisko by³o bogato
ilustrowane zdjêciami, pracami uczniów oraz dyplomami i pucharami zdobytymi na
zawodach na ró¿nym szczeblu.

Mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ wiele prac dyplomowych, które zajmowa³y czo³owe
miejsca w organizowanych konkursach na najlepsz¹ pracê dyplomow¹. W prezentacji

przygotowanej na tê okazjê oprócz slajdów z ró¿nych imprez szkolnych mo¿na by³o zapoznaæ siê z baz¹ dydaktyczn¹ i materia³ow¹
Warsztatów Szkolnych oraz pracowniami, w których przeprowadzane bêd¹ egzaminy potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe
w zawodach budowlanych. Opracowaniem informatora materia³ów reklamowych i prowadzeniem „Dni Otwartych Drzwi”zajmowali
siê nauczyciele oraz grupa uczniów z klas liceum oraz technikum. Mamy nadziejê, ¿e oferta edukacyjna, jak i sama szko³a, spodoba³a
siê gimnazjalistom i wkrótce spora ich grupa stanie siê uczniami ZSB. Mariusz Dydek

Zespó³ Szkó³ Budowlanych

I Liceum Ogólnokszta³c¹ceJak co roku, tak i w bie¿¹cym roku
szkolnym - w dniach 15 i 16 marca
uczniowie III klas gimnazjów z powiatu
brzozowskiego mieli okazjê poznaæ
warunki kszta³cenia w I LO, które dla wielu
z nich stanie siê zapewne nastêpnym
z kolei miejscem ich szkolnej edukacji.

Gimnazjaliœci i ich nauczyciele
zostali przyjêci w murach LO goœcinnie
i serdecznie. Mieli okazjê obejrzeæ
pracownie przedmiotowe, uczestniczyæ
w pokazach z fizyki i chemii, przygoto-

wanych przez nauczycieli tych przed-
miotów (Les³awa Franusa, Ryszarda
Pieni¹¿ka - fizyka, Zofii Kowalczyk,
Barbary Owoc, Doriana Owoca – chemia),
ogl¹dali licealn¹ bibliotekê, która z
imponuj¹cym ksiêgozbiorem (ponad 30
tys. egzemplarzy) jest prawdziw¹ chlub¹
szko³y.

O kierunkach kszta³cenia informo-
wali gimnazjalistów m³odzi nauczyciele

i uczniowie Liceum. Szko³a na rok szkolny
2005/2006 przeprowadzaæ bêdzie nabór na
nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia:
matematyczno-informatyczny – 2 od-
dzia³y, biologiczno-chemiczny – 1 od-
dzia³, humanistyczny – 1 oddzia³, edukacja
europejska – 1 oddzia³, lingwistyczny
– 1 oddzia³.

Od 4-8 marca br. w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Brzozowie ochodzony by³ „Tydzieñ Ojca Œwiêtego”.
Wszyscy staraliœmy siê podkreœliæ stratê, jak¹
ponios³a Polska i ca³y œwiat po œmierci Jana Paw³a II.
W poniedzia³ek wiele osób przysz³o do szko³y
ubranych na czarno, z przypiêtymi czarnymi lub
bia³ymi wst¹¿eczkami. Nauczyciele i uczniowie oddali
ho³d zmar³emu Papie¿owi, rozpoczynaj¹c lekcje minut¹
ciszy. Na korytarzu przed gabinetem dyrekcji
umieszczona zosta³a gazetka, poœwiêcona pamiêci
Jana Paw³a II. Postawiono tak¿e Jego wielki portret,
przed którym przez ca³y tydzieñ pali³y siê znicze.
Równie¿ w poniedzia³ek ca³a szko³a bra³a udzia³ we
Mszy Œwiêtej w intencji papie¿a, któr¹ odprawi³ ks.
Roman Froñ. Pomiêdzy lekcjami modliliœmy siê za

PO¯EGNANIE  OJCA  ŒWIÊTEGO  W  I  LO
Mieczys³awa Trzeœniowska

i do Ojca Œwiêtego. Od wtorku do
czwartku na du¿ej przerwie
rozwa¿aliœmy s³owa papie¿a,
szczególnie te skierowane do
m³odzie¿y i odmawialiœmy dziesi¹tek
ró¿añca. A na koniec œpiewaliœmy
ukochan¹ pieœñ Jana Paw³a II
–„Barkê”. Przez te kilka minut
zapominaliœmy o naszych k³opotach,
zmartwieniach i ³¹czyliœmy siê we
wspólnej modlitwie, odpowiadaj¹c
tym samym na ostatnie s³owa Ojca
Œwiêtego: „Szuka³em was, a teraz wy
przyszliœcie do mnie”.

Magdalena Olearczyk ucz. kl. Ic

Gimnazjaliœci obejrzeli ekspozycje...

...prezentuj¹ce dorobek szko³y
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Jesteœmy œwiadkami i uczestnikami reform
dokonuj¹cych siê w polskiej szkole. Pogl¹dy na
pracê nauczyciela, jego osobowoœæ, wymagania
w stosunku do niego, zmieni³y siê. Modernizacji
uleg³a te¿ sama funkcja pedagoga. Coraz wa¿niejszy
i szerzej pojêty staje siê jego profesjonalizm.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, polega on na tym, ¿e
wszelkie czynnoœci nauczyciele podejmuj¹ w pe³ni
œwiadomie i celowo. Ich motywacja nie jest
intuicyjna, lecz podyktowana wiedz¹  i umiejê-
tnoœciami. Nie ma ju¿ miejsca na pe³nienie przez
nauczycieli dominuj¹cej funkcji w procesie
nauczania. Ich zadaniem jest raczej wyposa¿anie

uczniów i wychowanków w podstawowe
umiejêtnoœci, które pozwol¹ im na radzenie sobie
w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Wspó³czesny
nauczyciel  zajmuje pozycjê organizatora, osoby
kreuj¹cej warunki do nauki.

Stwierdzam, ¿e do procesu uczenia
i zapamiêtywania nale¿y w³¹czyæ jak najwiêcej
zmys³ów, maj¹c na uwadze fakt, ¿e zapamiêtujemy
10% z tego, co s³yszymy, 20% z tego, co widzimy,
40% z tego, o czym rozmawiamy i  a¿ 90% z tego co
robimy. Najlepsze efekty daje praca w grupach.
Ka¿dy cz³onek zespo³u ma swój udzia³ w osi¹ganiu

celu. Je¿eli role siê
zmieniaj¹ to ka¿dy
uczeñ ma szansê
sprawdzenia siê i tre-
ningu. Uczenie siê
mo¿e mieæ efekt,
poniewa¿ jest w nie
anga¿owany nie
tylko umys³ ale i emocje.

Jednym ze sposobów czynne-
go uczenia siê jest uczestnictwo
m³odzie¿y w konkursach. Organi-
zowanie konkursów szkolnych uczy
m³odzie¿ odpowiedzialnoœci za
powierzone zadania, sprzyja nauce
samodzielnego podejmowania decyzji
oraz wspó³pracy w grupie. Zawi¹zuj¹
siê równie¿ bli¿sze kontakty pomiêdzy
samymi uczniami, jak te¿ uczniami
i nauczycielem prowadz¹cym.

W Zespole Szkó³ Ekonomi-
cznych w Brzozowie uczniowie
technikum ¿ywienia i gospodarstwa
domowego wykazali siê umiejêtno-
œciami kulinarnymi, bior¹c udzia³ w IV
konkursie  „Najpiêkniejszy stó³
wielkanocny”. Po raz kolejny

pokazem umiejêtnoœci kulinarnych,
po³¹czonych  z degustacj¹ wspaniale
wygl¹daj¹cych i równie smacznych
dañ  i ciast wykazali siê uczniowie
klasy II TG przygotowuj¹c sto³y
wielkanocne. Celem konkursu by³o
wybranie najpiêkniejszego sto³u
wielkanocnego oraz najsmaczniejszej
potrawy œwi¹tecznej. Okazale ude-
korowane sto³y, uczestnicy wzbogacili
daniami garma¿eryjnymi z jaj i wêdlin,
œwi¹tecznym ¿urem, drobnymi

ciasteczkami, wielkanocnymi
babami oraz mazurkami. Do
konkursu m³odzie¿ przygotowywa³a
siê metod¹ projektów, poprzez
opracowywanie stosownej na tê
okazjê dekoracji sto³u oraz
wyszukiwanie polskich dañ
wielkanocnych. Trening przed
konkursem polega³ równie¿ na
udoskonaleniu umiejêtnoœci
kulinarnych sporz¹dzania wybra-
nych potraw i wypieków œwi¹te-
cznych.

Dziêki tym dzia³aniom
uczniowie staj¹ siê samodzielni,
rozwijaj¹ w³asne strategie uczenia
siê. Tworzone  sytuacje, bogate
w prze¿ycia, anga¿owa³y
aktywnoœæ ucznia.

Ponownie sprawdzi³a siê
fundamentalna koncepcja uczenia
siê, poprzez doœwiadczenie. Mówi
ona i¿: najlepiej uczymy siê wtedy,
gdy jesteœmy w³¹czeni w prze¿ycie
dostarczaj¹ce nauki, wiedzê
najlepiej odkrywamy samodzielnie,
oraz uczymy siê z zapa³em – jeœli
mamy mo¿liwoœæ wyboru celu
nauki. Anna Warzybok

Najpiêkniejszy
stó³  wielkanocny

Matura - koñcowy egzamin w szkole œredniej,
maj¹cy na celu sprawdzenie dojrza³oœci abiturienta
do podjêcia studiów wy¿szych - to w tym roku dla
ka¿dego du¿a nowoœæ. Dla nauczycieli, dla
dyrektorów szkó³, dla kuratoriów, ale przede
wszystkim dla maturzystów. Tegoroczny egzamin
dojrza³oœci niesie abiturientom wiele nowych
doœwiadczeñ. Jak bêdzie wygl¹da³ egzamin, którego
obawia siê tak wiele osób i co o tym wszystkim s¹dz¹
maturzyœci?

Now¹ maturê w tym roku po raz pierwszy
rozpoczynaj¹ egzaminy ustne (18 kwietnia). Czêœæ
ustna sk³ada siê z przedmiotów obowi¹zkowych
 i dodatkowych.
Przedmioty obowi¹zkowe:
- jêzyk polski (zdawany na poziomie okreœlonym
w standardach) - w pierwszej czêœci uczeñ referuje
opracowany samodzielnie w ci¹gu roku temat
(10 min.); w drugiej komisja zadaje pytania dotycz¹ce

tematu i bibliografii, z której uczeñ korzysta³, przygotowuj¹c siê do odpowiedzi
(10 min.);
- jêzyk obcy nowo¿ytny (zdawany na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym) - uczeñ losuje dwa tematy zatwierdzone przez Okrêgow¹
Komisjê Egzaminacyjn¹. Pierwszy to scenka
sytuacyjna, drugi to rozmowa o tekœcie, nagranej
audycji, itp. Ca³y egzamin trwa 15 min.
Maturzysta ma do wyboru: angielski, niemiecki,
rosyjski, francuski, w³oski, hiszpañski,
portugalski, szwedzki i s³owacki.
Przedmioty dodatkowe:
- jêzyk obcy nowo¿ytny - inny ni¿ obowi¹zkowy
- zdawany na poziomie rozszerzonym;
- jêzyk grupy etnicznej - zdawany na jednym poziomie okreœlonym
w standardach.

Nowa  matura  2005

Uczniowie technikum ¿ywienia i gospodarstwa domowego
przy wykonanym przez siebie stole wielkanocnym

Pami¹tkowe zdjêcie przy najpiêkniejszym stole
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 Egzaminy ustne s¹ egzaminami wewnêtrznymi, zdawanymi
i ocenianymi w szkole.

Egzaminy pisemne rozpoczynaj¹ siê 4 maja. W sk³ad
czêœci pisemnej wchodz¹
Przedmioty obowi¹zkowe (zdawane na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym):
- jêzyk polski,
- jêzyk obcy nowo¿ytny - ten sam, który zosta³ wybrany jako
obowi¹zkowy w czêœci ustnej,
- jeden przedmiot wybrany spoœród nastêpuj¹cych: biologia,
fizyka z astronomi¹, historia, historia sztuki, wiedza
o spo³eczeñstwie, wiedza o tañcu, chemia, geografia, historia
muzyki, matematyka.
Przedmioty dodatkowe (zdawane na poziomie rozszerzonym) -
jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spoœród nastêpuj¹cych:
biologia, fizyka z astronomi¹, historia, historia muzyki, historia
sztuki, jêzyk grecki i kultura antyczna, jêzyk ³aciñski i kultura
antyczna, jêzyk obcy nowo¿ytny (ten sam, który zosta³ wybrany
jako dodatkowy w czêœci ustnej), jêzyk grupy etnicznej, wiedza
o spo³eczeñstwie, wiedza o tañcu, chemia, geografia,
informatyka, matematyka.

Czêœæ pisemna, oceniana jest przez egzaminatorów
zewnêtrznych.

Ciekawostki:
- Maturê mo¿na zdawaæ dwa razy w roku: w maju lub w styczniu,
wed³ug harmonogramu ustalonego przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
- Egzamin pisemny z jednego przedmiotu bêdzie trwa³
– w zale¿noœci od przedmiotu – nie d³u¿ej ni¿ 3 godziny dla
poziomu podstawowego i nie d³u¿ej ni¿ 3 godziny dla poziomu
rozszerzonego. Ca³a sesja egzaminacyjna bêdzie trwa³a od
pocz¹tku maja do koñca czerwca i odpowiednio od pocz¹tku
stycznia do koñca lutego. Sesja bêdzie siê koñczyæ rozdaniem
œwiadectw dojrza³oœci.
- Egzamin uwa¿a siê za zdany, je¿eli zdaj¹cy z ka¿dego z trzech
obowi¹zkowych egzaminów (w przypadku jêzyków zarówno
w czêœci ustnej, jak i pisemnej), uzyska³ minimum 30% punktów
mo¿liwych do uzyskania za dany egzamin na poziomie
podstawowym. Warunek zdania egzaminu maturalnego dla osób
zdaj¹cych poziom rozszerzony jest ten sam, poniewa¿ ka¿dy
musi najpierw zdaæ egzamin na poziomie podstawowym.
- Niezdanie czêœci ustnej nie przerywa dalszej czêœci egzaminu.
Zdaj¹cy przystêpuje do kolejnych egzaminów we wczeœniej
og³oszonych terminach, natomiast niezdan¹ czêœæ ustn¹  zdaje
w wybranej sesji egzaminacyjnej.
- Absolwent, który nie przyst¹pi³ do egzaminu lub go przerwa³,
ma prawo przyst¹piæ do niego w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych w styczniu lub maju ka¿dego roku.
- Laureaci i finaliœci olimpiad przedmiotowych s¹ zwolnieni
z egzaminu z danego przedmiotu. Nic, poza wynikami z olimpiady,
nie bêdzie mog³o byæ podstaw¹ do zwolnienia z egzaminu
maturalnego.
- Absolwent, który nie zda³ egzaminu z okreœlonego przedmiotu,
mo¿e przyst¹piæ do niego ponownie w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych przez 5 lat. Po up³ywie 5 lat od daty pierwszego
egzaminu absolwent zdaje powtórny egzamin w pe³nym zakresie.
- Absolwent ma prawo poprawiæ wyniki zdanego egzaminu
w czêœci pisemnej w kolejnych sesjach.
- Wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym nie decyduj¹
o zdanej maturze. Uzyskan¹ iloœæ punktów z tego poziomu
dodatkowo wpisuje siê na œwiadectwo maturalne.
- Miêdzynarodowe certyfikaty potwierdzaj¹ce znajomoœæ
danego jêzyka obcego nie bêd¹ zwalniaæ z egzaminu
maturalnego.

Zapytana o zdanie na temat nowej matury m³odzie¿

naszego powiatu wypowiada³a siê ró¿nie. Oto niektóre opinie
maturzystów z brzozowskich szkó³ œrednich:

Kasia kl. IIIh I LO: Jako tegoroczna maturzystka myœlê, ¿e nowa
matura jest dobrym pomys³em, aby zmobilizowaæ do nauki.
Mamy w niej przekrój przez ca³y materia³, a nie tak jak to by³o
w starej maturze, dwa czy trzy dzia³y. Jest jednak k³adziony zbyt
ma³y nacisk na nieco inaczej formu³owane zadania maturalne.
S¹ to inne typy zadañ i trzeba by³o zwróciæ na to uwagê. Jest
bardzo du¿o podrêczników i w sumie to nikt nam nie powiedzia³
z którego korzystaæ, a ka¿dy z nich zawiera jakieœ wa¿ne
informacje przydatne do matury. Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest fakt,
¿e dawniej matura nie decydowa³a o naszej przysz³oœci, a obecnie
zale¿y od niej czy otworzymy sobie drogê na studia czy nie.
Chocia¿ na wielu uczelniach egzaminy wstêpne pozostaj¹ pod
nazw¹ „testu predyspozycji”. Porównuj¹c nas z ubieg³oro-
cznymi maturzystami, musimy umieæ nieporównywalnie wiêcej.
Ministerstwo ju¿ od dawna planowa³o dla naszego rocznika
now¹ maturê, a teraz okazuje siê, ¿e jest tysi¹ce niedoci¹gniêæ.
Chcia³abym te¿ zaznaczyæ, ¿e zdarzaj¹ siê rozbie¿noœci pomiêdzy
informatorem, a tym co uczelnie publikuj¹ na swoich stronach
internetowych.

Kuba III kl. III LO w ZSB: Nowa matura jest z³ym pomys³em
ministerstwa. Chcia³bym zacz¹æ od reformy szkolnictwa, która
zosta³a wprowadzona w Polsce w 1999 roku, chodzi mi tutaj
o wprowadzenie gimnazjum i skrócony rok w liceum. By³o to po
prostu nieprzemyœlane. Gimnazjum to wg mnie VII i VIII kl.
rozbite na trzy lata, co odejmuje nam rok szko³y œredniej. Bardzo
wa¿ny rok dla wielu maturzystów, poniewa¿ przez ten czas
moglibyœmy lepiej opanowaæ, utrwaliæ i powtórzyæ materia³.
Nowa matura jest po prostu za szybko. Straciliœmy bardzo wa¿ny
rok w szkole œredniej.

Micha³ kl. IIIf I LO: S¹dzê, ¿e nowa matura z wielu powodów
jest lepsza ni¿ stara. Sprawdza ogó³ wiedzy, naprawdê du¿¹
czêœæ materia³u. Dobrym pomys³em jest matura ustna z jêzyka
polskiego w takiej formie w jakiej jest ona teraz - wymaga
przygotowania, mo¿na te¿ siê wykazaæ inicjatyw¹. Wg mnie
wyniki tej matury powinny byæ respektowane przy rekrutacji
na uczelnie humanistyczne, poniewa¿ matura ocenia
umiejêtnoœæ wypowiedzi, dobór lektur, umiejêtnoœæ zabrania
g³osu na dany temat. Wielu nauczycieli w³o¿y³o du¿o serca
i czasu w to aby nas dobrze przygotowaæ pod k¹tem nowej
matury. Mam wra¿enie, ¿e uczelnie wy¿sze nie do koñca zdaj¹
sobie sprawê, co oznacza nowa matura. Przyk³adowo jeœli
Uniwersytet ¿yczy sobie widzieæ na maturze swojego przysz³ego
studenta rozszerzony jêzyk polski, angielski, fizykê, chemiê
i biologiê, to Zarz¹d Uczelni nie ma pojêcia o czym tutaj mówi,
poniewa¿ zdanie trzech dodatkowych przedmiotów na poziomie
rozszerzonym graniczy z cudem. A do³o¿enie do tego
rozszerzonego z jêzyka polskiego, który jest loteri¹ czy trafimy
w klucz czy nie, to po prostu przesada.

Donata III kl. III LO w ZSB: Nie jestem zwolenniczk¹ nowej
matury. Wed³ug mnie ustne: z jêzyka polskiego i jêzyka obcego,
zaczynaj¹ siê stanowczo za wczeœnie (ju¿ 18 kwietnia). Dlatego
teraz, zamiast przygotowywaæ siê ju¿ do egzaminów ustnych,
my w dalszym ci¹gu uczymy siê ze wszystkich przedmiotów
bie¿¹cych, aby mieæ dobre stopnie na œwiadectwie. Nie mo¿emy
siê wiêc w tej chwili skupiæ na ustnych, na powtarzaniu ca³ego
materia³u. Najlepszym dowodem na to, ¿e ta matura jest z³ym
pomys³em jest fakt, ¿e matura próbna wypad³a bardzo Ÿle. Jak
do tej pory nie spotka³am siê z opini¹, aby ktoœ by³ zadowolony
z faktu, ¿e zdaje now¹ maturê. Ka¿dy narzeka na brak czasu na
egzaminie, przede wszystkim na pisemnym z jêzyka polskiego.
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Niektórzy potrzebuj¹ wiêcej czasu na przeczytanie tekstu ze
zrozumieniem, podobnie jest z napisaniem wypracowania,
nieca³e 3 godz. na  ca³oœæ to trochê za ma³o.

Arek kl. IIIh I LO: Do samej matury podchodzê krytycznie,
gdy¿ uwa¿am, ¿e ta reforma jest ogólnie niepotrzebna. D¹¿y
ona do podzielenia spo³eczeñstwa na dwie grupy: inteligencjê
i klasê robotnicz¹. Matura jest na bardzo wysokim poziomie
i wiele od nas wymaga, dlatego tylko nieliczni dostan¹ siê na
studia. Bêdzie to inteligencja, której w przysz³oœci i tak trudno
bêdzie znaleŸæ pracê. Matura o której rozmawiamy du¿ych zalet
nie ma, jest pe³na niedoci¹gniêæ i niedopracowañ. Kto zdaje na
maturze powy¿ej trzech przedmiotów, nie jest w stanie nad¹¿yæ
za materia³em w szkole. Chcia³em zaznaczyæ jeszcze jeden
problem w programie edukacji. Jak wiemy w szko³ach s¹ ró¿ne
profile, wg mnie wielkim minusem jest to, ¿e klasy np.
humanistyczne, do samego koñca maj¹ nacisk na przedmioty
stricte œcis³e. Uwa¿am, ¿e powinniœmy byæ ukierunkowani na
przedmioty, które zdajemy.

Jarek III kl. II LO w ZSE: Uwa¿am, ¿e lepiej by³oby zdawaæ
maturê w starym systemie, poniewa¿ wydaje mi siê, ¿e lepiej
ona sprawdza³a nasz¹ wiedzê. Jest za ma³o czasu aby dobrze
przygotowaæ siê do egzaminu ustnego z jêzyka polskiego,
poniewa¿ uczymy siê na wszystkie przedmioty w szkole a matury
ustne zaczynaj¹ siê ju¿ trzy dni po zakoñczeniu zajêæ szkolnych.
Na maturze pisemnej z historii do przeanalizowania tekstu
Ÿród³owego i mapy jest stanowczo za ma³o czasu, chocia¿ wg
mnie szko³a zrobi³a wszystko, aby jak najlepiej przygotowaæ
nas do tego egzaminu. Mieliœmy ró¿ne szkolenia, o tej tematyce:
jak wygl¹da nowa matura oraz jak nale¿y wype³niæ poszczególne
karty aby nie pope³niæ ¿adnego b³êdu. Bardzo du¿y wk³ad by³
tak¿e nauczycieli, którzy pozostawali po godzinach, bez
wynagrodzenia za to, i pomagali nam w nauce.

Ania kl. IIIc I LO: Do minusów nowego egzaminu dojrza³oœci
zaliczy³abym fakt, ¿e na maturze pisemnej z jêzyka polskiego
musimy myœleæ tak jak cz³owiek, który u³o¿y³ dane pytania
i odpowiedzi do klucza. Musimy rozumowaæ tak jak on,
zastanawiaæ siê co on móg³ mieæ na myœli, nie jak my to
rozumiemy. Chcia³abym te¿ porównaæ now¹ i star¹ maturê
z matematyki. W starej, maturzyœci wybierali sobie trzy zadania
z poœród piêciu i mieli na ich rozwi¹zanie 5 godzin, natomiast
my mamy dwie godziny i musimy rozwi¹zaæ 10 czy 11 zadañ. Na
ka¿de zadanie mamy przeznaczone niewiele czasu,
a potrzebujemy go trochê na zastanowienie i sprawdzenie
obliczeñ.

Kinga III kl. II LO w ZSE: Wed³ug mnie nowa matura jest lepsza
ni¿ stara. Dla mnie np. egzamin pisemny z jêzyka polskiego jest
prostszy. Podoba mi siê ogólna myœl tego egzaminu, która
sprawdza sposób naszego rozumowania czy myœlenia.
Wypracowanie piszemy na podstawie podanego tekstu, a to
jest ³atwiejsze ni¿ pisanie czegoœ z g³owy. Ju¿ od gimnazjum
by³am powoli przygotowywana do tego egzaminu i mo¿e dlatego
wydaje mi siê on prostszy. Za wadê uwa¿am za ma³o czasu na
przygotowanie siê do egzaminu ustnego z jêzyka polskiego.
Myœlê, ¿e w tym roku maturzyœci powinni mieæ wybór jak¹ maturê
chc¹ pisaæ, a w kolejnych latach wprowadziæ t¹, za któr¹ jest
wiêkszoœæ lub dopracowaæ t¹ now¹.

Konrad kl. IIIc I LO: Mam mieszane uczucia co do nowej matury.
Ciê¿ko jest mi j¹ jednoznacznie oceniæ. Z jednej strony ma ona
swoje zalety np. w miarê obiektywnie sprawdza stan naszej
wiedzy. Natomiast z drugiej strony jeœli chodzi o sam¹
organizacjê tej matury to uderza pewny formalizm, biurokracja,

zwi¹zana z tym wszystkim. Jest bardzo wiele szczegó³ów, które
nie zosta³y dopracowane, drobne techniczne kwestie. Myœlê,
¿e wiêcej o tej maturze bêdzie mo¿na powiedzieæ jak j¹ napiszemy,
jak nasz rocznik j¹ zda. Wtedy bêdzie mo¿liwoœæ jakiegoœ
zweryfikowania tego systemu, jaki zosta³ w tym roku
wprowadzony.

Bartek kl. IIIc I LO: Chcia³em zacz¹æ przede wszystkim od
tego co nie wysz³o w reformie szkolnictwa. Wg mnie III kl.
gimnazjum jest czasem straconym, poniewa¿ w liceum musimy
przerobiæ materia³ przeznaczony na cztery lata w ci¹gu trzech.
W I kl. szko³y œredniej wymaga siê od nas znajomoœci materia³u,
który powinien byæ opanowany ju¿ w gimnazjum, a który
wziêliœmy w sposób bardzo pobie¿ny. Plusem tej matury jest
fakt, ¿e mo¿e ona byæ wstêpem na studia. Osobiœcie wolê pisaæ
jeden egzamin ni¿ kilka, to dla mnie mniejszy stres. Jednak
wiêkszoœæ uczelni organizuje w³asne egzaminy. Uwa¿am, i¿ jeœli
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu obieca³o, ¿e matura
bêdzie przepustk¹ na studia, to powinna ona ni¹ byæ. W maturze
pisemnej z jêzyka obcego mo¿na zauwa¿yæ brak przygotowania
technicznego, chodzi mi tutaj o sprzêt. Myœlê te¿, ¿e drugi termin
matury powinien byæ na wakacjach, poniewa¿ je¿eli ktoœ
zachoruje lub jest w szpitalu, to po prostu traci ca³y rok
Jesteœmy rocznikiem doœwiadczalnym i du¿o przez to tracimy.
Podsumowuj¹c, myœlê, ¿e ta matura sprawdza nasz¹ wiedzê
w sposób adekwatny. W ca³ym zamyœle mi siê ona nawet
podoba, ale jej realizacja jest po prostu œmieszna.

Asia III kl. II LO w ZSE: Mam kilka uwag co do nowej matury.
Przede wszystkim 15 min. na maturze ustnej z jêzyka angielskiego
aby przygotowaæ siê do trzech sytuacji to trochê za ma³o.
Potrzebujemy wiêcej czasu aby przemyœleæ to co powiedzieæ
lub znaleŸæ odpowiednie s³owo. Utrudnieniem jest te¿ fakt, ¿e
egzaminatorzy mog¹ zadawaæ pytania ogólne, czêsto na dosyæ
trudne tematy. Fakt, ¿e jesteœmy rocznikiem eksperymentalnym
da³o siê ju¿ odczuæ w gimnazjum, gdzie nauczyciele testowali
na nas nowe podrêczniki, które obecnie le¿¹ bezu¿ytecznie
w domu, poniewa¿ kolejny rocznik mia³ wprowadzone inne
ksi¹¿ki. Du¿ym problemem jest tak¿e trafienie w klucz. Dopiero
kiedy nasz rocznik zda t¹ maturê, ministerstwo zauwa¿y jakie s¹
niedoci¹gniêcia w tej reformie.

Piotrek III kl. III LO w ZSB: Wed³ug mnie nowa matura jest nie
na miejscu, poniewa¿ ministerstwo wk³ada pieni¹dze w to, co
nie trzeba. W pañstwie jest i tak du¿a dziura bud¿etowa, a matura
kosztuje kilka milionów z³otych. Zamiast wprowadzaæ tak
kosztowne zmiany, mo¿na by³o przeznaczyæ te pieni¹dze na
potrzebniejsze cele. Do przygotowania siê do matury jest bardzo
ma³o czasu, poniewa¿ przez trzy lata nie mo¿na wszystkiego siê
nauczyæ. Za dobry pomys³ uwa¿am wprowadzenie egzaminu
pisemnego z jêzyka obcego, poniewa¿ w naszych czasach wa¿na
jest znajomoœæ jakiegoœ jêzyka. Szko³a jak mo¿e stara siê nas
przygotowaæ do nowej matury. Ta reforma ma jeden plus – ustna
z jêzyka polskiego jest dosyæ ³atwa. Natomiast minusem jest
fakt, i¿ bardziej boimy siê czy zdamy now¹ maturê ni¿ czy
dostaniemy siê na studia.

Jak widaæ zdania s¹ podzielone. Ze wszystkich wypo-
wiedzi wy³ania siê jednak niepewnoœæ i obawa o „dzieñ
jutrzejszy”. Od nowej matury zale¿y przysz³oœæ wielu m³odych
ludzi. Ich nadzieje i oczekiwania zamykaj¹ siê w jednym egzaminie
dojrza³oœci. ¯yczê wszystkim maturzystom  powodzenia na
egzaminach oraz dostania siê na wymarzone uczelnie.

Anna W³adyka
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POWIATOWY  URZ¥D  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 18. 04. 2005 r.

1. Przedstawiciel handlowy
2. Kucharz
3. Kierowca kat. C
4. Murarz
5. Sprzedawca

6. Szwaczka z doœwiadczeniem
7. Robotnik fizyczny
8. Pracownik do docieplania budynków
9. Mechanik samochodowy
10. Kontroler jakoœci

Na koniec marca br. w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Brzozowie zarejestrowanych by³o 7.814 osób, z czego tylko
15,4% posiada³o prawo do zasi³ku. Najliczniejsz¹ grupê
bezrobotnych stanowi¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne (powy¿ej
12 miesiêcy) oraz osoby, które nie ukoñczy³y 25 roku ¿ycia.
W ostatnim czasie nast¹pi³ spadek liczby osób zarejestrowanych
w PUP, a spowodowane to jest  rozpoczêciem siê tzw. prac
sezonowych i realizacj¹ aktywnych form przeciwdzia³ania
bezrobociu.

W I kwartale br. Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie
formami aktywizacji obj¹³ ponad 350 osób bezrobotnych, m.in.
na sta¿ skierowano (148 osób), na przygotowanie zawodowe
(71 osób), na prace interwencyjne (37 osób), dotacje na
rozpoczêcie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej otrzyma³o
5 osób i zrefundowano koszty utworzenia 5 stanowisk pracy.

Du¿e zainteresowanie, jakim ciesz¹ siê wœród

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.03.2005 r.

Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na sta¿ pracy

bezrobotnych i pracodawców formy pomocy oferowanej ze
œrodków Funduszu Pracy, spowodowa³o, ¿e Powiatowy Urz¹d
Pracy  w Brzozowie ubiega³ siê bêdzie o dodatkowe fundusze na
³agodzenie skutków bezrobocia ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W dniu 11 kwietnia
z³o¿one zosta³y w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Rzeszowie
dwa projekty. Pierwszy z nich, pod nazw¹ „Moje pierwsze
doœwiadczenie zawodowe” skierowany jest do bezrobotnych
poni¿ej 25 roku ¿ycia i przewiduje organizacjê sta¿y i udzielanie
dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Jego wartoœæ
wynosi 1.426,1 tysiêcy z³otych, a drugi pod nazw¹ „Wykorzystaj
swoj¹ szansê na aktywny powrót”, skierowany jest do osób
d³ugotrwale bezrobotnych i jego wartoœæ wynosi 302.4 tysi¹ce
z³otych. Projektami tymi objêtych zostanie 340 osób
bezrobotnych. Dyrektor PUP w Brzozowie

Józef Ko³odziej

PROJEKTY  AKTYWIZACJI
BEZROBOTNYCH
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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

Rok 2004 by³ rokiem wejœcia naszego kraju do Unii
Europejskiej. S³u¿by sanitarne musia³y sprostaæ wymaganiom
oraz nad¹¿yæ za zmianami, które dotycz¹ nie tylko jednostek
kontrolnych, ale równie¿ obiektów nadzorowanych przez
pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna powiatu brzo-
zowskiego, wprowadzaj¹c w swojej pracy system jakoœci, wraz
z 20 funkcjonuj¹cymi stacjami powiatowymi w woj.
podkarpackim, Stacj¹ Graniczn¹ oraz Wojewódzk¹ Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Rzeszowie, uzyska³a certyfikat
potwierdzaj¹cy prawid³owoœæ prowadzonych dzia³añ

kontrolnych zgodnych z PN- EN 45004 1998 „Ogólne kryteria
dzia³ania ró¿nych rodzajów jednostek kontroluj¹cych”.
Tym samym mam przekonanie, ¿e pracownicy  naszej Stacji
sprostaj¹ wymaganiom stawianym przed s³u¿b¹ sanitarno–
epidemiologiczn¹.

Raport, który przedstawimy w trzech kolejnych
wydaniach Gazety Powiatowej  pozwoli  lepiej poznaæ  rolê
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w ochronie zdrowia
spo³eczeñstwa naszego Powiatu.

 p.o. Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

 Tadeusz Pióro

Charakterystyka powiatu
Powiat Brzozowski zajmuje powierzchniê 541 km2.

Po³o¿ony jest w czêœci po³udniowo-zachodniej Pogórza
Dynowskiego. RzeŸba terenu zró¿nicowana z przewag¹ terenów
górzystych. Pod wzglêdem administracyjnym powiat dzieli siê
na 6 gmin: Gmina  Brzozów, Gmina Domaradz, Gmina Dydnia,
Gmina Haczów, Gmina Jasienica Rosielna, Gmina Nozdrzec,
42 wsie i 1 miasto. Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Brzozów.
Powiat zamieszkuje 65 716 ludnoœci. Gêstoœæ zaludnienia to 122
osoby/km2. Struktura zamieszkania: miasto – 7740, wieœ – 57976.
Struktura p³ci: kobiet - 33309, mê¿czyzn – 32407. Struktura
wiekowa: wiek przedprodukcyjny – 17 478, wiek produkcyjny
– 38 128, wiek poprodukcyjny – 10 110. Wspó³czynnik urodzeñ
– 9,8, wspó³czynnik zgonów – 8,1, wspó³czynnik przyrostu
naturalnego 1,8.

Liczba bezrobotnych 7268 w tym 4027 kobiet , co stanowi
stopê bezrobocia na poziomie 27,1%. Zatrudnienie 6672 osoby
w tym: rolnictwo i leœnictwo – 126, przemys³ i budownictwo
– 1853, us³ugi – 4693.

Warunki zdrowotne œrodowiska
Jakoœæ wody w 77 nadzorowanych wodoci¹gach zosta³a
zakwestionowana w 23 przypadkach. Wystêpuj¹ przekroczenia
zawartoœci ¿elaza, manganu  ze wzglêdu na to, ¿e wiêkszoœæ ujêæ
wody to ujêcia g³êbinowe, a z³o¿a zlokalizowane s¹ w fiszu
karpackim bogatym w te pierwiastki. W³aœciciele wodoci¹gów
wprowadzaj¹ urz¹dzenia do uzdatniania wody.

Na terenie powiatu znajduje siê 1 basen kryty w Zespole
Szkó³ w Bliznem, w którym jakoœæ wody nie zosta³a zakwe-
stionowana. Brak k¹pielisk.

Obiekty u¿ytecznoœci publicznej. Domy Opieki Spo³ecznej
2 ca³odobowe, 3 pobytu dziennego, w których w fazie projektu
lub realizacji jest dostosowanie obiektu dla osób niepe³no-
sprawnych. Zarówno obiekty wczasowo-turystyczne, hotele,
dworzec PKS jak i  œrodki transportu do przewozu dzieci,
pasa¿erów i przewozu zw³ok nie budzi³y zastrze¿eñ sanitarnych.

                              INFORMACJA   O  SZKOLENIACH
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozo-

wie informuje, ¿e organizuje   szkolenia z zakresu –  podstawowych
zagadnieñ higieniczno-sanitarnych   dla pracowników zak³adów
bran¿y spo¿ywczej.

 Szkolenia przeznaczone s¹  dla osób   nowo przyjêtych do ww.
zak³adów oraz tych,  które nie maj¹ przygotowania zawodowego
do wykonywanej pracy.

W  myœl  obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych kieruj¹cy
zak³adem lub osoba przez niego upowa¿niona, maj¹c na wzglêdzie
bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do
zapewnia kwalifikacji i szkolenia osób bior¹cych udzia³
w procesie produkcji  lub obrocie ¿ywnoœci¹.
Program szkolenia obejmuje:
1. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne ¿ywnoœci oraz

ich skutki zdrowotne.
2. Zapobieganie zatruciom przenoszonym droga pokarmow¹ .
3. Ogólne wymagania sanitarno-techniczne dla zak³adów ¿ywie-

niowo- ¿ywnoœciowych .
4. Ogólne wymagania sanitarno-higieniczne dla œrodków spo¿y-

wczych.
5. Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ w zak³adach ¿ywieniowo-

¿ywnoœciowych.
6. Kontrola zewnêtrzna zak³adów  ¿ywieniowo- ¿ywnoœciowych.
Osoby  uczestnicz¹ce  w szkoleniu otrzymuj¹  odpowiednie
zaœwiadczenie.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  Oddziale  ¯ywnoœci
i ̄ ywienia PSSE  w Brzozowie   – tel. (0-13) 43414 59.

Planowany termin  najbli¿szego  szkolenia - maj.
O szczegó³owym terminie   strony  zostan¹  poinformowane
przy zg³oszeniu.

 p.o. Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

 Tadeusz Pióro

StStStStStan  san  san  san  san  sanitanitanitanitanitarnarnarnarnarno-higieniczny  poo-higieniczny  poo-higieniczny  poo-higieniczny  poo-higieniczny  powiawiawiawiawiatututututu
brzozobrzozobrzozobrzozobrzozowwwwwskiego  w  200skiego  w  200skiego  w  200skiego  w  200skiego  w  2004 r.4 r.4 r.4 r.4 r.

************************************************
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W ostatnim czasie przestêpcy opanowali nowy sposób okradania
osób posiadaj¹cych telefony stacjonarne. Podaj¹c przyk³ad takiego dzia³ania
chcemy ostrzec wszystkich, których mo¿e spotkaæ lub spotka³o nastêpuj¹ce
zdarzenie.

Dzwonek u drzwi. W drzwiach staje osoba z paczk¹, pyta o nazwisko
domownika, sprawdza, czy zgadza siê z nazwiskiem na paczce, któr¹ trzyma
w rêku i oœwiadcza, ¿e jest kurierem (tu podaje nazwê firmy kurierskiej),
który przyniós³ do domownika (najczêœciej w³aœciciela mieszkania lub kogoœ
 z rodziny) paczkê. Zaczyna siê wówczas wymiana zdañ. Przecie¿ ja (mówi
ktoœ z domowników) nie oczekujê, nie zamawia³em ¿adnej paczki, to jakaœ
pomy³ka. Kurier wówczas prosi o pozwolenie zadzwonienia do swojej firmy
i sprawdzenie czy faktycznie nast¹pi³a pomy³ka. Sprawdzamy, gdzie dzwoni,
zadowoleni, ¿e nie wybiera 0-700...,0-400... czy 0-300..., a numer zaczynaj¹cy

siê od 43... lub 0-17 czy inny regionalny - dajemy
wiarê, ¿e ów kurier dzwoni faktycznie do swojego
biura, szczególnie, i¿ rozmowa trwa tylko jedn¹
minutê. I TU JEST PODSTÊP! Nie wiemy jednak, ¿e
w tym czasie osobnik ten dzwoni do wynajêtego
pokoju, gdzie telefon jest pod³¹czony do urz¹dzenia,
które to po³¹czenie przekierowuje automatycznie
przez Seszele, Wyspê Bali, Kajmany np. na seksliniê
w Australii. Nie wiemy te¿, ¿e pomimo od³o¿enia
s³uchawki, po³¹czenie to trwa i przed up³ywem
5 minut nie nast¹pi jego roz³¹czenie. A po miesi¹cu
w³aœciciel telefonu otrzymuje rachunek z bajoñsk¹
sum¹ do zap³aty. Czy mo¿na to reklamowaæ?
Nie – bowiem sami, dobrowolnie udostêpniliœmy
telefon obcej osobie, która za wiedz¹ i zgod¹
w³aœciciela telefonu lub kogoœ z domowników
wykona³a to po³¹czenie.
Jak siê broniæ?
- nie udostêpniaæ telefonu obcym osobom,
- nie wykonywaæ po³¹czeñ na nieznane numery
podane przez kogoœ lub pozostawione na
automatycznej sekretarce - aby oddzwoniæ,
- zadzwoniæ do swojego operatora TPSA (tel. 9393)
i za¿¹daæ zablokowania wszystkich numerów
komercyjnych zaczynaj¹cych siê od: 0-300...; 0-400...,
0-700... jak te¿ zablokowania mo¿liwoœci
przekierowywania rozmów na te numery.

Pamiêtaæ warto, ¿eby podczas rozmowy
z operatorem zapisaæ sobie datê i godzinê tej
rozmowy, jego nazwisko, numer zg³oszenia,
a nastêpnie nale¿y wymagaæ pisemnego
potwierdzenia faktu, ¿e zg³oszone zlecenie zosta³o
zrealizowane.

Zanim otworzysz drzwi ...
Zanim udostêpnisz telefon obcemu ...
Zanim zadzwonisz pod nieznany Ci numer ...

ZAKAZ WIOSENNEGO WYPALANIA TRAW
Ju¿ od kilku lat istnieje proceder wiosennego wypalania traw

i pozosta³oœci roœlinnych na ugorach, ³¹kach i nieu¿ytkach. Czynnoœci te
wykonuj¹ nie tylko w³aœciciele tych gruntów, ale te¿ dzieci i m³odzie¿
– traktuj¹c to jako swoisty rodzaj zabawy, tolerowanej przez rodziców.
Szczególnie niebezpieczne jest to w pobli¿u kompleksów leœnych.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e corocznie dochodzi³o do tragedii: zaczadzenia
dymem, spalenia siê osoby wypalaj¹cej trawê, gdy gwa³townie wiatr zmieni³
kierunek i dozoruj¹cy to wypalanie nie zd¹¿y³ uciec. Zdarza³o siê, ¿e spaleniu
uleg³y znaczne obszary sadzonek.

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

Przypominamy, i¿ zgodnie z art. 45 ustawy
o ochronie przyrody z 16 paŸdziernika 1992 r.
(Dz.U. Nr 45, poz. 492) – wypalanie roœlinnoœci na
³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach
przydro¿nych lub w strefie oczeretów i trzcin – jest
karalne. Policja bêdzie egzekwowa³a to
bezwzglêdnie i nie nale¿y liczyæ na pob³a¿liwoœæ.

nadkomisarz Jan Wolak

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Kszta³cenia i Doskonalenia Podyplomowego

w Brzozowie
og³asza nabór na

 STUDIA   PODYPLOMOWE   W   ZAKRESIE   PRZYGOTOWANIA   PEDAGOGICZNEGO
S¹ to studia dla osób posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze licencjackie lub magisterskie, nie posiadaj¹cych kwalifi-

kacji  pedagogicznych.
· Studia trwaj¹ 3 semestry i maj¹ charakter kwalifikacyjny.
· Koszt jednego semestru oko³o 1300 z³.
· Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w Centrum Kszta³cenia i Doskonalenia Podyplomowego  w  Brzozowie.

Wymagane dokumenty :
1. dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych (licencjackich lub magisterskich),
2. wype³nione podanie-kwestionariusz.

Dokumenty nale¿y przesy³aæ w terminie do 23 maja 2005 r. na adres:
Uniwersytet Rzeszowski CKiDP w Brzozowie,  pl. Grunwaldzki 3, 36-200 Brzozów
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie lub elektronicznie w CKiDP w Brzozowie, tel. (13) 43 400 19
e-mail: zezti@univ.rzeszow.pl
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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 !!!

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej (SGSP) w Warszawie jest
jedyn¹ w kraju i jedn¹ z nielicznych na œwiecie wy¿sz¹ pañstwow¹
uczelni¹ kszta³c¹c¹ po¿arnicz¹ kadrê oficersk¹ oraz specjalistów
w zakresie bezpieczeñstwa po¿arowego i cywilnego o najwy¿szych
kwalifikacjach zawodowych. SGSP jest pañstwow¹ uczelni¹ techniczn¹
resortu spraw wewnêtrznych i administracji, maj¹c¹ pe³ne prawa
akademickie oraz jednostk¹ organizacyjn¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(PSP). Historia Szko³y jako uczelni wy¿szej siêga roku 1971, kiedy to,
na bazie Szko³y Oficerów Po¿arnictwa (SOP), powsta³a Wy¿sza
Oficerska Szko³a Po¿arnicza (WOSP). W roku 1982 w miejsce WOSP
utworzono Szko³ê G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej.

Nauka prowadzona jest na poziomie in¿ynierskim i magisterskim.
Studia dzienne i zaoczne maj¹ ten sam akademicki charakter.
Dodatkowo, dla osób pragn¹cych doskonaliæ wiedzê zawodow¹
oferujemy studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Proces
kszta³cenia realizowany jest przez wysokokwalifikowan¹ kadrê
naukow¹ posiadaj¹c¹ tytu³y naukowe b¹dŸ stopnie naukowe zarówno
w dziedzinie nauk technicznych jak i w innych dziedzinach naukowych
(humanistyka, prawo, ekonomia i zarz¹dzanie) oraz przez wyspe-
cjalizowan¹ kadrê dowódcz¹ i wychowawcz¹.

Wydzia³ In¿ynierii Bezpieczeñstwa Po¿arowego
Nauka na tym Wydziale pozwala na przygotowanie siê do

wykonywania zadañ wynikaj¹cych z funkcjonowania systemu ochrony
¿ycia, zdrowia oraz mienia przed skutkami po¿arów, klêsk ¿ywio³owych,
katastrof i innych miejscowych zagro¿eñ. Studia przeznaczone s¹ dla
osób mundurowych oraz cywilnych. Zajêcia prowadzone s¹ w dwóch
trybach: dziennym i zaocznym. Osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie na
studia dzienne mundurowe, po z³o¿eniu niezbêdnych dokumentów,
przystêpuj¹ do egzaminu wstêpnego. Egzamin wstêpny jest
konkursowy, a na studia przyjmowani s¹ najlepsi pod wzglêdem
uzyskanych wyników. Obejmuje on sprawdzian teoretyczny
z matematyki, fizyki i wybranego jêzyka obcego (angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego), a tak¿e test sprawnoœci fizycznej. Po
zakwalifikowaniu na studia kandydaci rozpoczynaj¹ w pierwszych
dniach sierpnia tzw. szkolenie kandydackie prowadzone w warunkach
poligonowych. Celem tego szkolenia, trwaj¹cego 8 tygodni, jest
przygotowanie kandydatów do pe³nienia s³u¿by w Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. Po pomyœlnym zakoñczeniu szkolenia kandydaci sk³adaj¹
œlubowanie i staj¹ siê podchor¹¿ymi Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej.
Przez ca³y okres studiów przebywaj¹ w szkole, skoszarowani, w ci¹g³ej
dyspozycji s³u¿bowej. Doœwiadczenie zawodowe zdobywaj¹ pe³ni¹c
s³u¿bê w podziale bojowym Zak³adu Ratowniczo-Gaœniczego, który
zabezpiecza operacyjnie dzielnicê ¯oliborz, a w ramach pomocy
wzajemnej - teren ca³ej Warszawy. SGSP jako odwód operacyjny
Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest w³¹czona do
udzia³u w akcjach ratowniczo-gaœniczych prowadzonych na terenie
ca³ej Polski. W razie rezygnacji ze s³u¿by, w okresie piêciu lat od
zakoñczenia studiów, absolwenci zobowi¹zani s¹ do zwrotu kosztów
pobytu w SGSP. Studia in¿ynierskie trwaj¹ 8 semestrów, a absolwenci

tych studiów otrzymuj¹ tytu³ in¿yniera po¿arnictwa oraz
stopieñ s³u¿bowy m³odszego kapitana PSP. Najlepsi
s³uchacze kontynuuj¹ naukê na studiach magisterskich.
Absolwenci tych studiów otrzymuj¹ tytu³ zawodowy
magistra in¿yniera po¿arnictwa. Osoby ubiegaj¹ce siê
o przyjêcie na studia dzienne cywilne, po z³o¿eniu
dokumentów przystêpuj¹ do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydzia³ In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego
Studia o specjalnoœci in¿ynieria bezpieczeñstwa

cywilnego kszta³c¹ specjalistów dla organów terenowej
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz podmiotów
gospodarczych w zakresie ochrony ludnoœci przed
skutkami zagro¿eñ naturalnych oraz cywilizacyjnych, w tym
nadzwyczajnych. Pe³en cykl kszta³cenia obejmuje 3,5-letnie
studia in¿ynierskie (siedem semestrów) w systemie
dziennym oraz czterotygodniow¹ praktykê zawodow¹ we
wrzeœniu po szóstym semestrze. Specjalista w zakresie
bezpieczeñstwa cywilnego, obejmuj¹cego planowanie
cywilne, przygotowanie organizacyjne do zwalczania
zagro¿eñ, przeciwdzia³anie wystêpowania oraz likwi-
dowanie skutków zagro¿eñ, bêdzie przygotowany do
nastêpuj¹cych zadañ:
· ocena stanu przygotowania i sprawnoœci systemu

gotowoœci cywilnej i cywilnego zarz¹dzania kryzysowego,
· opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów

z zakresu gotowoœci cywilnej i cywilnego zarz¹dzania
kryzysowego,

· opracowywanie raportów o prognozowanych
zagro¿eniach i metodach zapobiegania, przeciwdzia³ania
i przygotowywania siê na wypadek zagro¿enia,

· wspó³tworzenie programu w zakresie planowania
cywilnego i planu reagowania kryzysowego na poszcze-
gólnych szczeblach administracji.

Dok³adne informacje na temat studiów dziennych,
zaocznych, podyplomowych oraz szkoleñ kursowych na
Wydziale In¿ynierii Bezpieczeñstwa Po¿arowego oraz na
Wydziale In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywilnego znajduj¹
siê na stronach internetowych SGSP w Warszawie.
Kontakt: Dziekanat Wydzia³u In¿ynierii Bezpieczeñstwa
Po¿arowego: Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej
01-629 Warszawa, ul. S³owackiego 52/54
Rekrutacjê prowadzi m³. kpt. Anna Sosiñska pok. nr 101 b,
obiekt 02, parter, w godz. 9.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 tel./fax:
(0-22) 5617741.
Dziekanat Wydzia³u In¿ynierii Bezpieczeñstwa Cywil-
nego: Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej
01-629 Warszawa, ul. S³owackiego 52/54.
Rekrutacjê prowadzi: Jolanta Michalska, Robert Borkow-
ski pok. nr 113, obiekt 08,tel.: (0-22) 5617611.

Informacjê opracowano na podstawie materia³ów
umieszczonych na witrynie internetowej SGSP-
www.sgsp.edu.pl Szko³a Aspirantów Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Krakowie.

Jak zostaæ stra¿akiem?
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Szko³a Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest
dwuletnim policealnym studium zawodowym przygotowuj¹cym
kadrê œredniego szczebla dowodzenia dla jednostek organi-
zacyjnych PSP. Ponadto w szkole organizowane s¹ równie¿ kursy
kwalifikacyjne dla szeregowców i podoficerów PSP. Kszta³cenie
w Szkole przebiega w dwóch systemach: stacjonarnym i zaocznym.

System dzienny
Z tej formy nauki korzystaj¹ absolwenci szkó³ œrednich, pe³ni¹

oni s³u¿bê w systemie skoszarowanym, otrzymuj¹ pe³ne
umundurowanie, wy¿ywienie oraz œwiadczenia finansowe, nauka
trwa dwa lata. Absolwenci Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej otrzymuj¹ tytu³ technika po¿arnictwa i stopieñ m³odszego
aspiranta.

Organizacja procesu dydaktycznego
Program nauczania realizowany jest w czterech semestrach.

Semestr pierwszy sk³ada siê z dwóch okresów, tj. okresu unitarnego,
w którym przygotowuje siê s³uchaczy do pe³nienia s³u¿by
wewnêtrznej i w pododdziale bojowym.

Zajêcia w okresie unitarnym przebiegaj¹ w warunkach
poligonowych. W czasie szkolenia unitarnego s³uchacz sk³ada
œlubowanie. Kszta³cenie teoretyczne jest harmonijnie po³¹czone
z zajêciami praktycznymi. Kadeci ponadto pe³ni¹ s³u¿bê
w pododdziale bojowym w Wydziale Liniowym i uczestnicz¹
w dzia³aniach ratowniczo – gaœniczych.
Plan nauczania

W ca³ym cyklu nauczania realizowanych jest 2495 godzin
dydaktycznych, w tym 681 teoretycznych i 1814 praktycznych.

Praktyka zawodowa - 420 godzin.

Warunki stawiane kandydatom:
· posiadanie œwiadectwa dojrza³oœci lub œwiadectwa

ukoñczenia szko³y œredniej,
· ukoñczenie kursu kwalifikacyjnego podoficerów PSP,
· stan zdrowia okreœlony dla osób pe³ni¹cych s³u¿bê w PSP,
· skierowanie z jednostki organizacyjnej ochrony przeciwpo-

¿arowej potwierdzone przez uprawnionego prze³o¿onego.
Wskazane jest przepracowanie minimum 2 lat w jednostkach
organizacyjnych ochrony przeciwpo¿arowej przed
skierowaniem na studium.

Organizacja procesu dydaktycznego
Program nauczania studium przemiennego podzielony jest na
15 przedmiotów nauczania, kszta³cenie realizowane jest
w formie dwutygodniowych skoszarowanych zjazdów. Ca³oœæ
materia³u dydaktycznego realizowana jest w 6 zjazdach.
Wychowanie fizyczne - 18 godzin.

Dok³adne informacje na temat kryteriów naboru znajduj¹
siê na stronach internetowych SAPSP w Krakowie
Szko³a Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie
os. Zgody 18, 31 - 951 Kraków, tel. (012) 646 01 98, (012) 646 01
10, fax (012) 646 01 99, e-mail: szkola@sapsp.pl Internet:
www.sapsp.pl
Informacjê opracowano na podstawie materia³ów
umieszczonych na witrynie internetowej SAPSP w Krakowie
- www.sapsp.pl

W okresie od 01.01 do 31.03. br. odnotowano 150 zdarzeñ
w tym: – 20 po¿arów. W dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹
po¿arów bra³o udzia³ 56 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie 269
ratowników PSP i OSP. W dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ 130
miejscowych zagro¿eñ bra³o udzia³ 147 zastêpy w sk³adzie 579
ratowników. Alarmów fa³szywych – 0.

Iloœæ akcji interwencyjnych od pocz¹tku 2005 roku do 31.03. br.
to  150 w tym: po¿arów - 20, miejscowych zagro¿eñ - 130, alarmów
fa³szywych – 0.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Po¿ary
- 09.03. br. o godz. 20.31 mia³ miejsce po¿ar budynku mieszkalno-

gospodarczego (niezamieszka³y w czêœci mieszkalnej, sk³adowane
tam by³o siano i s³oma) w miejscowoœci Jasionów (gm. Haczów).
W chwili przyjazdu pierwszej jednostki OSP Jasionów po¿arem
objêty by³ ca³y budynek. Przyby³e na miejsce po¿aru jednostki
JRG – GCBA 4/24, oraz OSP Zmiennica, Wzdów, Trzeœniów,
Buków, Turze Pole, w³¹czy³y siê kolejno do prowadzonych dzia³añ.
Po opanowaniu sytuacji przyst¹piono do czêœciowej rozbiórki
konstrukcji budynku, która stwarza³a zagro¿enie oraz
przyst¹piono do  usuwania siana, s³omy i dogaszania po¿aru. 
W akcji trwaj¹cej 4 godziny, przy temperaturze oko³o minus 8
stopni C, wziê³o udzia³ 7 samochodów gaœniczych z  40 osobow¹
obsad¹ ratowników PSP i OSP.

- 30.03. br. o godz.15.57 mia³ miejsce kolejny po¿ar budynku
gospodarczego (stodo³y) w miejscowoœci Turze Pole (gm.
Brzozów). W chwili przybycia miejscowej OSP po¿arem objête
by³o poddasze budynku gospodarczego, na którym sk³adowane
by³o siano i s³oma. Dzia³ania polega³y na od³¹czeniu pr¹du od
pal¹cego siê budynku, a nastêpnie podania dwóch pr¹dów wody
w natarciu na pal¹cy siê obiekt. Na miejsce zdarzenia  przyby³

zastêp JRG Brzozów oraz OSP Jasionów i  Humniska.
Nadpaleniu uleg³a konstrukcja stropu i dachu budynku oraz
s³oma i siano. £¹czny czas dzia³añ wyniós³ oko³o 1,5 godziny.
W dzia³aniach wziê³o udzia³ 24 stra¿aków PSP i OSP przy
wykorzystaniu 4 samochodów gaœniczych.

Miejscowe zagro¿enia
- W marcu br. mia³o miejsce kilkadziesi¹t miejscowych

zagro¿eñ. By³o to zwi¹zane z wiosennymi roztopami,
w wyniku czego nast¹pi³y lokalne podtopienia. Szczególne
nasilenie zdarzeñ nast¹pi³o w dniach 18 i 19.03. br.  W okresie
tym  jednostka JRG Brzozów wyje¿d¿a³a kilkadziesi¹t razy
do zg³oszeñ okolicznych mieszkañców celem wypompo-
wywania wody z pomieszczeñ piwnicznych oraz
oczyszczania zanieczyszczonych studni przy pomocy pomp
szlamowych. Jednak wiêkszoœæ tych dzia³añ prowadzi³y
jednostki OSP z tych miejscowoœci, w których wyst¹pi³y
lokalne podtopienia.

- 28.03. br. w miejscowoœci Izdebki mia³ miejsce wypadek
drogowy. Zg³oszenie o wypadku drogowym dy¿urny
operacyjny PSK odebra³ o godz. 05.55. Do zdarzenia
zadysponowano jeden samochód gaœniczy z JRG Brzozów.
W chwili przybycia zastêpu JRG samochód osobowy marki
VW Golf znajdowa³ siê przodem w rowie, prostopadle do osi
jezdni,  a tylna czêœæ pojazdu blokowa³a jeden pas ruchu.
Poszkodowani zostali zabrani z miejsca zdarzenia przez
karetkê  pogotowia do szpitala w Brzozowie przed przybyciem
zastêpu JRG. Dzia³ania podjête przez zastêp JRG Brzozów to:
zabezpieczenie pojazdu poprzez wy³¹czenie zap³onu,
od³¹czenie akumulatora. Dzia³ania zakoñczono o godz. 7.20.
Przypuszczaln¹ przyczyn¹ wypadku by³o niedostosowanie
prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze.

Informacje zebra³ i opracowa³:
m³. kpt. Tomasz Mielcarek

S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.01.2005 r. DO 31.03.2005 r.
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Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opr. ARiMR w Brzozowie

Dzia³anie 2.4.
RÓ¯NICOWANIE  DZIA£ALNOŒCI  ROLNICZEJ  I  ZBLI¯ONEJ
DO ROLNICTWA  W  CELU  ZAPEWNIENIA  RÓ¯NORODNOŒCI
DZIA£AÑ  LUB  ALTERNATYWNYCH  •RÓDE£  DOCHODÓW

Kto mo¿e ubiegaæ siê o wsparcie?
Osoby fizyczne – obywatele pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej:
rolnicy oraz domownicy.
Osoby prawne – podmioty zarejestrowane w Rejestrze Przedsiêbiorców
w Krajowym Rejestrze S¹dowym, których celem zgodnie z wpisem do ww.
rejestru jest prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej i które prowadz¹ tak¹
dzia³alnoœæ w oparciu o gospodarstwa rolne, po³o¿one w granicach Polski,
bêd¹ce w³asnoœci¹ tych podmiotów.
Na co mo¿e byæ przeznaczone wsparcie?
Wsparcie mo¿e byæ przeznaczone na:
- rozbudowê, nadbudowê, przebudowê lub remont po³¹czony z modernizacj¹

istniej¹cych budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele
agroturystyczne oraz ich wyposa¿enie (pokoje goœcinne, pomieszczenia
wspólne dla goœci, ³azienki, kuchnie),

- urz¹dzanie miejsc do wypoczynku, zakup wyposa¿enia i sprzêtu
turystycznego lub rekreacyjnego dla dzia³alnoœci turystycznej, a tak¿e
zwierz¹t s³u¿¹cych do celów terapeutycznych, sportowych lub
rekreacyjnych,

- budowê lub remont po³¹czony z modernizacj¹ obiektów budowlanych
(z wy³¹czeniem budowy budynków mieszkalnych),

- zakup maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi i wyposa¿enia,
- zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania,
- zakup œrodków transportu na potrzeby œwiadczenia wy³¹cznie us³ug

transportowych (pomoc¹ nie jest objêty zakup samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej ni¿ 8 osób wraz z kierowc¹),

- zakup œrodków transportu na potrzeby prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej z wyj¹tkiem potrzeb œwiadczenia wy³¹cznie us³ug
transportowych (pomoc¹ nie jest objêty zakup samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozów mniej ni¿ 8 osób wraz z kierowc¹),
a kwalifikowany koszt zakupu œrodków transportu nie mo¿e stanowiæ
wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifikowanych projektu,

- zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia planowanej
dzia³alnoœci w ramach projektu,

- zakup roœlinnego materia³u nasadzeniowego na potrzeby zak³adania
plantacji roœlin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,

- roboty budowlane, transport, instalacje, materia³y i wyposa¿enie, które
s¹ zwi¹zane bezpoœrednio z kosztami wymienionymi powy¿ej i s¹ nie-
zbêdne do osi¹gniêcia celu projektu.

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 wynosiæ 50% kosztów
kwalifikowanych. Maksymalna wysokoœæ pomocy finansowej udzielonej
w ramach dzia³ania, w okresie realizacji Programu, jednemu beneficjentowi
i jednemu gospodarstwu rolnemu nie mo¿e przekroczyæ 100 000 z³.
Jakie s¹ warunki uzyskania wsparcia?
- W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, projekt z³o¿ony do

finansowania musi uzyskaæ co najmniej 2 punkty
w oparciu o kryteria oceniaj¹ce: bezrobocie na
terenie, gdzie znajduje siê gospodarstwo, dochód
podatkowy gminy na 1 mieszkañca, area³ u¿ytków
rolnych w gospodarstwie, przypadaj¹cy na
1 mieszkañca (co najwy¿ej 15 ha) oraz spe³nienie
kryterium wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa
niskotowarowego;

- Projekt musi byæ uzasadniony ekonomicznie, co
podlega sprawdzeniu w trakcie oceny wniosku
o dofinansowanie projektu.

- Wspierane bêd¹ projekty realizowane w miejsco-
woœciach licz¹cych do 5 tys. mieszkañców,
nale¿¹cych do gmin wiejskich lub miejsko–wiejskich.

- Pomoc mo¿e byæ przyznana lub udzielona je¿eli
projekty, w stosunku do których przepisy prawa
nak³adaj¹ taki obowi¹zek, spe³niaj¹ lub spe³niaæ bêd¹
wymagania w zakresie higieny produkcji,
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, ochrony œrodowiska oraz
dobrostanu zwierz¹t. Beneficjent ma obowi¹zek
uzyskania wymaganych prawem dokumentów od
odpowiednich w tym przedmiocie s³u¿b.

- W przypadku projektów w zakresie podjêcia
dzia³alnoœci agroturystycznej lub us³ug zwi¹zanych
z turystyk¹ i wypoczynkiem, obejmuj¹cych
tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej
(w tym us³ugi hotelarskie), warunkiem przyznania
pomocy jest przedstawienie opinii jednostki
prowadz¹cej kategoryzacjê obiektu zakwaterowania
co do zgodnoœci projektu z wymogami standaryzacji
lub (w przypadku obiektów hotelarskich)
– przyrzeczenia zaszeregowania obiektu do
odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesy)
wydanej na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych.

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 Rzeszo-

wie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, tel. (0-17) 875-
60-71;

- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzo-
zowie, 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.
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WARTO WIEDZIEÆ
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zgadzaj¹ siê, ¿e jeœli ma³¿eñ-
stwo doczeka siê dziecka, to
z pewnoœci¹ stanowi¹ rodzinê. Ludzie ³¹cz¹ siê w zwi¹zki, ¿eby
poczuæ siê bezpiecznie i znaleŸæ dla siebie oparcie. Dobrane
ma³¿eñstwo lepiej radzi sobie z dziesi¹tkami obowi¹zków. Na
swój sposób dziel¹ siê obowi¹zkami i prac¹, a ka¿de rozwi¹zanie
ma swoje plusy i minusy. Ludzie, którzy siê kochaj¹, staraj¹ siê
wzajemnie zrozumieæ i szanowaæ. Stanowi¹ dla siebie oparcie,
zapewniaj¹ poczucie bezpieczeñstwa.

Ka¿da rodzina odciska na swoich dzieciach niepowtarzalne
piêtno, daj¹ce poczucie przynale¿noœci do pewnej grupy ludzi.
Wpaja im okreœlone zasady wspó³¿ycia, uczy jaki jest œwiat:
dobry, z³y, jakimi rz¹dzi siê regu³ami. Przekazuje swój
niepowtarzalny sposób spostrzegania ludzi, relacji miêdzy nimi,
przyrody, historii, wartoœci. Sukcesem rodziny jest, gdy tak
wychowane dziecko dobrze adaptuje siê wœród ludzi, radzi sobie
z rówieœnikami ju¿ od przedszkola, nawi¹zuje przyjaŸnie, wie
czego chce i realizuje zadania pozytywnie oceniane przez
spo³eczeñstwo.

Rodzina ma swoje sprawy i prze¿ycia, nie jest jednak
zamkniêt¹ kul¹, przez któr¹ nic nie mo¿e przenikn¹æ na zewn¹trz
ani dotrzeæ do œrodka. Przeciwnie, rodzina jest elementem ca³oœci:
spo³eczeñstwa i œrodowiska. Ka¿dy cz³onek rodziny  jest
zwi¹zany z ludŸmi z zewn¹trz: kole¿eñstwem, przyjaŸni¹,
zale¿noœci¹ zawodow¹. I tu pojawia siê przed ka¿d¹ rodzin¹
problem – na ile jej cz³onkowie s¹ autonomiczni poza rodzin¹.
Niektóre z rodzin pozwalaj¹  na silne wiêzi pozarodzinne , tak, ¿e
ka¿da osoba mo¿e spêdzaæ wiele czasu poza domem. Czêsto
odbywaj¹ siê odwiedziny znajomych dzieci i doros³ych. S¹ to
tzw. rodziny o otwartych granicach. Inne natomiast s¹ bardziej
zamkniête, poszczególni cz³onkowie maj¹ ma³o praw, traktuj¹ œwiat
jako wrogi i z³y. Przyjmuje siê, ¿e rodzina powinna zapewniæ
swoim cz³onkom w³aœciwy stopieñ niezale¿noœci, odpowiedni
do wieku i pe³nionych zadañ.

Rozumienie, zwiêkszanie œwiadomoœci tego, co dzieje siê
z dorastaj¹cym dzieckiem, jaki wp³yw wywieraj¹ na nie ró¿ne
konfiguracje, sytuacje i sposoby komunikowania siê w rodzinie,
jest szczególnie wa¿ne w procesie wychowania.

Skrótowo przedstawiona koncepcja Erika Ericksona
uwidacznia charakter poszczególnych faz i dynamikê procesów
rozwoju indywidualnego osobowoœci cz³owieka:
- stadium sensoryczne (1 rok ¿ycia) – rozwój zmierza
w kierunku kszta³towania poczucia bezpieczeñstwa i ufnoœci,
powstaje nowa postawa – „otwarta ku rzeczywistoœci lub
zamkniêta od rzeczywistoœci”. Stopieñ w jakim dziecko zaczyna
ufaæ œwiatu, zale¿y od jakoœci roztaczanej nad nim opieki,
zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych;
- stadium motoryczne (2-3 rok ¿ycia) – rozwój przebiega
w dwóch kierunkach – poczucia nieœmia³oœci i wstydu lub
autonomii i samodzielnoœci. Dziecko nabywa umiejêtnoœci
motorycznych i umys³owych. Chce wszystko robiæ samo. Jeœli
otoczenie wspiera jego wysi³ki, dziecko wyrabia w sobie
poczucie, ¿e potrafi panowaæ nad sob¹ i otoczeniem.
W przypadku przesadnej opieki i krytyki u dziecka pojawia siê
poczucie wstydu i zw¹tpienia we w³asne mo¿liwoœci.
- stadium lokomocyjne (4-5 rok ¿ycia) – dziecko aktywnie dzia³a,
zdobywa nowe doœwiadczenia. Panuje nad swoj¹ fizycznoœci¹
i samodzielnie podejmuje ró¿ne czynnoœci ruchowe. Wykszta³ca
siê trzeci sk³adnik osobowoœci – poczucie inicjatywy lub poczucie

winy. Poczucie inicjatywy
polega na d¹¿eniu do

wchodzenia w kontakt
z otoczeniem z w³asnej inicjatywy. Poczucie winy przejawia siê
w poddaniu siê biegowi wydarzeñ, oczekiwaniu na inicjatywê
otoczenia – rówieœników. Nadmierne wymagania, wywo³anie
uczucia pora¿ki przez rodziców, prowadzi do negatywnego
rozwi¹zania. Ludzie s¹ sk³onni wy¿ej ceniæ osoby z inicjatyw¹.
Biernoœæ budzi negatywne emocje.
- pocz¹tki edukacji szkolnej (6-11 rok ¿ycia) – przed dzieckiem
staje zadanie opanowania umiejêtnoœci, które posiada ka¿dy
cz³onek danej spo³ecznoœci. Rozwój przebiega na osi: poczucie
ni¿szoœci – poczucie kompetencji i przedsiêbiorczoœci. Dziecko
nabiera zdolnoœci rozumowania dedukuj¹cego oraz uczenia siê,
a tak¿e brania udzia³u w zabawach z ustalonymi regu³ami. Jeœli
przebiega to pozytywnie, u dziecka pojawia siê poczucie w³asnej
sprawnoœci na terenie ¿ycia szkolnego i pozaszkolnego. Poczucie
przedsiêbiorczoœci umo¿liwia dziecku przechodzenie z ciekawoœci¹
od tego co ju¿ umie, do nowych trudnych zadañ, a to przynosi mu
satysfakcjê.
- M³odzieñczy kryzys to¿samoœci (12-19) – dynamika tego
procesu rozgrywa siê w obrêbie biegunów: okreœlenie w³asnej
to¿samoœci – rozproszenie, pomieszanie ról. Aby osi¹gn¹æ
ustabilizowane poczucie to¿samoœci, cz³owiek powinien odkryæ
i okreœliæ swój zespó³ przekonañ, wartoœci, postaw, sprawdziæ
i wybraæ zestaw ról, które bêdzie odgrywa³ w œrodowisku, przyj¹æ
je i zaakceptowaæ.

Poczucie to¿samoœci rozproszonej pojawia siê wtedy, gdy
cz³owiek nie ma osobistej ideologii, w³asnych przekonañ. Nie ma
on uzasadnienia dla tego, co robi. Poczucie pomieszania ról pojawia
siê, jeœli cz³owiek wychodz¹c z okresu dorastania nie jest
zdecydowany co do tego, jak¹ rolê chce pe³niæ. Brak mu
zdecydowania i pewnoœci siebie.

Rodzice bior¹ odpowiedzialnoœæ za dziecko i anga¿uj¹ siê
w jego ¿ycie. Nie potrzebuj¹ wykorzystywaæ go do zaspokajania
w³asnych potrzeb, gdy¿ spe³niaj¹ je w ma³¿eñstwie
i innych dojrza³ych formach aktywnoœci. Dziecko wzrastaj¹c,
wypróbowuje ró¿ne dzia³ania i formy ekspresji, buduj¹c swoj¹
indywidualnoœæ, nie poddawane nadmiernej kontroli i os¹dzaniu.

Rodzice s¹ wzorem kreowania mi³oœci w³asnej osoby
i mi³oœci do partnera, a tak¿e konstruktywnych konfliktów
komunikowania siê z innymi. W zdrowej rodzinie tworzone s¹
jasne i jawne regu³y. Ró¿nice miêdzy cz³onkami s¹ akceptowane.
Regu³y nie s¹ sztywne, ulegaj¹ modyfikacji w jawnym procesie
porozumiewania siê.

Pierwszym zadaniem rodziców nastolatka jest tak¿e
prowadzenie go, aby uczy³ siê samodzielnie podejmowaæ dobre
dla siebie i innych decyzje. Drugim wa¿nym zadaniem jest dawanie
mu oparcia, a trzecim – to uznawanie prawdziwych uczuæ dziecka
i pomaganie mu w ich rozpoznawaniu. Rodzice ucz¹ siê
akceptowaæ uczucia dzieci. Wszystkie uczucia s¹ dozwolone.
Zabraniaæ mo¿na dzia³añ. Wa¿ne jest, aby m³ody cz³owiek mia³
œwiadomoœæ tego co czuje, gdy¿ stanowi to postawê
samodzielnego i odpowiedzialnego dzia³ania. Uznanie uczuæ
dziecka pomaga ³agodziæ napiêcia w sytuacjach konfliktowych.

Sposób komunikowania siê z dzieckiem jest odbiciem tego,
jak je postrzegamy. Wa¿ne jest, aby rodzice umieli przekazaæ
dziecku pozytywny, prawdziwy obraz jego osoby. Jeœli doros³y
u¿ywa ci¹gle sformu³owañ „musisz”, „powinieneœ”, „jesteœ za
m³ody, aby mieæ racjê”, „s³uchaj mnie” to daje do zrozumienia, ¿e

WARTO WIEDZIEÆ
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19 marca w hali brzozowskiego I LO zosta³y rozegrane IV Mistrzostwa
Województwa Podkarpackiego w Tenisie  Sto³owym „Sprawni - Razem”. G³ównym

celem imprezy by³o
upowszechnianie tenisa
sto³owego wœród dzieci
i m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej intelektualnie,
a tak¿e wytypowanie kadry
województwa podkar-
packiego do Mistrzostw
Polski 2005.

O r g a n i z a t o r e m
imprezy by³ SOSW
w Brzozowie, Starostwo
Powiatowe w Brzozowie oraz

Polskie Towarzystwo Spo³eczno - Sportowe
„Sprawni - Razem” oddzia³ Terenowy Brzozów.

Turniej sta³ na bardzo wysokim
poziomie. Zawody odby³y siê w czterech
kategoriach wiekowych. Wziê³o w nich udzia³
kilkanaœcie oœrodków szkolno - wychowa-
wczych z ca³ego województwa, m.in. SOSW
Iwonicz z Dorot¹ Klech¹ - utytu³owan¹
reprezentantk¹ Polski na czele.
Wyniki mistrzostw:
W kategorii dziewczêta m³odsze
l. Katarzyna Stankiewicz  SOSW Brzozów
2. Angelika Ciu³a         ZSS Mielec

W kategorii dziewczêta starsze
l. Dorota Klecha SOSW Iwonicz
2. Agnieszka Mazur SOSW Brzozów
3. Barbara Mazur SOSW Iwonicz

dziecko nie potrafi siê domyœliæ, ¿e samo nie umie podj¹æ decyzji,
¿e jego zdanie siê nie liczy. Powoduje to zniechêcenie do kierowania
siê wskazaniami w³asnych zmys³ów i rozumu. Oducza siê
poszukiwania odpowiedzi i rozwi¹zañ. Dziecko buntuje siê na tyle,
na ile mo¿e. Gdy zmuszone jest zrezygnowaæ z buntu – oznacza to
naderwanie lub nawet zerwanie kontaktu z doros³ym. Nasze s³owa
i zachowania wywieraj¹ sta³y, nawarstwiaj¹cy siê wp³yw na
myœlenie o sobie, wiarê w siebie i gotowoœæ dziecka do polegania
na sobie. Dziecko wierzy s³owom doros³ych, bo s¹ dla niego wa¿ni.

Osi¹gniêcie, sukces m³odego cz³owieka mo¿e wzbudziæ
w nas autentyczny entuzjazm, radoœæ lub podziw. Jeœli tak jest
warto to przekazaæ jako wyraz w³asnego uczucia „podziwiam Ciê”.
Dobrze by³oby okreœliæ konkretnie, za co je podziwiamy np.
„podoba mi siê ten sposób prezentacji projektu – jest bardziej
czytelny i przestrzenny”. W ten sposób dajemy informacjê
zwrotn¹: co potrafi zrobiæ i co daje drugiej osobie. Tym samym
wzbogaca ono swoj¹ wiedzê o sobie samym, swoich
mo¿liwoœciach i wp³ywie wywieranym na innych.

Podobna struktura wypowiedzi dotyczy informacji
negatywnej. Nie os¹dzajmy, ale pomó¿my dziecku przyjrzeæ siê
w³asnemu dzia³aniu, a tak¿e zrozumieæ, co nam siê w nim nie
podoba, co irytuje, co wzbudza obawy.

Dziecko trzeba poznawaæ stale. Poznajemy siê bêd¹c
w kontakcie, patrz¹c, s³uchaj¹c, pytaj¹c, obserwuj¹c reakcje
ró¿nych ludzi, sytuacje. Nie chodzi tutaj o ocenianie, chodzi

Marta G³ód
Psycholog PP-P  w Brzozowie

o rozumienie z perspektywy dziecka. O to, ¿eby wiedzia³o, co dla
niego znaczy szóstka z historii, pora¿ka w zawodach sportowych.
Spytaj dziecko co czuje, gdy to siê wydarzy, co wtedy myœli, jak
siê zachowuje. Znaczenie jakie przypisuje ró¿nym zdarzeniom,
pojêciom, symbolom, najlepiej odczytaæ, uwa¿nie s³uchaj¹c, gdy
samo o sobie opowiada. Nie b¹dŸmy niecierpliwi, nie oceniajmy.
S³uchajmy uwa¿nie i pokazujmy, ¿e nas to interesuje. W ten sposób
poznajemy wnêtrze dziecka, a ono dostanie coœ cennego – nasz
czas, uwagê i odzwierciedlenie swoich uczuæ. Uwa¿ne s³uchanie
jest równie¿ podstawowym narzêdziem w rozmowie, która ma
pomóc w rozwi¹zywaniu problemów. Rol¹ doros³ego
rozmawiaj¹cego z nastolatkiem jest dopomo¿enie mu, aby sam
odkry³ jak chce i mo¿e rozwi¹zaæ swój problem. Uwa¿ne s³uchanie
oznacza przyjazne towarzyszenie, zainteresowanie i wsparcie.
Lepiej s³yszy swoje s³owa. Lepiej rozumie o co chodzi. Ma siê
odzwierciedlenie – maj¹c s³uchacza przegl¹da siê w nim jak
w lustrze.

Wychowanie w rodzinie to wielkie wyzwanie, szczególnie
teraz, gdy instytucja rodziny prze¿ywa obecnie kryzys. Jednak
odpowiedzialnoœæ rodziców jest oczywista i ka¿dy z nas ma do
zrobienia tyle, ile zrobiæ mo¿e. Trzeba dostrzec ducha czasu
i uwzglêdniæ je w kontaktach z dzieæmi. Jeœli tego nie uczynimy,
rozminiemy siê z tymi, których próbujemy wychowywaæ.

WARTO WIEDZIEÆ/INFORMACJE Z POWIATU

Zmagania  pingpongistów

W kategorii ch³opcy m³odsi
l. Kamil Godlewski SOSW Le¿ajsk
2. Grzegorz Pieróg ZSS Mielec
3. Daniel Gondek ZSS Mielec

W kategorii ch³opcy starsi
l. Tomasz Herkt ZSS Rzeszów
2. £ukasz Dudek SOSW Mielec
3. Pawe³ Œmiatacz ZSS Mielec

Du¿y sukces odnios³a ekipa
gospodarzy w sk³adzie Katarzyna
Stankiewicz, Agnieszka Mazur, które bêd¹
reprezentowaæ SOSW Brzozów i woj.
podkarpackie na Mistrzostwach Polski w
Ciechanowie a tak¿e Kamil Stankiewicz
zdobywca IV miejsca i Edward £obaza.

Sk³adam serdeczne podziêkowania
wszystkim, którzy przyczynili siê do
sprawnego przebiegu i organizacji turnieju.

Dorota Klecha (z prawej) i Agnieszka Mazur

Dyrektor SOSW w Brzozowie
gratuluje zwyciêzcom Tomasz Krowiak

Reprezentant SOSW w Brzozowie, kategoria
ch³opcy m³odsi
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W bie¿¹cym roku - 12 marca - odby³a siê trzecia edycja
Powiatowego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego „Chrz¹szcze
Polski”. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkó³ podstawowych
i  gimnazjów jest  coroczn¹  otwart¹ i cykliczn¹ imprez¹
organizowan¹ na terenie powiatu brzozowskiego przez Szko³ê
Podstawow¹ Nr 2 w Humniskach oraz I Galicyjskie Ko³o PTOP
„Salamandra”.

 Z ka¿dym rokiem cieszy siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹,
a w tegorocznej edycji uczestniczy³o
w pierwszym etapie ponad 6 tysiêcy
uczniów z ca³ej Polski.

Przeprowadzenie konkursu
jest pracoch³onne, odbywa siê
bowiem w  kilku etapach. Pierwszym
z nich jest zapoznanie siê
organizatorów z tematyk¹ konkursu.
Mia³o to miejsce podczas dwudnio-
wego szkolenia w siedzibie PTOP
„Salamandra” w Poznaniu l i 2
sierpnia 2004 r. W zwi¹zku z tym, ¿e
na terenie Wielkopolski jest to
konkurs trzyetapowy, a na terenie
powiatu brzozowskiego jest on
dwuetapowy, konieczne by³o dostosowanie dokumentacji
konkursu do lokalnych potrzeb. Przeprowadzone zmiany
w regulaminie i innych dokumentach  zosta³y zaakceptowane przez
Zarz¹d G³ówny PTOP „Salamandra”.

Nastêpnie przyst¹piono do rozpropagowania konkursu na
terenie powiatu brzozowskiego i wœród szkó³ nosz¹cych imiê
Ignacego £ukasiewicza, gdy¿ jest to patron jednego z organizatorów
konkursu na naszym terenie.

Zainteresowane szko³y
otrzymywa³y w zamkniêtych
i zabezpieczonych kopertach niezbê-
dne materia³y do przeprowadzenia
eliminacji szkolnych. Zarówno pytania,
jak i klucze odpowiedzi zosta³y przygo-
towane w Poznaniu przez zespó³
ekspertów. Pytania na tym etapie
dotyczy³y g³ównie wiedzy ogól-
noprzyrodniczej.

Eliminacje szkolne we wszyst-
kich zg³oszonych szko³ach odby³y siê
równoczeœnie - 17 listopada 2004 r.
Z ka¿dej szko³y do etapu powiatowego
zakwalifikowano maksymalnie 3 ucz-
niów. Do etapu powiatowego zakwa-
lifikowa³o siê w sumie 54 uczniów z 19 szkó³.

Etap powiatowy odby³ siê 12 marca w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Humniskach. Przeprowadzony by³ w dwóch czêœciach.
Pierwsza czêœæ mia³a charakter testu pisemnego. Po dogrywce
dziesiêciu uczestników z najwy¿szymi wynikami zakwalifikowa³o
siê do pó³fina³u ustnego. Wœród nich znaleŸli siê: Mateusz Lisowski
– Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej – nauczyciel prowadz¹cy Anna
Kostka, Anna Karnasiewicz – Gimnazjum w Golcowej – naucz. prow.
Janina KnaŸ, Beata I³owiecka – Gimazjum w Wêglówce  –  naucz.
prow. Ewa Rygiel, Mateusz Fic – Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej
– naucz. prow. Ma³gorzata Lasko-Tarabu³a, Konrad Buczek – Szko³a
Podstawowa w Jasienicy Rosielnej – naucz. prow. Anna Kostka,

Konrad Bieñczak – Szko³a Podstawowa w Brzozowie – naucz.
prow. Halina Pañko-Hydzik, Krzysztof Misky – Gimnazjum
w Jasienicy Rosielnej – naucz. prow. Anna Kostka, Joanna
Rzepka – Gimnazjum w Przysietnicy – nucz. prow. Jadwiga
£uszcz, Karol Antoñ – Gimnazjum w Starej Wsi – naucz. prow.
Halina Pañko-Hydzik, Piotr Tubek – Gimnazjum w Jasienicy

Rosielnej – naucz. prow. Anna
Kostka. Po pe³nej emocji
rywalizacji w czêœci fina³owej
laureatami III Powiatowego
Konkursu Ekologiczno – Przyro-
dniczego zostali: Anna Karna-
siewicz, Mateusz Lisowski,
Mateusz Fic, Beata I³owiecka,
Krzysztof Misky.

Zwyciêzcy wykazali siê
ogromn¹ wiedz¹. Zdobycie
materia³ów dotycz¹cych tak
oryginalnego tematu wymaga³o
nie lada poœwiêcenia. Trud ten
jednak op³aca³ siê, gdy¿ nagrody
w konkursie by³y imponuj¹ce.
Uczestnicy konkursu otrzymali
ksi¹¿ki i wydawnictwa prasowe
o tematyce przyrodniczej,

akcesoria komputerowe, a ci którzy zdobyli najwiêksz¹ liczbê
punktów – dodatkowo wspania³e teleskopy. Nagrody zosta³y
ufundowane przez licznych sponsorów: Urz¹d Miejski
w Brzozowie, Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Nadleœnictwo
Brzozów, Urzêdy Gmin w: Jasienicy Rosielnej, Domaradzu,
Nozdrzcu, tak¿e Rada Rodziców przy SP nr 2 w Humniskach,

Muzeum Regionalne w Brzo-
zowie, firmy: Agro Hum - Gabriel
Jêdruszczak, ELEO-BUDMAX,
ada@net, Wac³aw Bieñczak,
Mieczys³aw Czapor, Jacek
Stemulak.

Na uwagê zas³uguje
wspania³a atmosfera, jaka
panowa³a w trakcie powiatowej
edycji konkursu. W du¿ej mierze
jest to zas³uga organizatorów.
W tym miejscu warto podkreœliæ
ogromne zaanga¿owanie Dyre-
ktor SP Nr 2 w Humniskach
– Ma³gorzaty WoŸniak, a tak¿e
Ma³gorzaty i Jerzego Krzyszty-
ñskich, którzy ju¿ od lat krzewi¹

wiedzê ekologiczn¹ wœród dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu.
Tego typu dzia³ania s¹ ogromnie wa¿ne, gdy¿ nie tylko
pozwalaj¹ na poszerzenie ogólnej wiedzy przyrodniczej i oferty
edukacyjnej szko³y, ale przede wszystkim s¹ alternatyw¹ dla
zachowañ ryzykownych wœród m³odego pokolenia.

Swoj¹ obecnoœci¹ III Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-
Ekologiczno zaszczycili goœcie: Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu
Brzozowskiego, Mariusz Kaznowski – Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Brzozowie, Janusz £uc – przedstawiciel
Nadleœnictwa Brzozów, Andrzej Bieñczak - ELEO-BUDMAX,
Agnieszka Szelast – ada@net oraz Jacek Stemulak – So³tys wsi
Humniska Skrzy¿owanie. Magdalena Pilawska

INFORMACJE Z POWIATU

Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz wrêcza nagrodê g³ówn¹

Uczestnicy konkursu, organizatorzy i sponsorzy

III PowIatowy KonKurs  PrzyrodnIczo -
EKologIczny „chrzaszczE PolsKI”

`
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WARTO WIEDZIEÆ
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

Wysok¹ produkcjê wieprzowiny
prowadzon¹ intensywnie w
wysokiej skali i koncentracji

œwiñ w 15 krajach UE osi¹gniêto de facto efektem
wspomagania p³atnoœciami bezpoœrednimi na
produkt. Konsekwentne wspieranie rozwoju
produkcyjnoœci zwierzêcej (i roœlinnej)
doprowadzi³o do hiperintensywnych systemów
tuczu, a tak¿e i reprodukcji. Tym skutecznym
instrumentem osi¹gniêto w tej czêœci Europy
najwiêkszy postêp produkcyjny z wykorzy-
staniem licznych innowacji ¿ywieniowych,
genetycznych, technologicznych i organiza-
cyjnych. Postêpowi produkcyjnemu towarzy-
szy³o malej¹ce zatrudnienie w rolnictwie
(4 krotnie dziœ ni¿sze ni¿ w Polsce), a rosn¹ce
w us³ugach i przetwórstwie. Sukcesom tym
towarzyszy³y te¿ „produkty uboczne” w postaci
nadprodukcji dezorganizuj¹cej rynek
i zatrucia œrodowiska. Pomimo to intensywna
produkcja ¿ywca wieprzowego, drobiu, mleka
i roœlin zbo¿owych oraz przemys³owych w UE
trwa, aby nie naru-
szyæ interesów farme-
rów. Subsydia za
zaniechanie produkcji, ugorowanie, obni¿enie
obsady zwierz¹t okaza³y siê tam za ma³o
skuteczne. Zasadnicza konieczna zmiana polityki
rolnej skierowana na proces ekstensyfikacji
przypad³a na czas integracji UE z krajami
Œrodkowej i Wschodniej Europy. Tak
wiêc œcie¿ka rozwoju intensywnej
produkcji drog¹ stymulacji dop³atami
na produkt trwaj¹ca w UE blisko pó³ wieku
ominê³a nas.

W nowej WPR przewidziano szereg
instrumentów, których wykorzystanie w sposób
poœredni lub bezpo-
œredni przyczyniæ siê
mo¿e zasilaniu pro-
dukcji trzody chlewnej. Istot¹ zmian WPR jest
w miejsce stymulacji iloœci wspieranie jakoœci
produktów oraz zrównowa¿onego rozwoju wsi,
otoczenia rolnictwa a tak¿e podejmowania
nowych dzia³alnoœci produkcyjnych,
przetwórczych i us³ugowych.

G³ównym instrumentem wspierania
rolnictwa (w tym te¿ producentów œwiñ) s¹
dop³aty powierzchniowe zwi¹zane
z dysponowaniem ziemi¹. Producenci trzody
chlewnej dysponuj¹cy du¿ymi obszarami
w najwiêkszym stopniu skorzystaj¹ z dop³at,
które rosn¹æ maj¹ do 2013 r. do poziomu 100%
dziœ realizowanego w 15 krajach UE. Niestety
jedynie niewielka populacja producentów œwiñ
dysponuje tak du¿ymi powierzchniami ziemi, na
które mo¿na by uzyskiwaæ sumy pieniê¿ne
wystarczaj¹ce na rozwój w sensie iloœciowym
czy jakoœciowym. Zaledwie odsetek 2-3%
gospodarstw rodzinnych uzyskuje sumy, które
mo¿na by traktowaæ w kategoriach
inwestycyjnych. Dla przyk³adu rolnik
posiadaj¹cy gospodarstwo œrednie krajowe (7,6
ha) uzyska oko³o 3800 z³, rolnik wielkopolski
œrednio oko³o 5700 z³, a Podkarpacki tylko oko³o
2600 z³.

Trudno jest promowaæ czy lobbowaæ gospodarstwa tylko du¿e i du¿e skale
produkcji wy³¹cznie jako rozwojowe i przysz³oœciowe skoro polska rzeczywistoœæ
jest inna. Lwia czêœæ polskiej ¿ywnoœci produkowana jest w gospodarstwach
tych, które mamy a wiêc z niewielkim odchyleniem od 7,6 ha i to niestety d³ugo siê
nie zmieni na skutek dzia³ania dop³at powierzchniowych, które skutecznie zablokuj¹
koncentracjê ziemi.

Siêgnijmy do innych instrumentów pomocowych dla producentów œwiñ.
S¹ nimi dop³aty do prywatnego przechowywania wieprzowiny (Ustawa z 11.03.04,
Dz.U. z 2004 Nr 42, p. 386). Komisja Europejska decyduje o magazynowaniu

wieprzowiny gdy
cena tusz na rynku
wspólnoty spadnie

poni¿ej 103% ceny bazowej. Wówczas okreœla siê listê produktów przecho-
wywanych i czas przechowywania, termin sk³adania wniosków, minimalne masy
sk³adowania, stawki dop³at i wysokoœæ zabezpieczenia. Pó³tusze musz¹ pochodziæ
z oceny wg systemu EUROP z tuczników ubitych nie wczeœniej ni¿ 10 dni, œwiñ
produkowanych co najmniej 2 miesi¹ce w UE oraz spe³niaj¹cych normy zawartoœci

pierwiastków radioaktywnych. P³atnoœci
mog¹ byæ ustalone przez Komisjê
Europejsk¹ lub w drodze przetargu.

Do systemu dop³at do prywatnego
przechowywania bêd¹ mogli przyst¹piæ przedsiêbiorcy, którzy:
1) zarejestrowali siê w Centralnym Rejestrze Przedsiêbiorców ARR i posiadaj¹

identyfikacyjny numer rejestracyjny nadany im przez Agencjê,
2) przez co
najmniej 12 mie-
siêcy - licz¹c od

daty z³o¿enia wniosku/oferty przetargowej - prowadzili zarejestrowan¹
w pañstwie cz³onkowskim dzia³alnoœæ w sektorze miêsa i/lub ¿ywca,

3) dysponuj¹ ch³odni¹ do przechowywania wieprzowiny na terenie UE.
Wnioski/oferty przetargowe powinny byæ sk³adane w agencji pañstwa

cz³onkowskiego UE, w którym bêdzie przechowywana wieprzowina.
Ponadto ka¿dy producent tuczników i hodowca œwiñ posiadaj¹cy

gospodarstwo pozyskiwaæ mo¿e pomoce pieniê¿ne z innych programów UE. Jest
nim Sektorowy Program Operacyjny przeznaczony na restrukturyzacjê
i modernizacjê sektora ¿ywnoœciowego i rozwój obszarów wiejskich przewiduje
on z UE 1055 mln EUR i ze œrodków krajowych 275 mln EUR.

Program Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich a z niego œrodki m.in.
na: restrukturyzacjê gospodarstw (15 do 25% kosztów stanowi dop³ata UE)
realizowan¹ w latach 2007-2013. Restrukturyzacja s³u¿yæ musi podnoszeniu
standardów produkcji. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje z UE kwotê
2542 mln EUR i 636 mln EUR z kraju na lata 2004-2006. Z tego programu producenci
œwiñ korzystaj¹ z ONW (najwy¿szych kwot na obszarach górskich), rent
strukturalnych, programu Osi¹gania Standardów Wspólnotowych i wsparcia grup
producenckich. Szczegó³owe informacje o zakresie pomocy, wymogach
stawianych beneficjentom, warunkach uzyskania pomocy, formach i wielkoœciach
wsparcia producent trzody uzyska w ARiMR oraz w ODR i Izbach Rolniczych.

Liczba programów z jakich rolnik (w tym te¿ ka¿dy hodowca i producent
œwiñ) mo¿e skorzystaæ jest imponuj¹ca. Pomimo i¿ w duchu tych programów
zawarte s¹ g³ównie projakoœciowe dzia³ania a nie intensyfikuj¹ce produkcjê to
jednak wykorzystanie ich w maksymalnym stopniu mo¿e wspomóc rozwój
gospodarstwa.

Stanis³awa Okularczyk
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Koniec zimy i pocz¹tek
wiosny to okres nasilenia

infekcji dróg oddechowych
okreœlanych jako prze-

ziêbienie b¹dŸ grypa.
Wiemy, ¿e przeziê-
bienie i grypa s¹
powodowane przez
wirusy. Wiemy te¿, ¿e
na obydwie te choroby
nie ma efektywnego
leku. Naukowcy
zidentyfikowali wirusy,

które wywo³uj¹ ww. choroby w roku
1954. Wci¹¿ prowadzone s¹ dalsze badania - obecnie znanych
jest ponad dwieœcie rodzajów wirusów z dwudziestu ró¿nych
rodzin. Liczba ta wci¹¿ roœnie, podczas gdy nasze nosy ci¹gle
cierpi¹...

Wirusy i bakterie
S¹ to najmniejsze na Ziemi, mikroskopijne organizmy, które
powsta³y miliony lat temu. Bakterie  nie powoduj¹ bezpoœrednio
kataru, ani grypy, niemniej s¹ przyczyn¹ tak zwanych wtórnych
infekcji. Wszystkie wirusy i bakterie rozmna¿aj¹ siê bardzo
szybko - w sprzyjaj¹cych warunkach mog¹ siê dzieliæ co
dwadzieœcia minut, a to oznacza, ¿e w ci¹gu doby jedna bakteria
(lub wirus) mo¿e daæ pocz¹tek 16 milionom nowych!
Bakteryjne infekcje charakteryzuj¹ siê pojedynczymi objawami:
kaszel z flegm¹, ból ucha, czy te¿ ból zatok.
Wirusy  za to przynosz¹ objawy z³o¿one i mniej specyficzne:
wyciek z nosa, ból g³owy, ogólne os³abienie, suchy kaszel
i chrypka.
Bakterie produkuj¹ truj¹ce substancje, które s¹ szkodliwe dla
komórek ludzkich; jeœli rozmna¿aj¹ siê wystarczaj¹co szybko, to
ich trucizny zalewaj¹ nasz system obronny, co jest pocz¹tkiem
choroby.
Wirusy (i bakterie) mog¹ zniszczyæ b¹dŸ uszkodziæ zaatakowane
organy. Wirusy s¹ w stanie - poprzez mutacje - zmieniæ kod
genetyczny niektórych genów swej ofiary; mog¹ byæ
rakotwórcze. Mog¹ wreszcie tak os³abiæ system obronny
organizmu, ¿e jest on wtedy podatny na inne infekcje (zw³aszcza
bakteryjne).
Uwa¿a siê, ¿e zdecydowana  wiêkszoœæ infekcji jest powodowana
przez wirusy, z czego po pewnym czasie ok. 15-20% ulega
nadka¿eniu bakteryjnemu (st¹d mówi siê, ¿e wirusy „toruj¹ drogê
bakteriom”). Jest to bardzo istotne, gdy¿ jak wiadomo antybiotyki
zwalczaj¹ bakterie, lecz nie s¹ skuteczne przeciw wirusom!

Grypa czy katar ?
Zarówno grypa jak i przeziêbienie powodowane s¹ przez wirusy.
Spoœród  20 dotychczas odkrytych, g³ównych rodzin wirusów,
piêæ jest przyczyn¹ wiêkszoœci przeziêbieñ. Trzy inne rodziny,
znane jako typ A, B i C powoduj¹ grypê. Grypa typu B i C jest
generalnie ³agodna gdy wystêpuje u doros³ych, ale u dzieci
przebieg mo¿e byæ powa¿niejszy. Grypa typu A jest najmniej
stabilna, czêsto ulega mutacjom to znaczy zmienia swoj¹
strukturê genetyczn¹; w zwi¹zku z tym odpornoœæ na ten typ
grypy nie jest ani znacz¹ca, ani d³ugotrwa³a; mo¿e powodowaæ
epidemie.

Przeziêbienie to zapalenie górnych dróg oddechowych tj. nosa
i gard³a, (czasem krtani) o przebiegu ³agodniejszym w porównaniu
z gryp¹. W odró¿nieniu od kataru grypa charakteryzuje siê
gwa³towniejszym nadejœciem, zapocz¹tkowanym zwykle wysok¹
gor¹czk¹ i dreszczami.
Typowe dla grypy s¹ :
-wysoka gor¹czka (38,5 - 40st.C) trwaj¹ca zwykle 3-5 dni,
-bóle g³owy - jako jeden z g³ównych objawów,
-uogólnione bóle (miêœniowe, kostne) koñczyn, pleców,
-zmêczenie, os³abienie trwaj¹ce czasami nawet 2-3 tygodnie,
-k³uj¹cy, uci¹¿liwy, suchy kaszel.
Przeziêbienie cechuje czêste kichanie (zw³. na pocz¹tku), ból
gard³a oraz wodnisty katar.
Dostêpne szczepionki przeciw grypie s¹ wyprodukowane na
bazie typów A i B przed nimi chroni¹. Zalecane jest szczepienie
wszystkich ludzi (poprawia odpornoœæ ca³ej populacji),
a zw³aszcza u osób z grupy tzw. du¿ego ryzyka: u dzieci, osób
w wieku podesz³ym,  cierpi¹cych na choroby przewlek³e np.
cukrzyca, choroby uk³adu kr¹¿enia, z zaburzeniami odpornoœci
oraz w przypadku osób stykaj¹cych siê w pracy z wieloma ludŸmi.
Choæ zaszczepienie nie chroni przed zachorowaniem w 100% to
jednak skutecznie zapobiega groŸnym powik³aniom
pogrypowym: zapaleniu p³uc lub miêœnia sercowego.
Szczepionka przeciw grypie nie chroni rzecz jasna przed
przeziêbieniami, które powoduj¹ inne wirusy.

Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ !
Do uniwersalnych sposobów, które mog¹ nas ustrzec przed
przeziêbieniem b¹dŸ gryp¹ zaliczamy:
-czêstsze mycie r¹k,
-u¿ywanie chusteczek higienicznych jednorazowych,
-czêstsze u¿ywanie œrodków dezynfekcyjnych w domu i w pracy,
-regularne wietrzenie pomieszczeñ, które zapewnia zarówno
odpowiednie nawil¿enie, jak i zwiêksza iloœæ tlenu w powietrzu,
-tzw. zdrowy tryb ¿ycia czyli w³aœciwe od¿ywianie stosownie do
 swojego wieku oraz wiêcej ruchu na œwie¿ym powietrzu.
S¹ one oprócz unikania palenia, picia alkoholu, nadmiernego
stresu oraz pozytywnego myœlenia, czyli optymistycznego
podejœcia do ¿ycia, podstaw¹ dla prawid³owego funkcjonowania
uk³adu odpornoœciowego organizmu, co chroni przed chorobami
(w tym infekcjami typu przeziêbienie czy grypa).

Gdy ju¿ nas dopadnie...
Wa¿ne w przypadku ka¿dej infekcji jest:
-picie du¿ej iloœci p³ynów,
-stosowanie witaminy C (2-4 tabl. dziennie) zw³aszcza przed i na
pocz¹tku infekcji,
- za¿ywanie aspiryny b¹dŸ leków przeciwzapalnych,
-gdy dokucza wodnisty katar - œrodki obkurczaj¹ce b³onê
œluzow¹ nosa (3-5 dni),
- w przypadku kataru z gêstym œluzem oraz suchego kaszlu - lek
mukolityczny, który rozrzedza œluz oraz aerozol do nosa
nawil¿aj¹cy b³onê œluzow¹, czyli tzw. „woda morska w aerozolu”,
-gdy mêczy nas suchy uporczywy kaszel warto siêgn¹æ po lek
przeciwkaszlowy np. homeopatyczny.
Ww. œrodki s¹ dostêpne w aptekach bez recepty; gdy jednak
mimo ich stosowania dolegliwoœci wystêpuj¹ nadal trzeba zg³osiæ
siê do lekarza.

CZAS PRZEZIÊBIEÑ I GRYPY...

lek. med. Marian Mac
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Dariusz Supel  na podst. stron WWW

ROZMAITOŒCI

Kupujemy komputer, tylko jaki?Kupujemy komputer, tylko jaki?Kupujemy komputer, tylko jaki?Kupujemy komputer, tylko jaki?Kupujemy komputer, tylko jaki?
Ka¿dy przysz³y pecetowiec b¹dŸ osoba, która ju¿ komputer posiada staje w pewnym momencie przed sytuacj¹, w której musi

kupiæ komputer lub go zmodernizowaæ. I w tym miejscu pojawia siê problem: jaki to ma byæ komputer? Otó¿ odpowiedŸ nie jest taka
prosta jak by siê wydawa³o. Podstawowym kryterium, na które musimy zwróciæ uwagê przed kupnem jest przeznaczenie naszej
nowej maszyny (gry, multimedia domowe, praca) oraz nasza wiedza na temat budowy komputera (je¿eli znamy siê bardzo dobrze, to
mo¿emy pokusiæ siê o z³o¿enie kompa przez nas samych w domowym zaciszu oszczêdzaj¹c ³adnych parê groszy) i ostatnie,
najwa¿niejsze to cena.
 Komputer przeznaczony do gier musi cechowaæ siê najwy¿sz¹ wydajnoœci¹ (gry s¹ bardzo wymagaj¹ce) tzn. komputer musi

zawieraæ dostateczn¹ iloœæ mocy by zapewniæ komfortow¹ grê. Jak na dzieñ dzisiejszy musi sk³adaæ siê on z:
procesora 2,5 GHz, karty grafiki GeForce Ti 4200 b¹dŸ Radeon 9600, dysku twardego 80 GB (7200 obrotów, 8 Mb
bufora), 512 Mb pamiêci RAM, karty muzycznej SB Audigy, napêdu DVD, monitora (najlepiej LCD) 17 lub 19
cali. Taka konfiguracja pozwoli nam na bezproblemow¹ grê przez najbli¿sze 1,5 do 2 lat. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
bran¿a gier komputerowych jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê bran¿¹ w dziedzinie komputerów, dlatego bêdziemy
musieli doœæ czêsto zajmowaæ siê ulepszaniem naszej ma³ej acz kosztownej pociechy. Komputer przeznaczony

do tego typu czynnoœci jest najdro¿szy.
 Komputer przeznaczony do multimediów domowych musi byæ na tyle dobry by

poradzi³ sobie z domow¹ obróbk¹ amatorskich filmów, ogl¹daniem multimediów, a tak¿e musi sobie poradziæ z
typowo domowymi potrzebami w³aœciciela. Przyk³adowy taki komputer sk³ada siê z: procesora min. 1,5 GHz,
karty grafiki GeForce FX 5200 z wyjœciem TV (najlepiej by posiada³a VIVO - video in, video out) lub Radeona
9200 z wyjœciem TV lub z VIVO, minimum 256 Mb RAM, dysku twardego 60 GB (7200 obrotów), karty
muzycznej SB Live 5.1, nagrywarki b¹dŸ napêdu combo (po³¹czenie nagrywarki, napêdu CD-Rom i DVD),
monitora 17 cali.

Komputer przeznaczony do pracy jest najmniej wymagaj¹cym komputerem gdy¿ tylko musi sobie
poradziæ z arkuszami kalkulacyjnymi (np. Excel) i edytorami tekstu (np. Word) wzglêdnie jeszcze mo¿e
s³u¿yæ do pos³uchania sobie czasem muzyki i do pogrania w pasjansa. Owy komputer powinien siê
sk³adaæ z: procesora 1 Ghz, karty grafiki Rivia TnT 64 lub GeForce 2 MX, dysku twardego 40 GB (5400
obrotów), pamiêci 128 Mb, zintegrowanej karty muzycznej b¹dŸ SB 128, nagrywarki albo napêdu CD-

ROM, monitora 17 cali. Z uwagi na niskie wymagania ten komputer jest najtañszy ze wszystkich tu prezentowanych.
Cena jest jednak bardzo wa¿n¹ rzecz¹, któr¹ musimy siê kierowaæ, chocia¿ w niektórych przypadkach warto daæ te 150 - 200

z³ wiêcej i cieszyæ siê lepszym komfortem pracy. Szukaj¹c oszczêdnoœci pamiêtajmy o tym by nie kupowaæ ¿adnego komputera
z supermarketu, najlepiej jest kupiæ go w znanym dobrym sklepie komputerowym. Najlepiej przed kupnem zaczerpn¹æ informacji
u jakiegoœ znajomego informatyka, w sklepie choæ dobrze doradz¹ to potrafi¹ cz³owieka naci¹gn¹æ na coœ co z regu³y nam nie bêdzie
potrzebne.

Monitor jest urz¹dzeniem bardzo wa¿nym, choæ nie jest
wymagany do startu systemu. Oczywiœcie pewnie nie wyobra¿amy
sobie pracy bez niego, ale komputery bêd¹ce serwerami wcale ich
nie potrzebuj¹. Wystarczy, ¿e s¹ w³¹czone i tyle. Aktualnie s¹ dwie
technologie - LCD (Liquid Crystal Display - wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny) i CRT (Cathode Ray Tube - ekran kineskopowy).
Dobre monitory CRT (17 cali) kupimy ju¿ od 500 z³, lecz na modele
wy¿szej technologii LCD mniejszych rozmiarów kupimy za cene
niekiedy 2,5 raza wiêksz¹. Przek¹tna ekranów ciek³okrystalicznych
s¹ realniejsze poniewa¿ oznaczaj¹ rzeczywist¹ przêk¹tn¹
wyœwietlacza, natomiast producenci modelów CRT czêsto „dodadz¹”
tam 2 cale, wiêc jego przek¹tna jest mniejsza ni¿ siê wydaje. Modele
kineskopowe pracuj¹ dobrze w rozdzielczoœci tak du¿ej jak na to
pozwala karta graficzna, natomiast LCD przy rozmiarach 15 cali pracuj¹
na 1024x768, a monitory wy¿szej klasy, czyli 17-tki i 19-tki na
1280x1024. Nie oznacza to jednak, ¿e LCD nie mog¹ pracowaæ na
innych rozdzielczoœciach, lecz mo¿e to bardzo Ÿle wygl¹daæ, gdy¿
jakoœæ obrazu wyraŸnie siê zmniejsza. CRT jest prze¿ytkiem dla
grafików. Czêsto edytuj¹c du¿e obrazy widzi siê je na kilku
monitorach, a ich rozmiar jest zbyt du¿y i ciê¿ki. Monitory LCD s¹
leciutkie, ³atwe do przenoszenia, mo¿na je obracaæ o 90 stopni,
a nawet powiesiæ na œcianie. Eksploatacja LCD jest tañsza od CRT,
gdy¿ CRT podczas pracy generuje silne promieniowanie
elektromagnetyczne. Pobór mocy jest 3 razy wiêkszy od LCD. Przy
zakupie monitora warto zwróciæ uwagê czy ma certyfikat TCO’99 lub
TCO’2003.

Odœwie¿anie obrazu
Zapewne wiêkszoœæ z Was po odejœciu od „grubego”

monitora ma zmêczone oczy. Dzieje siê tak poniewa¿ ka¿dy
piksel odœwierza siê kilkadziesi¹t razy na minutê, wprawdzie
tego nie widzimy, ale oko Ÿle to znosi. Inaczej jest
w monitorach LCD - zapali siê i ju¿ siê œwieci. LCD ma za to
inn¹ wadê, wiele modeli ma wolny czas reakcji matrycy,
oznacza to, ¿e piksel który powinien siê zapaliæ, zrobi to po
up³ywie 1/4 s. Fani filmów i gier mog¹ nie byæ z tego powodu
zadowoleni. Obraz na monitorach CRT widaæ praktycznie
zawsze gdy¿ mniej wiêcej k¹t widzenia wynosi 180 stopni.
Inaczej jest w monitorach LCD, kiedy bêdziemy stali
w wiêkszym k¹cie ni¿ jest to podane obraz bêdzie ciemniejszy
(w poziomie), albo jaœniejszy (w pionie). Szczególnie
niewygodne jest to w notebookach. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹
podczas zakupu jest gwarancja. Polecam modele objête
3-letni¹ gwarancj¹ typu door-to-door (producent odbiera,
naprawia i przywozi na koszt firmy).
Na co zwracaæ uwagê w monitorach CRT?

Najwa¿niejsz¹ wad¹ jest
zniekszta³cenie geometryczne. Wiele
monitorów ma w menu (przyciski na
monitorze), wiele ustawieñ. Mo¿emy
zmiejszyæ to zniekszta³cenie, a tak¿e
powiêkszyæ tak ekran, ¿eby
wykorzystaæ ca³y monitor. Nie warto
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Marek Szerszeñ

POWIATOWY   PRZEGL¥D   SPORTOWY
W dniu 12 kwietnia b.r. w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Brzozowie

odby³a siê Rejonowa Licealiada w koszykówce dziewcz¹t.
W zawodach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Brzozowie wyst¹pi³y trzy dru¿yny:
- Bieszczadzki Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Ustrzykach Dolnych,
- II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sanoku,
- I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Brzozowie.

Niestety na zawody nie dotar³a
awizowana wczeœniej dru¿yna
z Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-
Rolniczych z Leska. Sam turniej nie by³
zbyt porywaj¹cym widowiskiem, ze
wzglêdu na du¿¹ ró¿nicê w umiejêtno-
œciach sportowych pomiêdzy poszcze-
gólnymi zespo³ami.
W pierwszym meczu gospodarz – I LO
Brzozów g³adko wygra³ z zespo³em
z Ustrzyk D. 53-20.

Jak siê póŸniej okaza³o ekipa
z Ustrzyk by³a najs³absza w gronie
startuj¹cych zdecydowanie odstaj¹c od
pozosta³ych ekip.

W meczu nr 2 naprzeciwko siebie
stanê³y obydwa licea: z Sanoka
i Brzozowa. Goœcie z Sanoka, maj¹c sk³ad
oparty na zawodniczkach Gimbalu

jest zostawiaæ jakiegoœ odstêpu pomiêdzy obudow¹ monitora
a zmaksymalizowanymi oknami. P³aci siê za monitor, wiêc
nale¿y go wykorzystaæ w najwiêkszym stopniu, a potem
dopiero oddaæ producentowi na gwarancji. Wyró¿nia siê
4 typu zniekszta³cenia obrazu - trapezoid distortion
(zniekszta³cenie trapezowe / \), pincushion distortion
(zniekszta³cenie poduszkowe ) ( ), barrel distortion
(zniekszta³cenie beczkowe ( ) ), parallelogram distortion
(zniekszta³cenie równoleg³oboczne / / ). Kolejn¹ wad¹ jest
b³¹d zbli¿noœci kolorów widoczny wtedy, kiedy wi¹zka
elektronów trafia w z³y punkt ekranu, ni¿ powinna. Jest to
podobne do zak³óceñ. Ostatni¹ wad¹, na któr¹ warto zwracaæ
uwagê jest szybkoœæ odœwie¿ania ekranu, nie mo¿e byæ za
niska, ani za szybka.

Na co zwracaæ uwagê w monitorach LCD?
Najwa¿niejszymi elementami jest jasnoœæ i k¹t
widzenia. Je¿eli wartoœci s¹ zbyt ma³e nale¿y
wybraæ inny monitor. Na wyœwietlaczach LCD
wystêpuje te¿ tzw. b³¹d matrycy, czyli punkty
martwe piksele (nieœwiec¹ce - zepsute), oraz
gor¹ce piksele (œwiec¹ce mocniej ni¿
pozosta³e). Czasami uszkodzony jest
subpiksel, czyli jeden z 3 subpikseli nadaj¹cy
barwê. Norm¹ LCD jest ISO 13406-2 podana
w kilku klasach. Przed zakupem nale¿y dowiedzieæ
siê jaka jest dopuszczalna liczba tych punkcików dla gwarancji
(w tej normie jest to od 0 do 500).

REJONOWA  LICEALIADA  W  KOSZYKÓWCE  DZIEWCZ¥T
Tarnawa, który z powodzeniem walczy
w rozgrywkach koszykarskich  III ligi pokazali bardzo
dobr¹ grê. A „nasze” licealistki mimo ambitnej
postawy przegra³y wysoko 40-59.
W ostatnim meczu graj¹cy przez d³ugi czas drug¹
pi¹tk¹ Sanok wygra³ z Ustrzykami 66-20.
W klasyfikacji koñcowej wygra³a dru¿yna z Sanoka,
przed Brzozowem i Ustrzykami D.
Oto sk³ady poszczególnych dru¿yn:
SANOK: Furdak Iwona, Pluskwa Katarzyna,
Cichoñska Sabina, Pa³asz Izabela, Zmarz Izabela,
Jêdrzejek Maria, Jadczyszyn Anna, Marcinkowska
Sylwia, B³a¿owska Joanna, Pisula Marta,
Markowska Ma³gorzata. Opiekun – Krzysztof
Czech.
BRZOZÓW: Harêzga Dorota, Bednarczyk Paulina,
Zalewska Natalia, Czech Beata, Lenart Karolina,
Bielawska Katarzyna, Szmyd Agata, Kaliñska
Malwina, Bednarczyk Anna, Gratkowska Dominika,
Bargie³ Sabina. Opiekun – Magdalena Kaczkowska.
USTRZYKI DOLNE: Gromala Katarzyna,
Wójtowicz Marzena, Litwin Joanna, ¯arska
Agnieszka, Starakiewicz Sylwia, Kucharska Izabela,
Szopa Edyta, Fil Agnieszka, Buæ Angelika, Drebot
Marta. Opiekun – Anna G³adysz.

Ludowy Klub Sportowy
– Turze Pole – I dru¿yna zakoñczy³a
rozgrywki w IV lidze – B na
pierwszym miejscu w tabeli bez
przegrania meczu. Zawodnicy,
którzy wywalczyli awans: Jan
W³adyka, Grzegorz Prugar, £ukasz
Sieñczak, Bartosz Tymczak.

Druga dru¿yna w sk³adzie:
Daniel Federczak, Hubert Tymczak,
Konrad Federczak, Krzysztof
W³adyka, Albert W³adyka, Cyprian
Ruchlewicz, Angelica Ruchlewicz
awansowa³a z V Ligi do IV – B.

Obie dru¿yny wywalczy³y
awans pod kierownictwem prezesa
i zarazem trenera Dariusza Tymczaka.

Mecz pomiêdzy I LO w Brzozowie,
a BZSZ w Ustrzykach Dolnych

TENIS  STO£OWY M I N I   P I £ K A   S I A T K O W A
18 marca br. w Szkole Podstawowej w Niebocku odby³y siê powiatowe

zawody w mini pi³ce siatkowej ch³opców. Do zawodów zg³osi³y siê dru¿yny
szkó³ z nastêpuj¹cych miejscowoœci: Orzechówka, Jab³onica Polska, Siedliska,
Przysietnica i Niebocko. Turniej wygra³a Szko³a Podstawowa nr 2 w Przysietnicy,
która choæ na zawody przyjecha³a bez kilku podstawowych zawodników
(choroba) wygra³a cztery mecze, trac¹c tylko jednego seta. Drugie miejsce zajê³a
dru¿yna z Siedlisk, a trzecie z Jab³onicy Polskiej.

23 marca br. w Zespole Szkó³ w Jab³onicy Polskiej odby³ siê z kolei turniej dziewcz¹t.
Po pierwszych meczach zauwa¿ono, ¿e dru¿yny z Bliznego i Domaradza nr 1 poziomem
sportowym wyraŸnie odstêpuj¹ od dru¿yn z Przysietnicy nr 1 i gospodarza imprezy - dziewcz¹t
z Jab³onicy Polskiej.

O zwyciêstwie w turnieju decydowa³ ostatni mecz pomiêdzy dru¿ynami Przysietnic¹
nr 1 a gospodyniami. Po niesamowitym, zaciêtym, trzymaj¹cym do koñca w napiêciu i, co
godne podkreœlenia, stoj¹cym na wysokim poziomie, meczu wygra³y gospodynie 2:1.

Wczeœniej w meczu o trzecie miejsce siatkarki z Domaradza pokona³y dru¿ynê
z Bliznego.

Warty podkreœlenia jest fakt, ¿e zawody zosta³y przeprowadzone wzorcowo z gor¹cym,
ale kulturalnym dopingiem uczniów miejscowej szko³y.

Adam Kaczmarski Marek Szerszeñ

Dariusz Supel  na podst. stron WWW
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie -
- przysłowie polskie.

BARAN (21 III – 20 IV)
Energia, odwaga i si³a przebicia pozwol¹ Ci zrealizowaæ najœmielsze
marzenia. Dopisze Ci fantazja i intuicja. W tym miesi¹cu postaraj

siê za³atwiæ sprawy urzêdowe wymagaj¹ce wytrwa³oœci oraz przebojowoœci.
Przyszed³ teraz czas na zbieranie plonów z wczeœniejszej pracy. Uczucia
znów na pierwszym planie.

BYK (21 IV – 21 V)
Kwiecieñ, to wspania³y miesi¹c dla Twoich finansów. Nie traæ
jednak g³owy – niech to, co robisz bêdzie przemyœlane. W pracy

nie musisz siê obawiaæ k³opotów ani niepowodzeñ. Zadania, które
zaplanowa³eœ, uda siê pomyœlnie rozwi¹zaæ. Postaraj siê zdobyæ wzajemnoœæ
partnera.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Dla wiêkszoœci BliŸni¹t bêdzie to miesi¹c o¿ywionych spotkañ

i s³u¿bowych podró¿y. Wszelkie przeszkody pokonasz intelektem, jak
i wyobraŸni¹. S³uchaj te¿ intuicji. Nie zmarnuj fantastycznej formy
intelektualnej. Planety ¿yczliwie bêd¹ kibicowaæ nowym projektom
i rozkrêcaniu w³asnych interesów.

RAK (22 VI – 23 VII)
Ten miesi¹c bêdzie od Ciebie wymaga³ rozwagi i ostro¿noœci.
Dziêki rzetelnej pracy mo¿esz wreszcie chwyciæ wymarzon¹

okazjê. Powodzenie w pracy i harmonia w domu. Wybierz siê na przyjêcie,
a spotkasz kogoœ, kto nie tylko umili Ci wieczór, lecz tak¿e bêdzie pomocny
w póŸniejszej karierze.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Dobre wiadomoœci i ciekawe propozycje w pracy, powodzenie
w ¿yciu prywatnym. Poznasz Kozioro¿ca, który zmieni stabilizacjê

w szaleñstwo i sprawi, ¿e bêdziesz patrzeæ na œwiat jego oczami. Twój czar
pozwoli Ci korzystaæ z uroków ¿ycia. Pod koniec miesi¹ca dopisze Ci
humor i fantazja.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
To z pewnoœci¹ nie bêdzie nudny miesi¹c. Czas sprzyja mi³oœci,
spotkaniom, wyjazdom, a tak¿e interesom. Do Ciebie nale¿y

wybór tego, co uznasz za najwa¿niejsze i czym zechcesz siê zaj¹æ. Postaw
na szczeroœæ, czu³oœæ i zrozumienie. Samotnym Pannom gwiazdy wró¿¹
now¹ mi³oœæ.

WAGA (24 IX – 23 X)
Bêdziesz mieæ wiele wyj¹tkowych pomys³ów, poprawi¹ siê
finanse, koledzy sprawi¹ Ci mi³¹ niespodziankê. W najbli¿szych

dniach Twoja pozycja zawodowa wzroœnie. Otrzymasz te¿ atrakcyjn¹
ofertê. Kieruj¹c siê rozumem, osi¹gniesz sukces. W uczuciach powrót
harmonii i ciep³a. Czeka Ciê ma³a przygoda.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Gwiazdy Ci sprzyjaj¹, wiêc mo¿esz sobie teraz œmia³o poczynaæ

w interesach. Nie bój siê ryzyka i postaw wszystko na wybrany cel.
Umocnisz pozycjê towarzysk¹ i zyskasz przyjació³. W pracy spokojnie,
za to w sprawach sercowych mo¿e zaiskrzyæ. Trzymaj wiêc nerwy na
wodzy i nie zaniedbuj partnera.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Bardzo udany miesi¹c, o ile bêdziesz pamiêtaæ, by kierowaæ siê
rozs¹dkiem i logik¹, a nie emocjami. Nie stój w miejscu, nie traæ

czasu, œmia³o d¹¿ do celu. Mo¿esz teraz wiele zdzia³aæ. W pracy Twa
przebojowoœæ zostanie doceniona. Umocnisz pozycjê towarzysk¹
i zyskasz przyjació³.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Czeka Ciê wiêcej obowi¹zków. Poradzisz sobie, bez wiêkszego
wysi³ku, jeœli lepiej zorganizujesz sobie pracê. Mo¿esz liczyæ na

pomoc wspó³pracowników. Uwa¿aj na wydatki. Powinieneœ wiêcej
oszczêdzaæ lub znaleŸæ sobie dodatkow¹ pracê. Bogate ¿ycie towarzyskie
nadwyrê¿y nieco Twoje si³y. Zwolnij trochê tempo.

WODNIK (21 I – 19 II)
Doskonale radzisz sobie w pracy. Z powodzeniem wykonujesz
trudne zadania. Powinieneœ jednak bardziej siê ceniæ. Nadchodzi

dobry czas dla inwestycji. Staranie je zaplanuj, mo¿esz dzia³aæ z wielkim
rozmachem, ale nie traæ równie¿ zdrowego rozs¹dku.

RYBY (20 II – 20 III)
W pracy wszystko u³o¿y siê bardzo dobrze. Twoje starania
powinny byæ wreszcie docenione. Mo¿esz liczyæ na awans lub

wysok¹ premiê. Kolejny raz przekonasz siê, ¿e mo¿esz liczyæ na partnera
w rozwi¹zywaniu problemów. Pamiêtaj jednak, ¿e nie we wszystkim
mo¿e Ciê zast¹piæ.
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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


