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Myslac Ojczyzna ...`,

Msza œw. na Rynku w intencji
Jana Paw³a II

Przemarsz pocztów sztandarowych 2 maja

Scena z inscenizacji „Powrotu pos³a”

Fragment programu recytatorskiego

3 maja - w drodze pod pomniki

Przemawia Starosta Z. B³a¿

3 maja kwiaty pod Pomnikiem Pamiêci Narodu z³o¿yli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
s³u¿b, instytucji, szkó³ i organizacji spo³ecznych
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Dziesi¹tki mieszkañców naszego powiatu zgromadzi³o siê w upal-
ne popo³udnie 2 maja na brzozowskim rynku, aby uczciæ pamiêæ papie¿a
Jana Paw³a II w miesi¹c od dnia Jego odejœcia. Mszê koncelebrowali
proboszczowie i kap³ani parafii z terenu ca³ego powiatu. Uroczystoœæ tê
po³¹czono z wigili¹ œwiêta Konstytucji 3 Maja oraz Matki Bo¿ej Królo-
wej Polski.

Obchody rozpocz¹³ przemarsz przez miasto pocztów
sztandarowych oraz w³adz samorz¹dowych, radnych powiatu i gmin
brzozowskich. Wœród 37 wystawionych pocztów sztandarowych
znajdowali siê: stra¿acy, policjanci, kombatanci cz³onkowie organizacji
spo³ecznych, w tym zwi¹zkowcy oraz uczniowie. Nastêpnie w rynku
zosta³a odprawiona uroczysta msza œwiêta. Koncelebrowa³o j¹ 25
kap³anów pod przewodnictwem ks. Infu³ata Juliana Pud³y, który podczas
mszy przedstawi³ Osobê i Dzie³o Ojca Œwiêtego i odmówi³ modlitwê
Zawierzenia Poruszaj¹c¹ homiliê wyg³osi³ proboszcz parafii brzozowskiej
ks. Franciszek Rz¹sa. Pod koniec mszy przemówi³ Starosta Brzozowski
Zygmunt B³a¿.

- Nikt dziœ ju¿ nie ma w¹tpliwoœci, ¿e to w³aœnie Jan Pawe³ II, atleta
Pana Boga, doprowadzi³ do zniszczenia wrogiego cz³owiekowi i dziel¹cego
œwiat systemu. Pod wp³ywem jego s³ów upada³y dyktatury, a ludzkie serca
nape³nia³y siê mi³oœci¹ – mówi³ Starosta B³a¿. - Przez ca³y czas zachowujemy
w pamiêci i w sercach obrazy sprzed miesi¹ca. Wszyscy Polacy, ca³y nasz naród,
z³¹czy³ siê wtedy w modlitwie i skupieniu. To zjednoczenie naszych myœli
i uczuæ sta³o siê testamentem Najwiêkszego z Polaków. W tamte pamiêtne,
kwietniowe dni wszyscy zapomnieliœmy o podzia³ach i wszelkich patologiach,
które jak nowotwór tocz¹ cia³o naszej Ojczyzny. Ojciec Œwiêty sprawi³ swoim
odejœciem, ¿e wszystkie waœnie, afery i wzajemne oszczerstwa sta³y siê ma³e
i niewa¿ne. Ostatnie tygodnie uœwiadomi³y nam, ¿e nie chcemy do nich wracaæ.
Ani jako Naród, ani ka¿dy z nas z osobna. Wierzê, ¿e nasz ukochany Papie¿-
Polak czuwa nad swoimi rodakami. Wierzê, ¿e dziêki Jego wstawiennictwu
bêdziemy dokonywali m¹drych i dobrych wyborów. Zarówno w skali pañstwa,
jak i w wymiarze indywidualnym.

Umi³owany, Ojcze Œwiêty, który b³ogos³awisz nam ze swojego okna
w niebiosach! Pamiêtamy o Twych s³owach. „Promieñ œwiat³a niechaj pada
w serca i przeœwietla mroki pokoleñ. Strumieñ mocy niech przenika s³aboœci.
Nie mo¿emy godziæ siê na s³aboœæ!”

Po zakoñczeniu mszy i odmaszerowaniu pocztów odby³a siê czêœæ arty-
styczna uroczystosci. Rozpoczê³y j¹ recytacje utworów w ho³dzie Papie¿owi-
Polakowi. W programie wyst¹pili uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Brzozowie: Micha³ Krygowski, Dominika Olszewska, And¿eli-
na Dymiñska, Marta Rzepka, Agnieszka Filip, Kamila Pilawska i El¿bie-
ta Œlêczkowska. Wystêp przygotowa³y panie: Sylwia Cygan i Maria
£obaza.

Nastêpnie z krótkim recitalem - wi¹zank¹ transkrypcji utworów
muzyki klasycznej: Chopina, Mozarta i Beethoveena – wyst¹pi³a or-
kiestra dêta OSP w Brzozowie pod dyrekcj¹ Tadeusza Podulki. Orkie-
stra wczeœniej towarzyszy³a przemarszowi przez miasto i akompanio-
wa³a do mszy.

Na zakoñczenie publicznoœæ mog³a obejrzeæ inscenizacjê frag-
mentów I i II aktu sztuki Juliana Ursyna Niemcewicza „Powrót pos³a”.
Aktorami byli uczniowie Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie:
Monika Ryba, Katarzyna Pa³ys, Sylwia Giermañska, Tomasz Kula, Da-
niel D¹browiecki, Dariusz Ostrowski, Artur Lewicki, Mariusz Dudek
i Przemys³aw Podulka. Spektakl ze szczególn¹ dba³oœci¹ o kostiumy
i dekoracjê przygotowali nauczyciele: Sabina Karnasiewicz, Justyna
Paszkaniak i Marek Data.

Obchody papieskie w wigiliê œwiêta 3 Maja zakoñczy³ „Apel Jasnogórski”
i wspólne odœpiewanie ulubionej przez Jana Paw³a II pieœni „Barka”.

Wieczór ten w zgodnej opinii uczestnicz¹cych w nim mieszkañców powia-
tu dostarczy³ wielu prze¿yæ duchowych i emocjonalnych. Sta³ siê te¿ okazj¹ do

Czas rCzas rCzas rCzas rCzas refleksji  i  zadumyefleksji  i  zadumyefleksji  i  zadumyefleksji  i  zadumyefleksji  i  zadumy

Damian Kierek

Wystêpuje El¿bieta Œlêczkowska

Mieszkañcy powiatu uczcili pamiêæ Papie¿a-Polaka

W³adze powiatu sk³adaj¹ kwiaty pod pomnikiem Matki Bo¿ej

POWIAT BRZOZOWSKI

refleksji i zadumy nad wspó³czesn¹ kondycj¹
Polaków.

Nastêpnego dnia odby³y siê tradycyjne
obchody 3-majowe.
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¯ywio³  zaatakowa³  3  maja
Woda nie oszczêdza powiatu brzozowskiego. Up³ynê³o zaledwie

9 miesiêcy od powodzi z lipca ub. r. gdy ¿ywio³ zaatakowa³ ponownie.
3 maja nie zapomni wielu mieszkañców naszego powiatu. Tego dnia
bowiem, po przejœciu nawa³nicy oraz intensywnych opadach deszczu
gwa³townie wezbra³y i wyst¹pi³y z koryta rzeki i strumienie. Woda na kilka
godzin zala³a po³o¿one w górzystych okolicach znaczne po³acie gmin:
Brzozów, Dydnia i Nozdrzec. Wg szacunków wyrz¹dzone szkody w Gminie
Nozdrzec siêgaj¹ wysokoœci rocznego  bud¿etu gminy, a w Gminie Dydnia
niemal dwukrotnie go przewy¿szaj¹.

Woda zaledwie w ci¹gu kilkudziesiêciu minut wdar³a siê do blisko
pó³ tysi¹ca domów i tylu samo budynków gospodarczych. ¯ywio³
zniszczy³ lub uszkodzi³ kilkaset kilometrów dróg i zala³ ponad 1,5 tys. ha
pól. W wielu miejscowoœciach najstarsi mieszkañcy opowiadali, ¿e nie
pamiêtaj¹ podobnego spustoszenia, chocia¿ powodzie w naszym regionie
s¹ czêste.

W Gminie Brzozów skutki ¿ywio³u najbardziej by³y widoczne
w Grabownicy i Humniskach, gdzie wyla³a Stobnica. Najwiêksze straty
odnotowano w gminie Dydnia, na terenach le¿¹cych wzd³u¿ drogi
wojewódzkiej do Dynowa: Niebocku, Jab³once, Dydni i Krzemiennej, gdzie
woda zala³a najwiêcej budynków. Szczególnie we znaki da³ siê potok
Œwinka, który zala³ Jab³onkê, zniszczy³ niedawno po³o¿on¹
w tej miejscowoœci drogê asfaltow¹ i podmy³ drogê wojewódzk¹, która
przez wiele godzin pozostawa³a nieprzejezdna. Z ogromnym trudem uda³o
siê s¹siadom i stra¿akom ocaliæ ¿ycie m³odemu mê¿czyŸnie, którego porwa³
nurt wody i wci¹gn¹³ w przepust.  W samej Jab³once oprócz wielu domów
i gospodarstw woda podtopi³a du¿¹ szko³ê i dom ludowy. We wsi zabrak³o
pr¹du, bo atak ¿ywio³u uszkodzi³ te¿ s³upy i linie energetyczne.
W Krzemiennej rw¹cy nurt Œwinki spowodowa³ wyrwê w moœcie.

Liczne odcinki dróg – bo ³¹cznie a¿ 225 km - zosta³y zniszczone
w gminie Nozdrzec. Zniszczenia - zw³aszcza w terenach górzystych
- powodowa³y zwa³y ziemi osuwaj¹ce siê na drogi. ¯ywio³ da³ znaæ
o sobie w zlewisku Magierówki. Jeszcze nastêpnego dnia droga powiatowa
miêdzy Izdebkami a War¹ by³a nieprzejezdna w dwóch miejscach, wskutek
ci¹gle jeszcze sp³ywaj¹cych do Magierówki wód powodziowych, które
spowodowa³y te¿  pêkniêcie i kilkumetrow¹ wyrwê w korpusie drogi.
Osuwisko utworzy³o siê nad Sanem i zagrozi³o drodze powiatowej miêdzy
Temeszowem a Witry³owem. Pêk³a równie¿ i zapad³a siê o kilkanaœcie
centymetrów nawierzchnia drogi powiatowej w Wydrnej.

Wed³ug wstêpnych szacunków ¿ywio³ spowo-
dowa³:
- podtopienie ok. 1592 ha u¿ytków rolnych, 451 budyn-

ków mieszkalnych, 420 budynków gospodarczych,
19 obiektów u¿ytecznoœci publicznej,

SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
XXIX Sesja Rady Powiatu w Brzozowie zosta³a zwo³ana

na dzieñ 12 maja br. Obrady poprowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady
Mieczys³aw Czupski. Po przyjêciu porz¹dku obrad, protoko³u
z poprzedniej sesji radni  wys³uchali sprawozdañ z wykonania
uchwa³ oraz dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu w okresie
miêdzysesyjnym. Nastêpnie przyjêli roczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzozowie oraz informacjê dotycz¹c¹ potrzeb w zakresie
pomocy spo³ecznej w powiecie brzozowskim. Sprawozdanie wraz
z informacj¹ przedstawi³a Zofia Foryœ - Kierownik PCPR.
Informacjê dotycz¹c¹ stanu dróg powiatowych w kontekœcie
skutków powodzi, która 3 maja nawiedzi³a powiat brzozowski,
przekaza³ Naczelnik Wydzia³u Komunikacji, Transportu i Dróg
– Zbigniew Nycz.

W dalszej czêœci obrad radni podjêli szereg uchwa³.
Zmienili uchwa³ê w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju
Lokalnego dla Powiatu Brzozowskiego i zabezpieczyli œrodki
finansowe dla potrzeb wniosków sk³adanych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Wœród decyzji w dziedzinie oœwiaty podjêto
uchwa³ê w sprawie przekszta³cenia Szko³y Policealnej

w Brzozowie (na szko³ê pomaturaln¹) oraz dwóch odrêbnych
uchwa³ w sprawie stypendiów dla uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych i studentów. Podobnie jak w ubieg³ym roku
zadecydowano o zawarciu z powiatem panockim dwóch
porozumieñ, dotycz¹cych wspólnej realizacji projektów
stypendialnych wspieraj¹cych rozwój edukacyjny uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych oraz studentów w ramach dzia³ania 2.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Rada Powiatu zatwierdzi³a tak¿e zmiany
w tegorocznym bud¿ecie powiatu. Ponadto roczne sprawozdanie
finansowe Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego im. ks. B. Markie-
wicza, jak równie¿ zobowi¹za³a siê w uchwale do ustanowienia
hipoteki celem zabezpieczenia zaci¹gniêtego przez brzozowski
szpital wieloletniego kredytu, z którego zostanie sfinansowana
przebudowa oddzia³u pomocy doraŸnej wraz z rozbudow¹
oddzia³u anestezjologii i intensywnej terapii.

Ponadto radni nie zg³aszali interpelacji, zapytañ ani
¿adnych wolnych wniosków.

INFORMACJE Z POWIATU

Zalana droga w Bliznem

Osuwiska na drodze powiatowej w Warze
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- zniszczenie lub uszkodzenie ok. 402 km dróg gminnych i powiatowych,
a tak¿e 35 mostów i 317 przepustów,

- powstanie kilkudziesiêciu osuwisk zagra¿aj¹cych budynkom i drogom,
- zamulenie kilkudziesiêciu kilometrów rowów przydro¿nych i meliora-

cyjnych.
Wstêpne szacunki szkód wynios³y ok. 43 mln z³, z czego najwiêcej

przypada na gminê Dydnia – prawie 20 mln z³, Nozdrzec – 10 mln z³ oraz
mienie powiatu – ponad 8 mln z³.

Oznacza to, ¿e szkody przekroczy³y skutki kataklizmu z lipca ub. r.,
kiedy kilkudniowe intensywne opady i powódŸ spowodowa³y straty rzêdu
40 mln z³. Wielu szkód po tamtej powodzi nie usuniêto do dzisiaj z uwagi
na brak œrodków finansowych w bud¿etach samorz¹dów.

W³adze samorz¹dowe powiatu i gmin przyst¹pi³y niezw³ocznie do
dzia³ania w celu z³agodzenia i likwidacji szkód. Nazajutrz dokonano
naprawy i zabezpieczenia uszkodzeñ na drogach powiatowych. Starosta
Zygmunt B³a¿ wyst¹pi³ te¿ z proœb¹ o pomoc finansow¹, która pozwoli³aby
przynajmniej na czêœciowe ograniczenie najbardziej dotkliwych dla
mieszkañców powiatu strat. Apel ten wystosowano do w³adz
pañstwowych: premiera, ministerstwa spraw wewnêtrznych i administracji,
biura ds. likwidacji skutków klêsk ¿ywio³owych. Z osobnymi proœbami
o wsparcie materia³owe Starosta zwróci³ siê te¿ do przedsiêbiorstw bran¿y
cementowej. Starostwo zainicjowa³o równie¿ wspólne robocze spotkania
z Dyrektorem Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
Stanis³awem Stachur¹, Dyrektorem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Krakowie Tadeuszem Litewk¹ oraz Wójtami Gmin Dydnia
i Nozdrzec „w celu uzgodnienia dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji skutków
szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej oraz dzia³añ

ograniczaj¹cych w przysz³oœci takie skutki.”
Ponadto Starosta Brzozowski wspólnie z Dyre-

ktorem Powiatowego Urzêdu Pracy wyst¹pi³ z wnios-
kiem do Ministra Gospodarki i Pracy o przyznanie
œrodków w wys. 484,1 z³ z rezerwy ministerialnej na
zatrudnienie 81 pracowników w ramach robót
publicznych. Osoby te pracowa³yby w poszko-
dowanych przez ¿ywio³ gminach oraz Powiatowym
Zarz¹dzie Dróg przy likwidacji skutków powodzi.
Wniosek otrzyma³ pozytywn¹ opiniê Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy, a jego realizacja zale¿y ju¿ wy³¹cznie od
ministerialnej decyzji.

Zniszczony most w Jab³once

INFORMACJE Z POWIATU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

(dk)

W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym do
egzaminu maturalnego przyst¹pi³o 277
maturzystów. W dniach 18-29 kwietnia br.
odbywa³ siê  wewnêtrzny ustny egzamin
z jêzyka polskiego i jêzyków obcych
nowo¿ytnych. Zdaj¹cy z jêzyka polskiego
prezentowali przygotowane przez siebie
tematy z literatury i nauki o jêzyku.
Prezentacje z jêzyka polskiego wypad³y
bardzo dobrze: 100 zdaj¹cych otrzyma³o
maksymaln¹ liczbê punktów, co œwiadczy
o tym, ¿e ten rodzaj egzaminu okaza³ siê
przyjazny dla maturzystów.

Od 5 maja 2005 r. trwaj¹ egzaminy
pisemne. Najwiêcej zdaj¹cych wybra³o
jêzyk angielski – 266, a pozosta³e jêzyki:

jêzyk niemiecki -  9, jêzyk francuski – 4.
Z przedmiotów wybranych dominuj¹:
matematyka – 101, historia – 100, WOS
– 69, geografia – 66. Inne wybrane
przedmioty: biologia – 34, chemia - 16,
fizyka – 14, informatyka – 12.

Do nowej matury w ZSB w Brzo-
zowie przyst¹pi³o 80 absolwentów
z: liceum profilowanego - kszta³towanie
œrodowiska (dwa oddzia³y) i liceum
ogólnokszta³c¹cego (jeden oddzia³).
Zdawane przedmioty: matematyka,
biologia, chemia, geografia, historia,
WOS oraz jêzyki: angielski, niemiecki
i rosyjski.

Star¹ maturê zdawa³o 97 absol-
wentów z: technikum po SP (dwa
oddzia³y), technikum po SZ (jeden
oddzia³), technikum zaoczne po SZ (jeden
oddzia³). Zdawane przedmioty na
egzaminie pisemnym: jêzyk polski,
matematyka, geografia.

W ZSE now¹ maturê zdawa³o
33 osoby. Jêzyk polski  podstawowy
– 33 osoby, rozszerzony – 7 osób, jêzyk
angielski podstawowy – 32 osoby,
matematykê – 9 osób, historiê – 12 osób,
biologiê - 2 osoby, geografiê – 12 osób,
jêzyk niemiecki – 1 osoba, WOS
– 3 osoby. Star¹ maturê zdawa³o 160
osób z systemu dziennego i 21 osób
z zaocznego. W czêœci pisemnej wszyscy
zdawali jêzyk polski i matematykê,
natomiast do czêœci ustnej wybrali:
matematykê, historiê, geografiê, WOS,
jêzyk angielski i jêzyk rosyjski.

Matura 2005

Zbigniew Sawka
Dyrektor I LO w Brzozowie

Tadeusz Sperber
Dyrektor ZSE w Brzozowie

Jan Prejsnar
Dyrektor ZSB w Brzozowie

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Zespó³ Szkó³ Budowlanych

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Po raz czwarty Zarz¹d Rejonowy PCK w Brzozowie zorganizowa³  4
maja br. Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Celem zawodów

by³o propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wœród m³odzie¿y oraz
zachêcenie jej do podnoszenia swoich umiejêtnoœci w tym zakresie. Mistrzostwa
mia³y wy³oniæ najlepsze zespo³y nios¹ce pomoc poszkodowanym.

W zawodach uczestniczy³o kilkudziesiêciu uczniów szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Zamierzeniem organizatorów by³o przeprowadzenie zawodów

na terenie Parku Miejskiego, ale
ze wzglêdu na bardzo z³e warunki
pogodowe mistrzostwa dziêki
uprzejmoœci Dyrektor Barbary
Golonki, która udostêpni³a salê
gimnastyczn¹ odby³y siê  na
terenie Szko³y Podstawowej.

Mistrzostwa rozpo
czê³a przemówieniem Danuta
Gwizda³a - Prezes Zarz¹du
Rejonowego PCK w Brzozo-
wie, która powita³a goœci, sê-
dziów, nauczycieli i zawodników,
czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³o
omówienie za³o¿eñ organiza-

cyjnych oraz zasad przeprowadzenia mistrzostw przez Bogus³awa Lidwina -  Sêdziego
G³ównego Zawodów.

Szko³y reprezentowane
by³y przez 4-osobowe dru¿yny,
które musia³y wykazaæ swe
umiejêtnoœci na ogniskach
urazowych, na których pozo-
ranci w sposób bardzo przeko-
nywuj¹cy odgrywali scenki
przedstawiaj¹ce ró¿ne sytuacje
zdarzaj¹ce siê w  ¿yciu.

Zawodnicy musieli
udzieliæ pomocy miedzy innymi
poszkodowanemu w bójce
kibicowi z ran¹ postrza³ow¹
brzucha, staruszce z zawa³em
serca, dwom nastolatkom

z zatruciem alkoholowo-narkotycznym oraz wykonaæ czynnoœci PP¯ (podstawowego
podtrzymywania ¿ycia) na fantomie i u³o¿yæ prawid³owo poszkodowanego.

Wszystkie ogniska urazowe, ich
przygotowanie jak i profesjonalne
wykonanie scenek przez pozorantów to
zas³uga Bogdana Lidwina - Instruktora
G³ównego PCK.

Po podliczeniu punktów ze wszys-
tkich ognisk koñcowa klasyfikacja
wygl¹da³a nastêpuj¹co:

- w kategorii szkó³ gimnazjalnych
1. Gimnazjum w  Jasienicy Rosielnej
2. Gimnazjum w Przysietnicy
3. Gimnazjum w Brzozowie

-w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych
1. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie

Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y
puchary i dyplomy wraz z gratulacjami
i ¿yczeniami dalszych sukcesów, a dru¿yna
z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych pierwszym
miejscem zapewni³a sobie udzia³ do
reprezentowania naszego powiatu na
mistrzostwach na  szczeblu okrêgowym
w Rzeszowie.

Podczas przerwy uczestnicy mogli
posiliæ siê dro¿d¿ówkami i soczkami, a po
skoñczonych konkurencjach zjeœæ ciep³y
posi³ek.

Organizatorzy Mistrzostw serde-
cznie dziêkuj¹ sponsorom za pomoc
materialn¹ i rzeczow¹, szczególne podziêko-
wania Zarz¹d Rejonowy PCK w Brzozowie
sk³ada  Barbarze Sawce - w³aœcicielce
prywatnej apteki w Brzozowie, Gra¿ynie
i Andrzejowi Wójtowiczom w³aœcicielom
firmy GRAN-PIK za przygotowanie
s³odkiego poczêstunku dla uczestników,
firmie ALTA oraz  Aleksandrze B¹k
w³aœcicielce piekarni z Przysietnicy.

IV MistrIV MistrIV MistrIV MistrIV Mistrzostwa Pierwszej Pzostwa Pierwszej Pzostwa Pierwszej Pzostwa Pierwszej Pzostwa Pierwszej Pomocy PCKomocy PCKomocy PCKomocy PCKomocy PCK

4 maja br. w Szkole Podstawowej w Brzozowie odby³a siê
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ̄ ycia PCK. Uczestniczy³o w niej
12 zespo³ów ze szkó³ gimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

    Celem olimpiady by³o promowanie zdrowego stylu ¿ycia wœród
m³odzie¿y szkolnej poprzez pog³êbianie wiedzy na temat zagro¿eñ
zdrowotnych oraz sposobów ochrony i poprawy zdrowia, kszta³towanie
wœród uczniów postaw prozdrowotnych oraz inicjowanie i realizacja
dzia³añ promuj¹cych zdrowie w œrodowisku lokalnym.

Olimpiada sk³ada³a siê z dwóch etapów, w czêœci pierwszej
- teoretycznej - uczestnicy rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ,
natomiast w czêœci praktycznej musieli zaprezentowaæ akcjê promuj¹c¹
zdrowy styl ¿ycia. Zadania oceniane by³y przez komisjê konkursow¹,
której przewodniczy³a  Danuta Gwizda³a - Prezes Zarz¹du Rejonowego
PCK w Brzozowie.

Po podliczeniu punktów z obydwu etapów konkurencji
klasyfikacja koñcowa przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

1. Gimnazjum w Górkach
2. Gimnazjum w Trzeœniowie
3. Gimnazjum w Grabownicy

Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary,
a pozostali uczestnicy pami¹tkowe dyplomy.

Olimpiada  Promocji  Zdrowego
Stylu ¯ycia PCK

Ma³gorzata Kruczek

Ma³gorzata Kruczek

Poszkodowany z ran¹ postrza³ow¹ brzucha

Podstawowe Potrzymywanie ¯ycia
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 18. 05. 2005 r.

Józef Ko³odziej
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy

w Brzozowie

1. Rozbieracz - wykrawacz (obróbka miêsa)
2. Kucharz (sta¿ )
3. Piekarz - cukiernik
4. Piekarz

Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie w maju 2005 r.  roz-
pocz¹³ realizacjê cyklu szkoleñ  pod has³em  „Kobieto wróæ na
rynek pracy”.

Uczestniczkami zajêæ bêd¹ kobiety zarejestrowane
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Brzozowie jako osoby bezro-
botne, maj¹ce trudnoœci  w powrocie do pracy. Do udzia³u
w programie zaproszone zosta³y kobiety, które od d³u¿szego
czasu pozostaj¹ bez pracy, maj¹ trudnoœci w znalezieniu zatrud-
nienia i postrzegaj¹ swoj¹ sytuacjê zawodow¹ jako trudn¹. Pro-
gram zak³ada tak¿e wsparcie osób, które maj¹ trudnoœci z przy-
stosowaniem zawodowym spowodowane b³êdnym wyborem
zawodu i brakiem poczucia to¿samoœci z posiadanym zawodem
wyuczonym.

Spotkania uczestników programu odbywaæ siê bêd¹
w Sali Informacji Zawodowej i Poradnictwa Grupowego  Powia-
towego Urzêdu Pracy w Brzozowie oraz w Internetowym  Cen-
trum Informacji Zawodowej dla Osób Bezrobotnych i Poszuku-
j¹cych Pracy w Brzozowie.
Cele programu: Celem  programu „Kobieto wróæ na rynek pra-
cy”  jest zwiêkszenie motywacji uczestniczek  do podejmowania
aktywnych dzia³añ na rynku pracy poprzez dokonanie oceny
swojej obecnej sytuacji, uœwiadomienie sobie mo¿liwoœci
i ograniczeñ oraz  poznanie sposobów radzenia sobie z trudno-
œciami i podejmowania skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do
znalezienia zatrudnienia.

Wa¿nym elementem programu bêdzie weryfikacja mo¿li-
woœci zawodowych  ka¿dej z osób uczestnicz¹cych w progra-
mie poprzez wykonanie badania z wykorzystaniem metod psy-
chologicznych  - testu Hollanda. Pozwoli to na sprecyzowanie
oczekiwañ wobec przysz³ej pracy i dokonanie oceny swoich
preferencji zawodowych oraz okreœlenie dominuj¹cego typu
osobowoœci zawodowej. Pomo¿e te¿ w wyznaczeniu najw³aœciw-
szego dla danej osoby  œrodowiska zawodowego.  Przekazanie
aktualnych informacji o lokalnym rynku pracy i prezentacja wy-
ników badañ na temat oczekiwañ pracodawców umo¿liwi  odna-
lezienie obszarów wymagaj¹cych doskonalenia i lepsze przygo-
towanie  siê do spotkañ z potencjalnymi pracodawcami.

Celem programu jest tak¿e zwiêkszenie pewnoœci siebie
kandydatek podczas bezpoœrednich spotkañ z pracodawcami
i rozmów kwalifikacyjnych. Przeprowadzenie scenek sytuacyj-
nych umo¿liwi  wychwycenie charakterystycznych elementów
komunikacji werbalnej i niewerbalnej prezentowanych przez po-
szczególne uczestniczki zajêæ i pozwoli na  wzmocnienie zacho-
wañ pozytywnych, a tak¿e skorygowanie b³êdów.

Zamierzeniem autorów programu jest tak¿e ukazanie
mo¿liwoœci wykorzystywania technologii internetowej  w dzia-
³aniach zmierzaj¹cych do znalezienia oferty pracy, a tak¿e wszel-

kich informacji przydatnych w trakcie jej poszukiwania. Zgod-
nie z za³o¿eniami programu - ka¿da uczestniczka zajêæ zdobêdzie
podstawowe umiejêtnoœci w zakresie obs³ugi poczty elektro-
nicznej i korzystania z Internetu. Bêdzie tak¿e posiada³a w³asn¹
skrzynkê pocztow¹, a adres e-mail stanie siê nowym elementem
tworzonych dokumentów aplikacyjnych. Podczas tego modu³u
szkoleniowego prowadz¹cy omówi ogólne zasady dzia³ania In-
ternetu i przedstawi najbardziej przydatne adresy stron interne-
towych zawieraj¹cych informacje potrzebne podczas poszuki-
wania pracy. Uczestniczki pod kierunkiem osoby prowadz¹cej
podejm¹ próbê odszukania interesuj¹cych informacji dotycz¹-
cych poszukiwania pracy, bezrobocia, sytuacji na rynku pracy,
wskazówek doradców personalnych, informacji o aktualnych
przepisach prawnych.

Osoby uczestnicz¹ce w zajêciach zapoznaj¹ siê miêdzy
innymi ze stronami internetowymi zawieraj¹cymi informacje
o lokalnych pracodawcach oraz ze stron¹ internetow¹ Powiato-
wego Urzêdu Pracy w Brzozowie, gdzie zamieszczane s¹ aktual-
ne informacje  o dzia³aniach urzêdu. Ka¿da uczestniczka zajêæ
podejmie próby wyszukania na stronach internetowych odpo-
wiedniej dla siebie oferty pracy.

Kobiety uczestnicz¹ce w zajêciach uzyskaj¹ szczegó³owe
informacje dotycz¹ce zasad funkcjonowania Internetowego
Centrum Informacji dla Osób Bezrobotnych i Poszukuj¹cych
Pracy w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Brzozowie.

Poniewa¿ d³ugotrwa³e pozostawanie bez pracy i trudno-
œci w przystosowaniu zawodowym generuj¹ powstawanie  ró¿-
norodnych problemów o pod³o¿u psychologicznym, istotnym
celem programu bêdzie zapoznanie uczestniczek zajêæ z mecha-
nizmami dzia³ania stresu i przedstawienie sposobów radzenia
sobie z nim.

Mamy nadziejê, ¿e udzia³ w programie zwiêkszy motywa-
cjê uczestniczek  do samodzielnego poszukiwania pracy  i bê-
dzie inspiracj¹ do wykorzystywania  nowych,  nieznanych do-
t¹d metod dzia³ania, a w konsekwencji  zwiêkszy szansê  na
znalezienie miejsca pracy.

Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny. Wszystkie osoby
uczestnicz¹ce w szkoleniach otrzymaj¹ komplet bezp³atnych
materia³ów informacyjnych.

 W chwili obecnej grupa uczestniczek pierwszej edycji
zajêæ jest ju¿ skompletowana. Osoby zainteresowane udzia³em
w kolejnej grupie szkoleniowej mog¹ zg³aszaæ siê do Powiato-
wego Urzêdu Pracy (pok. nr 11 i 12, na parterze) lub kontakto-
waæ siê telefonicznie tel. 43-421-37 wew. 31 lub 34.

„KOBIETO WRÓÆ  NA RYNEK PRACY”

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

5. Fakturzysta (sta¿)
6. Specjalista do spraw sprzeda¿y
    ubezp. zdrowotnych
7. Kelner (sta¿)
8. Szwaczka

9. Sprzedawca (sta¿)
10. Fryzjer (sta¿)
11. Spedytor (znaj. j. angielskiego
      lub j. niemieckiego + doœw.)
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wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
– Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)  maj¹cy na celu:
„Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia
poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do
zwiêkszenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla
przedsiêbiorczoœci wyrównywania szans oraz inwestowania
w zasoby ludzkie”.

Projekt skierowany jest do bezrobotnej m³odzie¿y do 25
roku ¿ycia  i zarejestrowanej w PUP w Brzozowie jako osoby
bezrobotne. Strategicznym celem projektu jest aktywizacja,
u³atwienie startu zawodowego oraz zwiêkszenie szans na podjêcie
zatrudnienia bezrobotnej m³odzie¿y zamieszka³ej na terenie
powiatu brzozowskiego.
Celami bezpoœrednimi bêd¹:
1. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, które umo¿liwi¹
m³odzie¿y zdobycie doœwiadczenia zawodowego zwiêkszaj¹cego
szanse na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia (organizacja
sta¿y).
2. Nauka umiejêtnego korzystania z technik aktywnego
poszukiwania pracy, opracowywanie dokumentów niezbêdnych
w poszukiwaniu pracy oraz okreœleniu indywidualnych œcie¿ek
rozwoju zawodowego (pomoc doradcy zawodowego).
3. Promocja postaw przedsiêbiorczych oraz samozatrudnienia
jako sposobu na znalezienie pracy poprzez przyznanie
jednorazowych œrodków na podjecie dzia³alnoœci gospodarczej
dla m³odzie¿y chc¹cej za³o¿yæ w³asn¹ firmê.

Projekt realizowany bêdzie w oparciu o zasadê
wyrównywania szans. Dotyczy to kobiet (co najmniej 40% tej
grupy stanowiæ bêd¹ kobiety) jak i mieszkañców terenów
wiejskich.

Okres wdra¿ania i realizacji projektu – 01.01.2005 r.
– 30.06.2006 r. Przewidywana liczba osób do objêcia programem
– 291 osób, w tym dla 280 osób zostan¹ zorganizowane
6 – miesiêczne sta¿e, natomiast 11 osobom zostan¹  przyznane
jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Osobom objêtych sta¿em przys³ugiwaæ bêdzie (przez okres
odbywania sta¿u) stypendium w wysokoœci zasi³ku dla
bezrobotnych.

Ca³kowity koszt projektu – 1.426.100 z³otych  w tym udzia³
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
– 1.035.349 z³.

PROJEKT
„MOJE  PIERWSZE  DOŒWIADCZENIA

ZAWODOWE”

wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
– Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)  maj¹cy na celu:
„Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia
poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do
zwiêkszenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla
przedsiêbiorczoœci wyrównywania szans oraz inwestowania
w zasoby ludzkie”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powy¿ej
25 roku ¿ycia, zamieszka³ych na terenie powiatu brzozowskiego
i zarejestrowanych w PUP w Brzozowie oraz pozostaj¹cych bez
pracy przez okres do 24 miesiêcy, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem osób d³ugotrwale bezrobotnych, tj. pozostaj¹cych bez
pracy powy¿ej 12 miesiêcy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa tej grupy osób
bezrobotnych poprzez:
1. Umo¿liwienie powrotu na rynek pracy i wzrost szeroko pojêtej

zatrudnialnoœci, w tym samozatrudnienia osób d³ugotrwale
bezrobotnych. Dzia³ania przewidziane w projekcie przewiduj¹
przyznanie jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, organizacjê przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, które pozwol¹ osobom, które nie pozostawa³y
w zatrudnieniu na przywrócenie kontaktu z prac¹ i w efekcie
ponowne wejœcie na rynek pracy, w tym podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, jak równie¿ dostosowanie posiadanych
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy zwiêkszaj¹cych mo¿liwoœci
aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

2. Nabycie umiejêtnoœci aktywnego poszukiwania pracy, wzrost
samooceny jak równie¿ zdolnoœci i umiejêtnoœci
interpersonalnych. Osoby uczestnicz¹ce w projekcie zostan¹
równie¿ objête dzia³aniami z zakresu poradnictwa zawodowego
i poœrednictwa pracy.

Projekt realizowany bêdzie w oparciu o zasadê wyrówny-
wania szans. Dotyczy to kobiet (co najmniej 40% tej grupy
stanowiæ bêd¹ kobiety) jak i mieszkañców terenów wiejskich.

Okres wdra¿ania i realizacji projektu  –  01.01.2005 r.
– 30.06.2006 r.  Przewidywana liczba osób do objêcia programem
– 49 osób, w tym dla 41 osób zostanie zorganizowane
6-miesiêczne przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
natomiast 8 osobom zostan¹  przyznane jednorazowe œrodki na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Osobom objêtym
przygotowaniem zawodowym przys³ugiwaæ bêdzie (przez okres
jego odbywania) stypendium w wysokoœci zasi³ku dla
bezrobotnych.

Ca³kowity koszt projektu – 302.400 z³otych,  w tym udzia³
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – 222.869 z³.

PROJEKT
  „WYKORZYSTAJ  SWOJ¥  SZANSÊ

NA  AKTYWNY  POWRÓT”

Józef Ko³odziej
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy

w Brzozowie

EUROPEJSKI  FUNDUSZ  SPO£ECZNY

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

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

EUROPEJSKI  FUNDUSZ  SPO£ECZNY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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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

¯ywnoœæ i ¿ywienie
Nadzorem  objêto  690 obiektów.  Przeprowadzono

ogó³em 744 kontrole. Ocenie poddano 212 próbek - ¿ywnoœci,
materia³ów przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoœci¹ oraz
zestawieñ dekadowych.

Zakwestionowano 12 próbek, w tym 6 pod wzglêdem
mikrobiologicznym, 2 - chemicznym i 4 - sanitarnym. Wszystkie
oceny dekadowe wykaza³y   nieprawid³owoœci w sposobie
¿ywienia.

Na terenie powiatu prowadz¹ dzia³alnoœæ 34 zak³ady
produkcji ¿ywnoœci. W 2  zak³adach  wprowadzany  jest
HACCP, w 40% zak³adów wprowadzone s¹ GHP i PMP.
Liczba zak³adów obrotu handlowego ¿ywnoœci¹  wynosi 298.
W 30% zak³adów wprowadzona jest dobra praktyka
higieniczna.

Œrodowisko pracy
W ewidencji zak³adów pracy jest 216 obiektów.

Nadzorem sanitarnym objêto 100 zak³adów, w których
zatrudnionych jest 3217 pracowników, w tym 1462 kobiety.
Przeprowadzono ogó³em 162 kontrole i rekontrole.

W 26 zak³adach pracy stwierdzono przekroczenie
najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników
szkodliwych dla zdrowia, w ekspozycji których pracuje 421
pracowników. Przekroczenie NDN/NDS wystêpuje g³ównie
w ekspozycji na ha³as i wibracjê.

W ekspozycji czynników rakotwórczych  pracuje
ogó³em 921 osób, w tym 608 kobiet. Najwiêksza liczba osób
pracuj¹cych w zasiêgu tych czynników wystêpuje:
w przetwórstwie drzewnym - py³y drewna twardego – 208
osób oraz s³u¿bie zdrowia - wzw- 692 osoby. Na czynniki
biologiczne g³ównie eksponowani s¹ pracownicy leœnictwa,
s³u¿by zdrowia i rolnictwa – ogó³em 937 osób.

W roku 2004 notowano 2 choroby zawodowe
w resorcie leœnictwa, s¹ to: borelioza i zespó³ wibracyjny
w postaci mieszanej.

Na terenie powiatu brzozowskiego prowadz¹
dzia³alnoœæ 2 zak³ady produkuj¹ce substancje i preparaty
chemiczne, 16 dystrybutorów substancji i preparatów
chemicznych oraz 32 zak³ady stosuj¹ce w dzia³alnoœci
zawodowej substancje i preparaty chemiczne. Ponadto
14  podmiotów gospodarczych wprowadza do obrotu
prekursory grupy IIB-R.

Stwierdzone uchybienia dotyczy³y: braku karty
charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego
w 26 zak³adach, b³êdnych kart charakterystyk substancji  lub
preparatu chemicznego w 10 zak³adach,  zakresu stosowania

i obrotu prekursorami grupy IIB-R w 7 zak³adach.  Podjêto
niezbêdne czynnoœci w zakresie wyeliminowania
ww. uchybieñ.

Placówki nauczania i wychowania
Sekcja Higieny Dzieci i M³odzie¿y nadzoruje

89 obiektów sta³ych, ponadto sezonowe, zwi¹zane z wypo-
czynkiem dzieci i m³odzie¿y. Przeprowadzono 249 kontroli.

Stan sanitarny zak³adów nauczania i wychowania uleg³
znacznej poprawie. Tylko jedna szko³a posiada ubikacje
zewnêtrzne. Przeniesienie tej szko³y do nowego budynku
szkolnego planowane jest na 2005 r. 29 placówek posiada
salê gimnastyczn¹, 32 placówki posiadaj¹ zastêpcz¹ salê
gimnastyczn¹, 2 sale gimnastyczne s¹ w trakcie budowy.
Jedna szko³a posiada kryty basen.

Placówki szkolne w wiêkszoœci s¹ zaopatrzone we
w³aœciwe meble. Jednak na zbadanych 360 stanowisk
uczniowskich 86 (tj. 24%) nie jest dobranych do wzrostu
ucznia. Posi³ki ciep³e wydaje 13 placówek dla 1572 uczniów,
a II œniadania 18 placówek dla 830 uczniów. Rozk³ady zajêæ
oceniono w 256 oddzia³ach. Najczêœciej powtarzaj¹ce siê
niedoci¹gniêcia to przedmioty „trudne” na pierwszej i po
pi¹tej lekcji. Opieka medyczna zapewniona jest w 16
placówkach, w pozosta³ych placówkach opieka medyczna
realizowana jest poza szko³¹.

Oœwiata zdrowotna i promocja zdrowia
Kierunki Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji  Zdrowia

przyjête do realizacji w 2004 roku  wynika³y z za³o¿eñ
Narodowego Programu Zdrowia, problemów zdrowotnych
oraz potrzeb œrodowiska. Realizowano  programy edukacyjno-
informacyjne, ogólnopolskie (6), wojewódzkie (5) oraz lokalne
(2). Tematyka  dotyczy³a: chorób zakaŸnych, nowotworowych,
higieny jamy ustnej, chorób serca, zapobiegania   stresowi,
wad   cewy  nerwowej, tematyki antytytoniowej, higieny
osobistej  i  zdrowego stylu ¿ycia.

W ramach  realizacji  przedsiêwziêæ  programowych
(13) i nieprogramowych (10) /akcje, kampanie/ wspó³pracowano
ze Starostwem  Powiatowym, Samorz¹dami Lokalnymi, S³u¿b¹
Zdrowia, Placówkami  Oœwiatowo-Wychowawczymi,
Zak³adami  Pracy, Ko³ami  Gospodyñ  Wiejskich, Komend¹
Powiatow¹  Policji i  mediami.  Organizowano szkolenia,
narady, konferencje, imprezy oœwiatowo-zdrowotne /w ramach
akcji, kampanii/, konkursy oraz  dystrybucje  materia³ów
oœwiatowo-zdrowotnych.

 Tadeusz Pióro
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Brzozowie w dniu 9 maja 2005 roku przeprowadzi³
zbiórkê publiczn¹ na terenie Brzozowa. Pieni¹dze zbierane by³y przez m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych wraz z instruktorem
PCK. £¹cznie zebrano 257,90 z³. Pieni¹dze uzyskane ze zbiórki zostan¹ przeznaczone na dofinansowanie akcji letniej dla
najubo¿szych dzieci.

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 4 4 4 4 r. c.d.
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

22 kwietnia br. w Zespole Szkó³ w Starej Wsi odby³y siê Powiatowe
Zawody Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego, w których wziê³o
udzia³ 12 dru¿yn ze szkó³ podstawowych i 6 dru¿yn z gimnazjów z ca³ego
powiatu brzozowskiego. Kilkugodzinne zmagania odbywa³y siê pod okiem
fachowców. Zawodnicy najpierw musieli uporaæ siê w ci¹gu 40 minut

z testem sk³adaj¹cym siê z 25 pytañ. Drug¹ konkurencj¹ by³ tor
sprawnoœciowy, gdzie zawodnicy na rowerach mieli do pokonania
11 przeszkód, w tym miêdzy innymi: ósemkê, bramkê, tarkê, równowa¿niê,
rynnê, deskê ukoœn¹. Ostatni etap zawodów to przejazd przez miasteczko
ruchu drogowego, gdzie szczególn¹ uwagê zwracano na naruszanie
przepisów ruchu drogowego, postawione znaki drogowe, ominiêcie punktu
kontrolnego, upadek zawodnika. Niezmiernie wa¿ny by³ równie¿ czas
uzyskiwany przez ka¿dego uczestnika.

W czasie przerw pomiêdzy kolejnymi konkurencjami zawodnicy mogli
obejrzeæ program, zjeœæ poczêstunek przygotowany przez organizatorów
zawodów oraz obejrzeæ nasz¹ szko³ê.

Podczas trwania zawodów w hali sportowej zorganizowano program
artystyczny zwi¹zany bezpoœrednio z bezpieczeñstwem na drogach pt.
„Tajemnicze znaki”, na którym uczniowie klas m³odszych otrzymali
ksi¹¿eczki i odblaski z r¹k Komendanta Edwarda Z¹bka i Naczelnika
Wydzia³u Drogowego Tadeusza Brzany.

Klasyfikacja koñcowa z zawodów w kategorii szkó³ podstawowych:
I miejsce – Szko³a Podstawowa w Starej Wsi,
II miejsce – Szko³a Podstawowa w Zmiennicy,
III miejsce – Szko³a Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy.

W kategorii gimnazjów:
I miejsce – Gimnazjum w Starej Wsi,
II miejsce – Gimnazjum w Brzozowie,
III miejsce – Gimnazjum w Przysietnicy.

Najlepszym zawodnikiem turnieju okaza³ siê Maciej Tercha z SP Nr 2
w Przysietnicy, któremu nagrodê w postaci roweru wrêczy³ Starosta
Brzozowski Zygmunt B³a¿. Nagrodê fair play otrzyma³ Arkadiusz Patryn
z r¹k sêdziego g³ównego zawodów Kazimierza Barañskiego.

Najlepsze dru¿yny oraz zawodnicy otrzymali rowery oraz inne
nagrody rzeczowe ufundowane przez hojnych sponsorów. W uroczystym
zakoñczeniu turnieju uczestniczyli i wrêczali nagrody miêdzy innym Starosta
Brzozowski Zygmunt B³a¿, Burmistrz Brzozowa Zdzis³aw Wojdanowski,
Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie nadkomisarz Edward Z¹bek.

Zwyciêskie zespo³y reprezentowa³y powiat brzozowski w wojewódz-
kim finale Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego, które odby³y siê
14 maja w Jaros³awiu.

Na uwagê za-
s³uguje du¿y wysi³ek
o r g a n i z a t o r ó w

w³o¿ony w przygotowanie oraz organizacjê imprezy.
Da³o siê zauwa¿yæ wysoki poziom umiejêtnoœci
reprezentowany przez poszczególne dru¿yny,
zw³aszcza tam, gdzie szko³y posiadaj¹ miasteczko
ruchu drogowego.

Serdecznie dziêkujemy fundatorom nagród:
Staroœcie  Brzozowskiemu, Burmistrzowi Brzozowa,
Wójtowi Domaradza, Komendantowi Powiatowemu
Policji w Brzozowie, w³aœcicielowi Firmy „BISKAR”,
Firmie „CONNEX” o/Brzozów, Hucie Szk³a „KAMA”,

Piekarni z Przysietnicy, OSM w Jasienicy, Firmie „Gran-
Pik”, Firmie „Po³oniny” w Brzozowie, Cukierni
W. Bieñczaka, Towarzystwu Ubezpieczeniowemu
„SAMOPOMOC” S.A. o/Brzozów.

Ewa Chrobak

Bezpieczny na drodze

Jeden z zawodników w trakcie pokonywania
przeszkód na torze sprawnoœciowym

Starosta Zygmunt B³a¿ wrêcza nagrody



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

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 !!!

12 kwietnia br. w œwietlicy Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzozowie odby³y siê VII
Powiatowe Eliminacje OTWP pod has³em „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”.

W bie¿¹cym roku eliminacje przeprowadzone zosta³y
zgodnie ze zmienionym przez Prezydium Zarz¹du G³ównego

ZOSP RP w grudniu 2004 r. regulaminem, który przewiduje
rywalizacjê uczestników w trzech grupach wiekowych:
I grupa - uczniowie szkó³ podstawowych
II grupa - uczniowie szkó³ gimnazjalnych
III grupa - uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych.

W eliminacjach powiatowych uczestniczy³a m³odzie¿
z piêciu gmin powiatu brzozowskiego. Byli to zwyciêzcy
eliminacji gminnych tego turnieju w grupach I i II oraz
dwuosobowe reprezentacje 3 szkó³ ponadgimnazjalnych
w grupie III.

 Eliminacje pisemne (maksymalna iloœæ punktów – 20):
GRUPA  I
1. Maciej Tercha - SP Nr 2 - Przysietnica - pkt. 17
2. Grzegorz Tokarz - SP Wzdów - pkt. 16
3. Piotr G³adysz - SP H³udno - pkt. 12
4. S³awomir Fija³ka - SP Dydnia - pkt. 10
5. Emil Groszek - SP Nr 1 Domaradz - pkt. 6

GRUPA  II
1. Gabriela Graba - Gimnazjum  Haczów - pkt. 18
2. Dariusz Niemiec - Gimnazjum Nozdrzec - pkt. 17
3. Rados³aw Herbut - Gimnazjum Golcowa - pkt. 16
4. Joanna Rzepka - Zespó³ Szkó³ Przysietnica - pkt. 13
5. Daria Kondracka - Gimnazjum Niebocko - pkt. 7

ELIMINACJE  POWIATOWE  OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU  WIEDZY  PO¯ARNICZEJ

GRUPA  III  (szko³y ponadgimnazjalne – Brzozów)
1. S³awomir Michalski - I Liceum Ogó³nokszta³c¹ce - pkt. 18
2. Maksymilian Piwowar - Zespó³ Szkó³ Budowlanych - pkt. 12
3. Angelika Leœniak - I Liceum Ogó³nokszta³c¹ce - pkt. 12
4. Rafa³ Bober - Zespó³ Szkó³ Budowlanych - pkt. 11
5. Artur Gazdowicz - Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych - pkt. 10
6. Sylwester Leszek- Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych - pkt. 6

WYNIKI FINA£OWE (maksymalna iloœæ punktów - 18):
GRUPA  I
1. Maciej Tercha - SP Nr 2 Przysietnica - pkt. 17
2. Piotr G³adysz - SP  H³udno - pkt. 14
3. Grzegorz Tokarz - SP  Wzdów - pkt. 9

GRUPA  II
1. Dariusz Niemiec - Gimnazjum Nozdrzec - pkt. 12
2. Gabriela Graba - Gimnazjum  Haczów - pkt. 10
3. Rados³aw Herbut - Gimnazjum  Golcowa - pkt. 6

GRUPA  III
1. S³awomir Michalski - I Liceum Ogó³nokszta³c¹ce - pkt. 7
2. Angelika Leœniak – I Liceum Ogó³nokszta³c¹ce – pkt. 5
3. Maksymilian Piwowar – Zespó³ Szkó³ Budowlanych – pkt. 2

Eliminacje szczebla powiatowego ocenia³a komisja z³o¿ona
z pracowników KP PSP w Brzozowie w sk³adzie;
1. kpt. Stanis³aw WIELOBÓB - przewodnicz¹cy
2. m³. kpt. Krzysztof SZERSZEÑ - cz³onek
3. asp. sztab. Edward ROZENBAJGIER - sekretarz

Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze lokaty
w poszczególnych gru-
pach reprezentowali powiat
brzozowski na eliminacjach
wojewódzkich OTWP,
które odby³y siê 28 kwie-
tnia w miejscowoœci Brzy-
œcie w powiecie mieleckim.

Wszyscy ucze-
stnicy eliminacji otrzymali
pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez: Starostwo
Powiatowe w Brzozowie,
Komendê Powiatow¹ PSP
w Brzozowie i Zarz¹d
Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w Brzozowie.

Informacje zebra³ i opracowa³:
asp. sztab. Bogdan Biedka

W eliminacjach powiatowych uczestniczy³a m³odzie¿
z piêciu gmin powiatu brzozowskiego

Wrêczenie nagród
przez Sekretarz Powiatu Ewê Tabisz
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Opr. m³. kpt. Tomasz Mielcarek

Uroczyste obchody Dnia Stra¿aka w Komendzie Powiatowej
PSP w Brzozowie mia³y miejsce 4 maja br. i rozpoczê³y siê o godz.
7.30 msz¹ œw. w Koœciele Parafialnym w Brzozowie, a nastêpnie
o godz. 8.30 w Œwietlicy tutejszej komendy odby³o siê
okolicznoœciowe spotkanie. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni
goœcie, tj. Przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie m³. bryg. Ryszard Pszonka,
Starosta Brzozowski  Zygmunt B³a¿, Burmistrz Gminy Brzozów
Zdzis³aw Wojdanowski,  Prezes Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Brzozowie Stanis³aw
£obodziñski, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podinsp.
Edward Z¹bek oraz stra¿acy pe³ni¹cy s³u¿bê w komendzie, stra¿acy-
emeryci, którzy przeszli w stan spoczynku oraz  cz³onkowie rodzin
stra¿aków. Uczestników spotkania powita³ Komendant Powiatowy
PSP w Brzozowie bryg.  Stanis³aw Paj¹k. W trakcie spotkania
odczytano ¿yczenia Prezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP
oraz Komendanta G³ównego PSP Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
Zaproszeni goœcie równie¿ przekazali okolicznoœciowe ¿yczenia
z okazji Dnia Stra¿aka. W czasie uroczystoœci wrêczono przyznane
z okazji Dnia Stra¿aka odznaczenia resortowe oraz nadane wy¿sze
stopnie s³u¿bowe.

Odznaczeniami i medalami wyró¿nione zosta³y
nastêpuj¹ce osoby:
· st. ogn. w st. spocz.  Adam Czuchra – Br¹zow¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony

dla ochrony przeciwpo¿arowej”,
· st. ogn. Ignacy Paj¹k - Br¹zow¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony dla ochrony

przeciwpo¿arowej”,
· st. ogn. Jan Dudek –  Z³otym Medalem „Za Zas³ugi dla

po¿arnictwa”,
· podinsp. Edward Z¹bek –  Srebrnym Medalem „Za Zas³ugi dla

po¿arnictwa”,
· asp. Wojciech Sobolak –  Br¹zowym Medalem „Za Zas³ugi dla

po¿arnictwa”.
Wy¿sze stopnie s³u¿bowe otrzymali:
· m³. asp. Ryszard Rygiel – stopieñ aspiranta,
· ogn. Sylwester Tesznar   –  stopieñ starszego ogniomistrza,
· m³. ogn. Grzegorz Cwynar    –  stopieñ ogniomistrza,

Uroczyste  obchody  Dnia  Stra¿aka
· m³. ogn. Bogus³aw Kostka    –  stopieñ ogniomistrza,
· m³. ogn. Stefan Michalski  – stopieñ ogniomistrza,
· m³. ogn. Jan Szerszeñ     – stopieñ ogniomistrza,
· m³.ogn. Ryszard Zubel  – stopieñ ogniomistrza,
· sekc.  Jacek Kuœnierczyk  – stopieñ starszego sekcyjnego.

Ponadto w dniu 22 maja br. odby³a siê uroczystoœæ

obchodów Wojewódzkich Dnia Stra¿aka 2005 zorganizo-
wana na Placu Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie, gdzie
zosta³y wrêczone wyró¿nienia dla stra¿aków z naszej
komendy.
Odznaczenia pañstwowe otrzymali:
· G³ówny Ksiêgowy  st. ogn. Helena Wojnar – Z³oty „Krzy¿

Zas³ugi”,
· Dowódca Zmiany asp. sztab. Zdzis³aw D¹browski – Srebrny

„Krzy¿ Zas³ugi”,
· Dy¿urny Operacyjny st. asp. Ryszard Kuœ - Srebrny „Krzy¿

Zas³ugi”,
· Ratownik ogn. Jan Kaczor – Br¹zowy „ Krzy¿ Zas³ugi”.

S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E

Od miesiêcy du¿ym zainteresowaniem mieszkañ-
ców i osób spoza regionu cieszy siê minialbum
fotograficzny „Dydnia. Gmina w dolinie Sanu”. Ksi¹¿kê
tê charakteryzuje wyj¹tkowa starannoœæ edytorska,
dobry, kredowy papier i piêkna szata graficzna. Wkrótce
ma nast¹piæ jej kolejne wydanie.

Wydawnictwo zawiera niewielk¹ czêœæ opisow¹
z charakterystyk¹ poszczególnych miejscowoœci gminy
oraz rozbudowan¹ czêœæ fotograficzn¹, która stanowi
o walorach ca³ej publikacji. Na stu kilkunastu barwnych
fotografiach zosta³o uwiecznione wszystko to, co
decyduje o urodzie gminy nad Sanem. Przegl¹daj¹c album
poznajemy jej piêkniejsze oblicze. Ksi¹¿ka zawiera bowiem
to, co jest najwiêkszym atutem tej ziemi: nieska¿on¹, pe³n¹
uroczych zak¹tków i miejsc naturê oraz ciekawe
i przepojone czêsto dramatyczn¹ histori¹ zabytki. Efekt
ten potêguje solidna, cierpliwa i wykonana z sercem praca
profesjonalnego zespo³u fotografów. W kadrach zosta³y
zatrzymane ulotne chwile rozkwitaj¹cej przyrody,
zalesione wzgórza nad prze³omami Sanu. Zdjêcia
utrwalaj¹ te¿ zaskakuj¹ce impresje z owianymi mg³¹ albo

okrytymi œwiat³em brzasku czy
zmroku dworami i koœció³kami.
Z innych fotografii przebija  radoœæ
tworzenia ludowych artystów,
a jeszcze inne dokumentuj¹ wa¿ne
i wzruszaj¹ce  momenty z ¿ycia
lokalnej spo³ecznoœci – spotkanie
z Papie¿em - Polakiem, mszê
w opuszczonej cerkwi w Uluczu albo
beztrosk¹ zabawê do¿ynkow¹.

Wydawnictwo to jest trafio-
nym przedsiêwziêciem promo-
cyjnym tej nie nale¿¹cej przecie¿ do
najzamo¿niejszych gmin. Atutami
publikacji s¹ te¿ jego porêczny format
A-5, krótkie streszczenie w 4 jêzykach oraz niewygórowana cena.
„Dydnia. Gmina w dolinie Sanu” to pe³ne uroku, trafione w dziesi¹tkê
wydawnictwo. Mo¿na by sobie pomarzyæ, aby ka¿da z gmin
brzozowskich pokusi³a siê o podobn¹ publikacjê. Powsta³aby 6-tomowa
biblioteczka, powiatowa seria wydawnicza. Jedyna. Fachowa.
Autentyczna.

PIÊKNIEJSZE OBLICZE GMINY

Damian Kierek

Srebrnym Medalem „Za Zas³ugi dla po¿arnictwa”
zosta³ odznaczony podinsp. Edward Z¹bek
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Opr. ARiMR w Brzozowie

Dzia³anie 2.1.
PRZYWRACANIE  POTENCJA£U  PRODUKCJI  LEŒNEJ
ZNISZCZONEGO  NATURALN¥  KATASTROF¥  I/LUB
PO¯AREM  ORAZ  WPROWADZENIE  ODPOWIEDNICH
INSTRUMENTÓW  ZAPOBIEGAWCZYCH

Kto mo¿e ubiegaæ siê o wsparcie?
Nadleœnictwa Pañstwowych Gospodarstw Leœnych (NPGL)
Lasy Pañstwowe oraz w³aœciciele lasów prywatnych
(w³aœciciele, dzier¿awcy lub u¿ytkownicy wieczystych lasów
niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa, z wyj¹tkiem
jednostek samorz¹du terytorialnego), którzy zg³osz¹ nale¿¹ce
do nich tereny leœne do objêcia dzia³aniami w zakresie ich
odnowy w ramach kompleksowego projektu realizowanego
przez dane nadleœnictwo.
Na co mo¿e byæ przeznaczone wsparcie?
Wsparcie mo¿e byæ przeznaczone na:
· pozyskanie, zbiór, zakup nasion, szyszek i owoców oraz ich

³uszczenie,
· przechowywanie, przysposobienie i stratyfikacjê nasion,
· zagospodarowanie drzewostanów nasiennych i zacho-

wawczych,
· produkcjê i zakup materia³u sadzeniowego,
· melioracje agrotechniczne,
· przygotowanie gleby pod odnowienia, przebudowê, poprawki

i uzupe³nienia,
· odnowienie i przebudowê powierzchni leœnych,
· wykonanie poprawek i uzupe³nieñ,
· pielêgnowanie upraw, m³odników i drzewostanów,
· inwentaryzacjê i ochronê cennych obiektów przyro-dniczych,

³¹cznie z nowelizacj¹ programów ochrony przyrody,
· budowê i modernizacjê obiektów szkó³karskich oraz zakup

maszyn i urz¹dzeñ szkó³karskich,
· budowê i modernizacjê elementów zagospodarowania

rekreacyjnego i turystycznego,
· budowê i modernizacjê infrastruktury edukacyjnej,
· zakup maszyn i urz¹dzeñ do zagospodarowania i ochrony

lasu,
· ochronê lasu przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi,
· ochronê ró¿norodnoœci biologicznej,
· budowê i modernizacjê dróg technologicznych i przeciw-

po¿arowych oraz infrastruktury drogowej celem
udostêpnienia i ochrony kompleksów leœnych,

· budowê i modernizacjê infrastruktury przeciwpo¿arowej oraz

zakup sprzêtu, urz¹dzeñ i pojazdów dla celów
ochrony przeciwpo¿arowej.
Jaka jest forma i wysokoœæ wsparcia?
Pomoc finansowa udzielana jest w formie
refundacji (zwrotu) poniesionych przez
Wnioskodawcê kosztów projektu.
Poziom pomocy w ramach dzia³ania wynosi
100% ca³kowitych kosztów kwalifikowanych
projektu.
Jakie s¹ warunki uzyskania wsparcia?

- Projekt mo¿e byæ realizowany na obszarach leœnych bezpoœrednio
uszkodzonych w wyniku naturalnej katastrofy lub po¿aru
(Nadleœnictwa: Borki, Dryga³y, Czerwony Dwór, Gi¿ycko,
Nowogród, Pisz, Ostro³êka, Myszyniec, Rudka – grupa A) lub
na obszarach leœnych nieuszkodzonych, na których istnieje
zwiêkszone zagro¿enie na skutek zaistnia³ej naturalnej katastrofy
lub po¿aru (Nadleœnictwa: Maskuliñskie, Go³dap, Olecko,
Szychowo, Strza³owo i Mr¹gowo - obrêb Mr¹gowo
- w czêœciach s¹siaduj¹cych z obszarami zniszczonymi przez
katastrofê i funkcjonalnie z nimi powi¹zanymi – grupa B).

- Projekty zg³aszane przez nadleœnictwo, nie uznane za
bezpoœrednio zniszczone w wyniku naturalnej katastrofy lub
po¿aru, mog¹ dotyczyæ jedynie dzia³añ zapobiegawczych,
maj¹cych wp³yw na zabezpieczenie obszarów leœnych
bezpoœrednio zniszczonych w wyniku katastrofy.

- Nadleœnictwo, w toku przygotowania projektu, jest obowi¹zane
do poinformowania w³aœcicieli lasów prywatnych o planowym
projekcie i uwzglêdnienia w jego zakresie lasów prywatnych,
zg³oszonych przez ich w³aœcicieli.

- Projekt nie mo¿e byæ realizowany z udzia³em innych œrodków
publicznych przyznanych w zwi¹zku z realizacj¹ projektu.

- Projekty powinny uwzglêdniaæ zasady zabezpieczeñ
przeciwpo¿arowych w powi¹zaniu z kategori¹ zagro¿enia
po¿arowego obszaru leœnego, którego dotyczy projekt.

- Bie¿¹ce uregulowanie zobowi¹zañ podatkowych oraz zobowi¹zañ
z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego i zdrowotnego.

Kategorie zagro¿enia po¿arowego obszarów leœnych s¹ okreœlone
w za³¹czniku nr 6 do Uzupe³nienia Sektorowego Programu
Operacyjnego.

Wnioski mo¿na pobraæ w Biurze Powiatowym w Brzozowie oraz
ze strony internetowej:
www.arimr.gov.pl i komputerowo wype³nione z³o¿yæ w Podkarpac-
kim Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie, ul. Lubelska 46,
35-233 Rzeszów, tel. (0-17) 875-60-71.
Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ:
- Podkarpacki Oddzia³ Regionalny ARiMR w Rzeszowie,

ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, tel. (0-17) 875-60-71;
- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,

ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89,
- Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1,

tel. 434-46-83 lub 434-46-86;
- Bezp³atna infolinia: 0-800-38-00-84.

PRZEWODNIK ROLNIKA

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Oœrodek Onkologiczny im.
Ks. Bronis³awa Markiewicza jako jeden z 20 oœrodków w Polsce zosta³
zakwalifikowany do realizacji programu polityki zdrowotnej „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych 2005 – Doposa¿enie i modernizacja zak³adów
radioterapii”. Zadecydowa³a tak specjalnie w tym celu powo³ana w Ministerstwie
Zdrowia Komisja Konkursowa. Ww. program jest kontynuacj¹ Narodowego
programu zwalczania chorób nowotworowych 2004-2007. Ju¿ w 2005 r. brzozowski
oœrodek otrzyma œrodki finansowe na zakup aparatury do radioterapii onkologicznej.

(red)
Sprzêt w Podkarpackim Oœrodku Onkologicznym

PIENI¥DZE  DLA  BRZOZOWSKIEJ  ONKOLOGII

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

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

UWAGA ROLNICY!
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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

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e nigdy za du¿o
pomocy finansowej zw³aszcza dla

rolników, bo nikt nie uskar¿a siê na nadmiar
pieniêdzy, wyczerpaæ muszê tu temat unijnych
dop³at. Istnieje szereg dop³at skierowanych do
wszystkich kierunków specjalizacji oraz do wielo-
kierunkowych gospodarstw, a prawdê mówi¹c
- najœciœlej do wszelkich posiadaczy ziemi.

Niema³o przepad³o œrodków finansowych
oferowanych od lat (jeszcze przed integracj¹)
naszemu rolnictwu z przyczyny niedoinformo-
wania rolników. Wystarczy wyobraziæ sobie
zagrody z Polski B i C oddalonej od wszelkich urzêdów
i agencji. Dla ich w³aœcicieli do niedawna by³o
niewiarygodne jakiekolwiek p³acenie „za nic”.
Niezaprzeczalne te¿  jest, ¿e najwiêcej œrodków
unijnych pozyskaj¹ rolnicy najbardziej œwiatli,
dobrze poinformowani, wykszta³ceni.

To oczywiœcie dobrze, bo w takich gospodarstwach finanse
te bêd¹ najlepiej spo¿ytkowane - na inwestycje
i na wszechstronny rozwój. By³oby jeszcze lepiej, gdyby
mog³y rozwijaæ siê tak¿e te peryferyjne gospodarstwa,
a wiêc gdyby tam dociera³y informacje o wszystkich
wariantach unijnych pomocy. Niestety jest inaczej. Jak
nigdy galopuje teraz rozwarstwienie dochodów na wsi
i wraz z Polsk¹ B i C powstaje coraz liczniejsza populacja
obywateli ze statusem ekonomicznym B i C a nawet D.
Uwzglêdniwszy powy¿sze spieszê rozwin¹æ i poszerzyæ
informacje o wszelkich mo¿liwoœciach uzyskania pomocy
z UE i z krajowych funduszy.

Z chwil¹ integracji z dziesiêcioma nowymi krajami
zasadniczo zmieni³a siê Wspólna Polityka Rolna. W miejsce
p³acenia na produkt p³aci siê na powierzchniê ziemi. Inaczej
ujmuj¹c - zamiast wspierania maksymalizacji iloœci i jakoœci
zwierz¹t czy roœlin wspiera siê dziœ tylko jakoœæ i rozwój
zrównowa¿ony. Pojêciem rozwoju zrównowa¿onego okreœla
siê równowagê rynkow¹ (popytu i poda¿y), restytucjê
œrodowiska naturalnego, poprawê komfortu ¿ycia zwierz¹t,
wytwarzanie zdrowej  ¿ywnoœci i in. Do opanowania unijnej
nadprodukcji przyjêto m. in. te w³aœnie œcie¿ki postêpowania.

Wspomnieæ warto, ¿e ju¿ w 1995 r. w Marakeszu
(przepiêkne, czerwone miasto Maroka) podpisano umowy
pomiêdzy Œwiatow¹ Organizacj¹ Handlu (WTO) licz¹c¹ 105
krajów w tym Polskê, które przewiduj¹:
- obni¿enie interwencjonizmu rokrocznie o 20%,
- obni¿enie ce³ i odst¹pienie od ce³ zaporowych (o 35%),
- stabilizacjê cen ¿ywnoœci i relacji cen (stopniowa ich

unifikacja w ujêciu globalnym),
- ca³kowite odst¹pienie od subsydiowania eksportu,
- sukcesywne obni¿anie kosztów produkcji.

Do 2004 r. praktycznie ¿adna z tych umów nie zosta³a
przez UE zrealizowana. Przez USA zreszt¹ te¿ nie. Wszystkie
te za³o¿enia dopiero teraz po 10 latach bêd¹ wprowadzone,
przy czym w nowych 10 krajach od zaraz - od 2004, a w UE
od 2007 r.

Z jednej strony z punktu widzenia krajów z deficytem
¿ywnoœci s¹ to rozwi¹zania demokratyzuj¹ce globalne
zasady produkcji i handlu ¿ywnoœci¹. Znamy egoizm
i dominacjê na tym najwa¿niejszym, strategicznym rynku
¿ywnoœci jej potentatów, m. in. wysypywanie zbo¿a do
oceanu, gdy magazyny pêka³y im w szwach.

Z drugiej zaœ strony zbieg czasu integracji z UE z tym wielkim
zakrêtem polityki rolnej postawi³ nas na starcie w bardzo nierównej
sytuacji konkurencyjnej. Kraje UE po d³ugookresowej stymulacji
produkcji dop³atami s¹ na koñcu œcie¿ki rozwoju iloœciowego (mniej
jakoœciowego), my natomiast nie zd¹¿yliœmy siê zacz¹æ rozwijaæ.
Zabrak³o nam okresu z dop³atami na produkty, aby dziœ stawiæ czo³a
konkurencji w obrêbie UE i poza ni¹.

Wielkoœæ dop³at powierzchniowych w Polsce wynosi dla
gospodarstw o wielkoœci 5-7 ha - 3 773 z³, o wielkoœci 10-15 ha -  6 288 z³,
o wielkoœci 15-17 ha -  8 803 z³, o powierzchni 20-50 ha œrednio 17 605 z³.
£atwo oceniæ na ile s¹ to sumy prorozwojowe, zwa¿ywszy jak nieliczna
jest grupa tych du¿ych gospodarstw. D¹¿yæ trzeba aby wykorzystaæ
jak najwiêcej pomocy spoza tych dop³at powierzchniowych.

Najogólniej dop³aty UE podzieliæ mo¿na na bezpoœrednie
(s¹ to te do powierzchni ziemi i do przechowywania wieprzowiny) oraz
o charakterze poœrednim, którym jest Sektorowy Program Operacyjny
i Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sektorowy
Program Operacyjny obejmuje takie cele jak: inwestycje
w gospodarstwach rolnych wszystkich kierunków produkcji, wsparcie
u³atwienia startu m³odym rolnikom, dop³aty do szkoleñ rolników,
dop³aty do scalania gruntów, wsparcie podejmowania alternatywnych
Ÿróde³ dochodu, wsparcie przetwórstwa i marketingu produktów
rolnych.

Graniczne sumy pieniê¿ne, które rolnik – beneficjent mo¿e
uzyskaæ to: 160 000 z³ na inwestycje, a stanowi to 50% (55% m³odym
rolnikom) kosztów kwalifikowanych, natomiast 60%, gdy beneficjent
gospodaruje na terenach o niekorzystnych warunkach; 60 000 z³ na
u³atwienia startu m³odym rolnikom. Kwotê tê rolnik mo¿e wykorzystaæ
na zakupy maszyn, urz¹dzeñ, ziemi, budowê lub modernizacje, remonty,
ci¹gi kanalizacyjne oraz na œrodki produkcji.

Mo¿na uzyskaæ 100 000 z³ na podjêcie dzia³alnoœci dla
alternatywnych Ÿróde³ dochodu, a wiêc zmianê kierunku produkcji,
podjêcie agroturystyki, us³ug, przetwórstwa i in.

Kiedy omawiamy problem dop³at do rolnictwa, rzadko kojarz¹
siê nam one ze œrodkami krajowymi. Tymczasem powa¿ne kwoty
pieniê¿ne od lat z bud¿etu pañstwa kieruje siê na dop³aty do kredytów.
Wówczas niektóre linie kredytowe dla rolników obci¹¿one s¹ tylko
kosztami zbli¿onymi do inflacji, a zysk banku wyrównywany jest
z bud¿etu pañstwa. Lapidarnie ujmuj¹c - kwota dop³at jest zbli¿ona
wielkoœci¹ do ró¿nicy pomiêdzy kredytem preferencyjnym dla rolników
a kredytem komercyjnym.

Stanis³awa Okularczyk

PRZEWODNIK ROLNIKA

`

Unijna i KRAJOWA
POMOC FINANSOWA

ROLNIKOM I MIESZKANCOM WSI
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22 kwietnia br. w Domu
Ludowym w Trzeœniowie odby³o
siê uroczyste otwarcie wystawy
twórców ludowych z Trzeœniowa.
Wystawê mo¿na by³o obejrzeæ do
25 kwietnia. To ju¿ druga edycja
tej imprezy – pierwsza mia³a
miejsce w 2002 r. Od tego roku
twórcy ludowi z Trzeœniowa
rokrocznie uczestnicz¹ w Jarmarku
Folklorystycznym w Brzozowie.
Organizatorem przedsiêwziêcia
by³a Szko³a Podstawowa
w Trzeœniowie, z Krystyn¹ Wojtoñ
i Dyrektor Alin¹ Prorok na czele.
Wernisa¿ by³ wspania³¹ okazj¹ do
spotkania z rodzimymi artystami, do
obejrzenia ich dzie³, a tak¿e pozwoli³ na
doskona³¹ realizacjê œcie¿ki edukacyjnej
„Dziedzictwo kulturowe w regionie”.

Program „Dziedzictwo kulturowe
w regionie” zak³ada poznanie przez dzieci
i m³odzie¿ w³asnego dziedzictwa
kulturowego. Takie obcowanie z rodzim¹
kultur¹ powinno odbywaæ siê od
wczesnego dzieciñstwa, na ka¿dym
etapie edukacji, poprzez formy i metody
pracy dostosowane do rozwoju

psychofizycznego i intelektu-
alnego dziecka. Niezmiernie
wa¿na jest wspó³praca z loka-
lnym œrodowiskiem, aktywna
praca na lekcjach z wykorzy-
staniem podstaw programo-

wych poszczególnych przed-
miotów nauczania oraz dzia³a-
niach pozalekcyjnych i poza-
szkolnych.

Zorganizowana wysta-
wa by³a realizacj¹ tych za³o¿eñ.
Najm³odsze pokolenie mia³o
okazjê poznaæ prace artystów
ludowych z Trzeœniowa.
Wernisa¿em interesowali siê
jednak nie tylko uczniowie.
Prezentowane prace by³y tak
ciekawe i ró¿norodne, ¿e
chêtnie przychodzili ogl¹daæ je  liczni
mieszkañcy Trzeœniowa i okolic.

Swoje dzie³a zaprezentowali:
Andrzej Michalski  – malarz,

rzeŸbiarz. Malarstwem interesuje siê od
szko³y podstawowej, a rzeŸb¹ i p³asko-
rzeŸb¹ od szko³y zawodowej. Natchnienie
czerpie z natury, gdy¿ czêsto przebywa na
³onie przyrody.

Kazimierz Prugar jest malarzem.
Interesuje siê t¹ dziedzin¹ ju¿ prawie 50 lat.
Malarstwo wype³nia ca³e jego ¿ycie, w to
co robi wk³ada ca³¹ duszê. Niektóre obrazy
olejne s¹ wiernymi kopiami dzie³ wielkich
mistrzów, a akwarele i grafiki prezentuj¹
piêkne, stare budowle i pejza¿e.

Maria Ziemiañska uk³ada wiersze
i piosenki okolicznoœciowe. Powiedzia³a, ¿e
gdy zna temat, s³owa same uk³adaj¹ siê do
rymu.

Miros³aw Or³owski interesuje siê
rzeŸb¹ i p³askorzeŸb¹, wikliniarstwem
i fotografi¹, a tak¿e kultur¹ innych ludów,

n a  l u d o w on a  l u d o w on a  l u d o w on a  l u d o w on a  l u d o w o
czego przyk³adem s¹ wykonane przez
niego rury didjuridu (did¿uridu), bêbny
– djembe (d¿emby). Podró¿e poci¹ga³y go
od zawsze. Obecnie jest w Anglii.

Edward Mróz  jest mistrzem
w wykonywaniu paradnych he³mów
stra¿ackich. He³my wykonywane s¹
z ¿ywic epoksydowych w kolorze
czarnym, bia³ym, srebrnym, brokacie
i metaliku z³otym. Wzorem dla
produkowania s¹ he³my wykonywane
w trzech zaborach i okresie miêdzy-
wojennym. Te natomiast by³y wzorowane
na he³mach greckich, rzymskich
i francuskich. Jest 10 podstawowych
typów he³mów, na których montowane
s¹ ró¿nego typu szyszaki i ozdoby
z chromu, mosi¹dzu i br¹zu. Prezento-
wane s¹ w muzeach, na zjazdach OSP,

œwiêtach pañstwowych, zarz¹dach
wojewódzkich, w programach telewi-
zyjnych.

Halina Ziemiañska, Maria Prugar,
Anna Ziemiañska, Ludwika Lubas,
Helena Ziemiañska, Maria Wojtuñ
i najm³odsza z nich Rozalia Ziembicka
wykonuj¹ prace haftem krzy¿ykowym,
richelieu oraz œciegiem p³askim „Janina”,
a tak¿e koronki szyde³kowe. Ich dzie³a to
przepiêkne serwety z motywami
œwi¹tecznymi, obrusy, obrazki œwiêtych,
gorsety i fartuchy ludowe.

Zofia Prugar jest mistrzyni¹
w pieczeniu szyszek weselnych.

Uroczyste otwarcie wystawy swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili goœcie: przedsta-
wiciele gminy, powiatu, radni gminni,
dyrektorzy szkó³ i placówek oœwiatowych,
prezes stra¿y, so³tys wsi, ksiê¿a,
nauczyciele oraz przedstawiciele prasy
lokalnej.

Swoj¹ bogat¹ twórczoœæ Maria Ziemiañska
zaprezentowa³a osobiœcie

Ozdob¹ wystawy by³y he³my paradne Edwarda Mroza

 Ekspozycja malrsko-rzeŸbiarska
Andrzeja Michalskiego

Zwiedzaj¹cy zwracali uwagê na
mistrzowskie kopie dzie³ wielkich malarzy

Magdalena Pilawska

INFORMACJE Z POWIATU

T R Z E Œ N I Ó W
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12 kwietnia br. w Œwietlicy Socjoterapeutycznej
w Brzozowie odby³ siê fina³ Miêdzyszkolnego
Konkursu Plastycznego „Alkohol – droga
donik¹d”. Organizatorami przedsiêwziêcia byli:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Brzozowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Brzozowie oraz pedagodzy
szkolni.

Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów. Pierwszy
etap odby³ siê w 10 gimnazjach i 6 szko³ach

podstawowych. Jego efektem by³o wy³onienie 39 uczniów, którzy wziêli udzia³ w zmaganiach
fina³owych. Oceniane indywidualne prace plastyczne dotyczy³y zapobiegania zachowaniom
ryzykownym (alkoholizm).

Laureatami konkursu zostali: I miejsce Paulina Antoñ – Gimnazjum w Starej Wsi,
II miejsce Monika GaŸdzik – Gimnazjum w Przysietnicy, III miejsce Justyna Szmigiel SP Nr 2

Anna W³adyka

PRZEDSZKOLAKI  I  GIMNAZJALIŒCI  O  ZDROWIU

Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie.
W konkursie wystartowa³y gimnazja
z Grabownicy, Orzechówki, Przysietnicy
i Starej Wsi.

W spotkaniu wziêli udzia³:
Przedstawiciele Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, Naczelnik Wydzia³u
Polityki Spo³ecznej i Promocji Gminy
Brzozów – Stefan Szarek, Przedstawiciel
Terenowego Zespo³u Doradztwa
Rolniczego w Brzozowie - Urszula Rajtar
oraz pedagodzy szkolni.

Wszyscy wysoko ocenili estetykê
i inwencjê prezentowanych koktajli,
których pomys³odawcami byli sami
gimnazjaliœci. Po degustacji napojów
Stefan Szarek oraz Ma³gorzata Szpiech
wrêczyli uczniom dyplomy i nagrody za
uczestnictwo w konkursie. Nagrody
zosta³y ufundowane przez Gminê Brzozów
i Gminê Jasienica Rosielna.

21 kwietnia br. przedszkola
samorz¹dowe z naszego powiatu
obchodzi³y Œwiatowy Dzieñ Zdrowia.
Uroczystoœci z tej okazji odby³y siê
w Brzozowskim Domu Kultury, a ich
organizatorami by³o Przedszkole Samorz¹-
dowe Nr 1 w Brzozowie we wspó³pracy
z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epide-
miologiczn¹.

Spotkanie przedszkolaków zosta³o
zorganizowane pn. „Niech ka¿da matka
i dziecko bêd¹ najwa¿niejsi”. Jego celem
by³o promowanie zdrowego stylu ¿ycia
wœród najm³odszych pociech. Wziê³y
w nim udzia³ dzieci z przedszkoli: Nr 1
z Brzozowa, Nr 2 z Brzozowa, z Bliznego,
z Grabownicy, Nr 1 z Humnisk, Nr 2
z Humnisk, z Niebocka oraz ze Starej Wsi.
Przybyli tak¿e zaproszeni goœcie:  Aldona
Rapiej - Przedstawiciel Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie, Tadeusz
Pióro – Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie,
Barbara Adamska – psycholog z Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej w Brzozo-
wie, Maria Ska³kowska – Kierownik Dzia³u
Oœwiaty Zdrowotnej Sanepid-u w Brzozo-
wie, Józef Baran – Dyrektor ZEAS-u

w Brzozowie oraz Bogus³aw Dutkowski –
Dzielncowy  Rejonu 1 Komendy Powia-
towej Policji w Brzozowie.

Po przywitaniu zebranych przez
Mariê Duplagê z Przedszkola Samorz¹do-
wego nr 1 w Brzozowie oraz po czêœci
artystycznej, przygotowanej przez
wychowanków tej placówki, Dyrektor
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Brzozowie – Tadeusz Pióro
wyg³osi³ krótki wyk³ad dla
dzieci. Maluchy chêtnie wziê³y
udzia³ w ¿ywej dyskusji na temat
zdrowej ¿ywnoœci oraz szkodli-
woœci palenia papierosów
urozmaiconej pokazem slajdów.

W  dalszej czêœci obcho-
dów wychowankowie poszcze-
gólnych placówek przedstawili
swoje programy artystyczne.
Dzieci za pomoc¹ piosenek,
wierszy i inscenizacji scenicz-
nych przedstawi³y swój pogl¹d
na temat zdrowia. Nastêpnie

g³os zabrali ks. Infu³at Julian Pud³o oraz
Józef Baran, którzy pochwalili pe³ne
wdziêku i uroku wystêpy dzieci.

Na koniec prowadz¹ca ca³¹ imprezê
– Maria Duplaga przypomnia³a o trwa-
j¹cym konkursie plastycznym o tematyce
zdrowotnej, po czym Aldona Rapiej wraz
z Józefem Baranem wrêczyli dyplomy za
udzia³ w obchodach  wszystkim dyre-
ktorom zebranych przedszkoli.

Œwiatowy Dzieñ Zdrowia by³ tak¿e
pobudk¹ do zorganizowanego tego
samego dnia w klubie „Emaus” konkursu
na napoje bezalkoholowe. Koñczy³ on
program edukacyjny w roku szkolnym
2004/2005 „Wiem, co jem i dlaczego”,
prowadzony w gimnazjach przez
pedagogów szkolnych. Organizatorem
przedsiêwziêcia by³a Powiatowa Stacja

Fina³ Miêdzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„ALKOHOL – DROGA DONIK¥D”

w Humniskach oraz wyró¿nienia:
Jakub Antoñ  - Gimnazjum w Starej
Wsi, Barbara Wiszyñska – Zespó³
Szkó³ w Górkach, Ewelina Mastyk –
Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej.

Wszyscy uczestnicy bior¹cy
udzia³ w Miêdzyszkolnym Konkursie
Plastycznym otrzymali wspania³e
nagrody ufundowane przez
Burmistrza Gminy Brzozów oraz Hutê
Szk³a „KAMA” p. Mas³yków.

Wszystkim autorom prac
plastycznych oraz nauczycielom,
którzy przygotowali m³odzie¿ do
konkursu serdeczne podziêkowania
i gratulacje sk³adaj¹ organizatorzy.

Barbara Adamska
Pedagog PP-P w Brzozowie

Prezentacja koktajli bezalkoholowych
przez gimnazjalistów

Pe³ne wdziêku wystêpy przedszkolaków

Uczestnicy konkursu plastycznego

INFORMACJE Z POWIATU
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Krypty w HumniskachKrypty w HumniskachKrypty w HumniskachKrypty w HumniskachKrypty w Humniskach

Anna W³adyka

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

Koœció³ pw. Œwiêtego Stanis³awa Biskupa w Humniskach datuje
siê na XV wiek, kiedy to w 1409 roku zosta³ ufundowany i uposa¿ony
przez pierwszego w³aœciciela wsi – Miko³aja Benka Merbota z ̄ abokruk.
Data ta wyznacza tak¿e pocz¹tek parafii. Ta cenna budowla drewniana
o gotyckim rodowodzie sta³a siê ostatnio tematem wielu rozmów, a to za
spraw¹ odkrytych niedawno pod koœcio³em krypt.

Podczas prac ziemnych, zwi¹zanych z wymian¹ posadzki
prowadzonych w koœciele pw. œw. Stanis³awa Biskupa w Humniskach,
w dniach 20 - 27 grudnia 2004 roku, w prezbiterium œwi¹tyni odkryto
kamienne i ceglane relikty 8 obiektów architektury grobowej.

Archaiczna forma dwóch obiektów nawi¹zuje do tradycji
œredniowiecznych komór grobowych, przykrywanych kamiennymi p³ytami
(wykonane z kamienia naturalnego na zaprawie glinianej). W przypadku
pozosta³ych obiektów, wymiary i proporcje materia³u ceglanego pozwalaj¹
zbli¿yæ ich datowanie miêdzy XVI a XVIII wiekiem. W prezbiterium odkryto
szeœæ obiektów architektury sepulkralnej, natomiast siódmy znajduje siê
pod zakrysti¹ a ósmy na œrodku Koœcio³a.

Wszyscy mieszkañcy Humnisk z du¿ym zainteresowaniem œledzili
kolejne prace.  Pojawi³ siê nawet pomys³, aby utworzyæ sta³¹ ekspozycjê
krypt, jednak¿e na utworzenie ekspozycji parafia nie znalaz³a pieniêdzy,
dlatego zosta³y one zasypane. Koœció³ nadal s³u¿y wiernym, a krypty
pozosta³y w dokumentacji i pamiêci wiernych.

 Wspomniany koœció³ jest jednym
z siedemnastu drewnianych koœcio³ów XV-wiecznych
w Polsce. W tym 6 z nich znajduje siê w woj.
podkarpackim a 5 w powiecie brzozowskim. S¹ to
koœcio³y w Humniskach, Bliznem, Haczowie,
Domaradzu i Golcowej. Koœció³ w Humniskach jest
jednym z najstarszych i najcenniejszych drewnianych
zabytków architektury sakralnej, nic wiêc dziwnego,
¿e mieszkañcy wsi i okolicznych miejscowoœci s¹
dumni z tak wa¿nej i wartoœciowej budowli.

INFORMACJE Z POWIATU

Ju¿ po raz trzeci Humniska by³y gospodarzem kolejnej edycji Przegl¹du Piosenki
i Pieœni Maryjnej. Impreza mia³a miejsce 3 maja br. w miejscowym Domu Stra¿aka.
Organizatorem by³ Ruch Apostolstwa M³odzie¿y przy parafii pw.  Œw. Stanis³awa Biskupa
w Humniskach pod opiek¹ ks. Piotra Niemczyka i ks. proboszcza Juliana Tarnawskiego.

W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 66 osób, reprezentuj¹cych 7 zespo³ów z naszego powiatu.
Swój wystêp artystyczny zaprezentowali wykonawcy z: Domaradza, Humnisk Du¿ej Strony,
2 zespo³y z Jasienicy Rosielnej, Starej Wsi, Woli Jasienickiej i Zmiennicy. Spotkanie
rozpoczê³a modlitwa w intencji Ojca Œwiêtego odmówiona przez ks. Niemczyka oraz oficjalne
powitanie uczestników
przegl¹du i licznej widowni.

Prezentacje m³odych
artystów ocenia³o piêcio
osobowe jury. Po wyst¹pie-

niu wszystkich wykonawców na scenê zosta³ poroszony Stanis³aw
Nogaj, który zaprezentowa³ specyfikê ma³o znanego instrumentu
– liry korbowej zwanej dziadowsk¹, a nastêpnie odegra³ na niej dwa
utwory.

Po krótkich obradach komisji sêdziowskiej nast¹pi³o wrêczenie
uczestnikom pucharów, dyplomów za udzia³ oraz drobnych
upominków. Zespo³em wyró¿nionym przez jury zosta³y „Iskierki” ze
Starej Wsi. Nagrody i dyplomy wszystkim zespo³om wrêcza³ proboszcz
ks. Julian Tarnawski. Podziêkowa³ on organizatorom imprezy i stwier-
dzi³, i¿ wszyscy wykonawcy zas³u¿yli na gromkie brawa. Ks. Niemczyk
podkreœli³ udzia³ sponsorów, którzy wnieœli du¿y wk³ad w ca³e
przedsiêwziêcie. Szczególne wyrazy wdziêcznoœci z³o¿y³ na rêce:
Zbigniewa i Zofii Lasków, Aleksandry i Ryszarda B¹ków, Wac³awa
Bieñczaka, Ryszardy i Stanis³awa Lasotów, Zofii i Józefa Teleszów oraz osoby, która nie chcia³a ujawniæ swojego imienia.

Nastêpnie ka¿dy zespó³ odœpiewa³ po jeszcze jednym utworze maryjnym, a przegl¹d zakoñczy³ siê wspólnym odmówieniem
modlitwy do Matki Boskiej. Wiele osób z pewnoœci¹ wróci³o do domów z przekonaniem, ¿e za rok znów bêd¹ mogli uczestniczyæ
w kolejnej edycji tej imprezy.

                              III  Przegl¹d  PiosenkiIII  Przegl¹d  PiosenkiIII  Przegl¹d  PiosenkiIII  Przegl¹d  PiosenkiIII  Przegl¹d  Piosenki
            i  Pieœni  Maryjnej            i  Pieœni  Maryjnej            i  Pieœni  Maryjnej            i  Pieœni  Maryjnej            i  Pieœni  Maryjnej

Anna W³adyka

Wystêp zespo³u „Iskierki” ze Starej Wsi
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Up³ynê³o wiele czasu, od momentu
gdy po raz ostatni goœci³ na ³amach
Gazety Powiatowej artyku³ poœwiêcony
okolicznoœciowej dzia³alnoœci KGW
w Rudawcu. Nie jest to oznak¹ czasowego
zastoju w pracy spo³ecznej, a wrêcz
przeciwnie – zwiêkszonej aktywnoœci
wszystkich kobiet.

Przez okres paru miesiêcy KGW
przygotowywa³o dokumenty zwi¹zane
z rejestracj¹ prawnym w S¹dzie Gospo-
darczym w Rzeszowie. Moc¹ postano-
wienia z dnia 28.09.2004 r. S¹d Rejonowy
w Rzeszowie – Dzia³ Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego
postanowi³ wpisaæ do Rejestru S¹dowego
organizacjê kobiec¹ z Rudawca jako:
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
w Izdebkach – Rudawcu, dla którego
organem sprawuj¹cym nadzór jest
Starosta Brzozowski.

Wiedz¹ oraz du¿¹ pomoc¹ w tej
sprawie s³u¿yli nam pracownicy Urzêdu
Gminy Nozdrzec  –  Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Roman Wojtowicz oraz Wójt
Antoni Gromala, który wyda³
zaœwiadczenie o korzystaniu z lokalu
w budynku nr 714 po³o¿onego
w miejscowoœci Rudawiec (stara szko³a).

P³ynê³y kolejne dni, kolejne
spotkania kobiet, nowe sprawy, nowe
problemy, nowe spojrzenie na otaczaj¹c¹
nas rzeczywistoœæ. Wiele z kobiet nie
pracuje ju¿ zawodowo, dlatego wspólnie
podjê³yœmy decyzjê zorganizowania
ogólnowiejskiej wigilii. Do tego pomys³u
przyczyni³a siê organizacja OSP

– Rudawiec, która równie¿ obchodzi³a
uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ
stra¿ackich dla swoich druhów. W tym
po³¹czonym œwiêcie wziêli udzia³: Wójt
Gminy Nozdrzec  Antoni Gromala z ¿on¹,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Roman
Wojtowicz z ¿on¹, Kierownik Biura
Powiatowego ARiMR w Brzozowie
– Marek Owsiany, Sekretarz Gminy
Nozdrzec – Maria Potoczna oraz Kome-
ndant Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
w Brzozowie – Stanis³aw Paj¹k.

Nie zabrak³o równie¿ przygo-
towanej przez SKW czêœci artystycznej,
op³atka, wspólnego œpiewania kolêd
i wigilijnej wieczerzy. Tego rodzaju
wspólne spotkania w atmosferze ciep³a
i serdecznoœci pozostaj¹ na d³ugo
w pamiêci, dodaj¹c si³ nowym przedsiê-
wziêciom. Otuch¹ i napêdem s¹ s³owa
naszego goœcia - Marka Owsianego „Tak
dalej róbcie, tak prowadŸcie, tak dalej...”.

Prowadzone t¹ i nasz¹ myœl¹, aby
nie robiæ zastoju, by nie zatrzymywaæ
czasu, podjê³yœmy siê zorganizowania
zabawy sylwestrowej. Nie przedk³adaj¹c
zysku ponad wszystko - chodzi³o o to,
by siê sprawdziæ, by kolejny raz przynieœæ
ludziom trochê radoœci, zabawy
i uœmiechu.

Nasz wysi³ek przekroczy³
najœmielsze marzenia, które by³y motorem
napêdzaj¹cym do podjêcia nowego
wyzwania. Tym wyzwaniem by³a zabawa
karnawa³owa, równie¿ wspania³a i udana
zarówno dla bawi¹cych siê ludzi, jak
i organizatorów.

Okres postu – zadumy nad ¿yciem
i przemijaniem, spowolni³ nieco tempo
naszej pracy – ograniczaj¹c siê do
spotkania z okazji Œwiêta Kobiet.
Punktem kulminacyjnym by³o rozstrzy
gniêcie konkursu i przyznanie nagród
najbardziej aktywnym i zaanga¿owanym
spo³ecznie cz³onkiniom SKW. Konkurs,
w którym ze wzglêdu na pe³nienie nadzoru
nad ca³okszta³tem osoba przewodnicz¹cej
nie bra³a udzia³u. Pierwsze trzy miejsca
oraz nagrody zdoby³y: Mieczys³awa
Augustyn, Anna G³adysz i Beata Boczar.
Osobowoœci¹ roku 2004 w naszym
stowarzyszeniu zosta³y El¿bieta Ogrodnik
– Wolanin oraz Wanda G³adysz.

Niespodziank¹, niezwykle mi³¹ dla
wszystkich cz³onkiñ, by³y ró¿e wrêczone
przez rudawskich stra¿aków.

Dziœ biorê do rêki kolejny egzem-
plarz Brzozowskiej Gazety Powiatowej Nr
31, czytam artyku³y, przewracam koleje
strony ...

Cisza, zaduma, przemijanie
– w³aœnie w tym czasie odszed³ wielki
cz³owiek – Jan Pawe³ II. Przed oczyma
przesuwaj¹ siê ró¿ne obrazy z ¿ycia
papie¿a Polaka, a w uszach s³ychaæ g³os”
„Nie lêkajcie siê!” ... „Niech zst¹pi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi.  Tej Ziemi!”

I widzê zmianê, odnowienie,
jednoœæ, aby jak najd³u¿ej trwa³a
w naszych sercach i umys³ach. S³owa tej
wiary i nadziei przekazujê sobie oraz
wszystkim czytelnikom.

Danuta Czaja
Przewodnicz¹ca SKW w Rudawcu

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

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
w Izdebkach – Rudawcu

Zwiedzaj¹cy Muzeum Regionalne w Brzozowie
do koñca maja br. mog¹ obejrzeæ prezentowan¹ tam wy-
stawê pokonkursow¹ Ogólnopol-
skiego Konkursu Fotografii Przyrod-
niczej FOTO-EKO 2004. Jej organi-
zatorem jest Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody „Salamandra”.
Wystawê tworz¹ najciekawsze spo-
œród ok. tysi¹ca prac nades³anych
na zesz³oroczn¹ edycjê konkursu,
wzbogacone dzie³ami artystów re-
gionalnych – cz³onków i sympaty-
ków ko³a. Uwieczniono na nich piêk-
no naszej rodzimej przyrody – barw-
ne roœliny, zwierzêta uchwycone
w ciekawych sytuacjach oraz krajobrazy. Wszystkie foto-

grafie reprezentuj¹ bardzo wysoki poziom. Wystawa ma, poza walora-
mi artystycznymi, znaczenie edukacyjne, poniewa¿ zapoznaje z rodzi-

mymi gatunkami roœlin i zwierz¹t, a tak¿e proble-
mami ochrony przyrody w Polsce. W Brzozowie
mo¿na j¹ obejrzeæ g³ównie dziêki zaanga¿owa-
niu Ma³gorzaty i Jerzego Krzysztyñskich – za-
³o¿ycieli I Galicyjskiego Ko³a PTOP „Salaman-
dra”.

W roku 2004 odby³a siê trzynasta edy-
cja Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przy-
rodniczej FOTO-EKO - imprezy maj¹cej na celu
propagowanie piêkna naszej rodzimej przyrody.
Podobnie jak w latach ubieg³ych. Do biura „Sa-
lamandry” przes³ano ok. tysi¹ca prac przedsta-
wiaj¹cych ró¿ne gatunki krajowych zwierz¹t

i roœlin, jak równie¿ malownicze polskie krajobrazy. 26 paŸdziernika

FOTFOTFOTFOTFOTO-EKO w BrzozowieO-EKO w BrzozowieO-EKO w BrzozowieO-EKO w BrzozowieO-EKO w Brzozowie

Wystawa FOTO-EKO  fot. 1
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17 kwietnia br. w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu
Kultury odby³ siê I Meeting Jazzowy o Nagrodê Burmistrza
Brzozowa.

W znanym z tradycji jazzowych Brzozowie powsta³a
kolejna impreza propaguj¹ca ten styl muzyki. W koncercie
konkursowym wyst¹pi³o 5 zespo³ów z regionu Podkarpacia,
prezentuj¹cych ró¿ne style jazzu: od elektrycznego tria: gitara,
bas, bêbny do zespo³u wykonuj¹cego muzykê dixielandow¹.
Jury w sk³adzie: Wojciech Groborz – przewodnicz¹cy oraz
cz³onkowie: Wies³aw Jamio³ i Maciej Adamczak postanowi³o
przyznaæ Grand Prix zespo³owi FEVER z Mielca. Zespó³
w sk³adzie: Erwin Ziobro (tp), Jaros³aw Kmieæ (as), £ukasz
Romañski (p), Wojciech Gulis (gb) i Marcin Kamia (dr)
zaprezentowa³ w konkursie 3 utwory: „Cameleon”, „Song For
My Father” i „So What”. By³a to zdecydowanie najlepsza
prezentacja w konkursie. Ponadto jury postanowi³o przyznaæ

wyró¿nienia dla Macieja Koszty³y z zespo³u Kombo z Brzozowa
(tenor sax) oraz zespo³u Dixie Show Band z Radymna. Koncert
konkursowy prowadzi³ Sebastian Michalski.

O godz. 19.00 odby³ siê koncert galowy prowadzony przez
El¿bietê Lewick¹ z Radia Rzeszów.

Meeting JazzowyMeeting JazzowyMeeting JazzowyMeeting JazzowyMeeting Jazzowy

Najlepszemu zespo³owi w konkursie nagrodê wrêczy³
Zastêpca Burmistrza – Józef Rzepka. Nastêpnie na scenie
zapanowa³ jazz. Koncert Galowy rozpoczêli Laureaci wykonuj¹c
utwory prezentowane w konkursie.

Widzowie bardzo gor¹co przyjêli miejscow¹ grupê
dixielandow¹ Zygi Jazz Band, która zaprezentowa³a nowy
program. Miêdzy innymi standard Indiana w po³¹czeniu z Donn¹
Lee, bêd¹c¹ improwizacj¹ Charlie Parkera na temat Indiany.
Koncert zakoñczy³ wystêp Jurorów, znakomitych krakowskich
muzyków Tria Wojciecha Groborza. Zespó³ w sk³adzie: Wojciech
Groborz – piano, Wies³aw Jamio³ – drums i Maciek Adamczak
– kontrabas zaprezentowa³ jak zwykle w Brzozowie znakomity,
przebojowy program, bardzo gor¹co przyjêty przez brzozowsk¹
publicznoœæ.

Organizatorami I Meetingu Jazzowego byli: Burmistrz
Brzozowa, Brzozowski Dom Kultury i Zwi¹zek Gmin
Brzozowskich. Miejmy nadziejê, ¿e powsta³a kolejna wspania³a
impreza jazzowa, która na sta³e wzbogaci brzozowski kalendarz
kulturalny.

Wojciech Szuba

Zespó³ Dixie Show Band

Zespó³ Jazz Band Niebylec

2004 r. nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu. Jury przyzna³o nastêpuj¹ce miej-
sca: I miejsce - Rados³aw Adamski z Konina za zdjêcie pt. „W¹satka”,
II miejsce - Henryk Janowski z Mi³ogoszcza za zdjêcie z zestawu pt. „Maki”,
III miejsce - Maria Pajzderska z Poznania za zdjêcie pt. „A kuku!”. Wyró¿nie-
ni ponadto zostali - Maciej Bartkowiak z Tarnowa Podgórnego za zdjêcie pt.
„Latawce”, Henryk Janowski z Mi³ogoszcza za zdjêcie pt. „Czaple” oraz zdjê-
cia z zestawu pt. „W locie”, Piotr Medyna ze Szczecina za zdjêcie z zestawu
pt. „Sto³owogórskie haiku”, Mariusz Oszustowicz z Tychów za zdjêcie
z zestawu pt. „S³owiñski Park Narodowy”, Jacek Ruta z Poznania za zdjêcie
pt. „Czarne chmury”, Mieczys³aw Wielowski z Czechowic-Dziedzic za zdjê-
cie pt. „Pod Giewontem”, Tomasz Wilk z Krakowa za zdjêcie z zestawu pt.
„Kolory”.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” jest pozarz¹dow¹ organizacj¹ po¿ytku publicznego, powsta³¹
w roku 1993. Celem dzia³ania Towarzystwa jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Polski - fauny, flory, ekosystemów i krajobra-
zów, a tak¿e szeroko pojêta edukacja ekologiczna spo³eczeñstwa. Jest to organizacja profesjonalna, poniewa¿ wszystkie przed-
siêwziêcia kierowane s¹ przez specjalistów z danych dziedzin. Towarzystwo d¹¿y ponadto do w³¹czania w swoje dzia³ania jak
najwiêkszej liczby wolontariuszy. W chwili obecnej do „Salamandry” nale¿y ponad 2000 osób, z czego ok. 600 aktywnie uczest-
niczy w dzia³aniach stowarzyszenia. Ponadto z organizacj¹ stale wspó³pracuje kilkadziesi¹t osób, nie bêd¹cych jej cz³onkami,
a tak¿e wiele instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody.

Magdalena Pilawska
 fot. 2
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Depresja w wieku
dzieciêcym czy w wieku
dorastania jest szczególnie
negatywnym doœwiad-
czeniem, zarówno dla

m³odej osoby znajduj¹cej siê w tym stanie, jak i dla cz³onków jej
rodziny. Niestety, skutki depresji wystêpuj¹cych
w dzieciñstwie i m³odym wieku s¹ bardzo niekorzystne.  O ile
wiêkszoœæ m³odych ludzi jest w stanie otrz¹sn¹æ siê z depresji
w ci¹gu roku, to tak naprawdê nigdy nie „wyrastaj¹” oni
z depresyjnego nastroju. Epizody depresyjne maj¹ tendencjê
do nawracania, dlatego m³odzi ludzie dotkniêci tym zaburzeniem
s¹ sk³onni do zapadania na tê chorobê jako ludzie doroœli.

Depresja jest stanem bardzo czêstym, wystêpuje raczej
wœród dorastaj¹cej m³odzie¿y ni¿ wœród dzieci. W przypadku
m³odzie¿y w wieku dorastania waha siê od 2 do 8%, a u dzieci
od 0,5 do 2,5%. Wspó³wystêpuj¹ z ni¹ zaburzenia lêkowe, zabu-
rzenia zachowania i zaburzenia uwagi. Podatnoœæ na depresjê
zale¿y w du¿ej mierze od p³ci. Wystêpuje ona w równych
proporcjach u ch³opców i dziewcz¹t w wieku poprzedzaj¹cym
addescencjê, ale ju¿ w wieku dojrzewania jest czêstsza
u dziewcz¹t ni¿ u ch³opców. Dysproporcja ta ma podobn¹ postaæ
u kobiet i u mê¿czyzn w wieku dojrza³ym.
Kliniczne objawy depresji:
nastrój – depresyjny nastrój, niezdolnoœæ do odczuwania
przyjemnoœci, irytacja, lêk i obawa
zachowanie – pobudzenie lub opóŸnienie reakcji
psychomotorycznych,
zwi¹zki – rozpad wiêzi rodzinnych, wycofywanie siê ze
zwi¹zków rówieœniczych, s³abe wyniki w nauce,
stan somatyczny – zwiêkszone zmêczenie, bóle, zaburzenia snu,
utrata apetytu lub nadmierny apetyt, zmiana wagi cia³a, zmiany
nastroju w ci¹gu dnia (gorsze rano),
zdolnoœci poznawcze – negatywna ocena siebie, œwiata
i przysz³oœci, zwiêkszone poczucie winy, myœli samobójcze,
zmniejszona koncentracja i uwaga, nieumiejêtnoœæ podejmo-
wania decyzji.

M³ody cz³owiek w depresji zwykle cierpi z powodu jakiejœ
straty – rozpadu wa¿nego dla niego zwi¹zku, straty istotnych
atrybutów, takich jak umiejêtnoœci sportowe lub zdrowie, czy
utraty w³asnej pozycji. Straty o pod³o¿u psychologicznym to
np. osierocenie, rozstanie, przebywanie w domu dziecka,
niekorzystne warunki spo³eczne i utrata zaufania do zwi¹zków,
wynikaj¹ca na przyk³ad z maltretowania, rozwodu rodziców,
przeprowadzki, przeniesienia do nowej szko³y lub klasy,
molestowania.

Jeœli chodzi o uczucia, z³y nastrój jest zawsze rdzeniem
depresji. Depresyjny nastrój pojawia siê wraz z uczuciem
smutku, samotnoœci lub rozpaczy i niezdolnoœci do odczuwania
przyjemnoœci. Poznawcza teoria depresji A. Becka zak³ada, ¿e
w wyniku straty wytwarzaj¹ siê pewne poznawcze wzorce
reakcji. Wzorce te staj¹ siê Ÿród³em negatywnych przekonañ,
takich jak: „Skoro nikt mnie nie lubi, to nie przedstawiam sob¹
¿adnej wartoœci”. Przekonanie to automatycznie wywo³uje
negatywne myœli w rodzaju: „Nikt mnie nie lubi”.

Z³y nastrój mo¿e byæ podtrzymywany przez wysoki
samokrytycyzm i przekonanie o niskim poziomie w³asnej
skutecznoœci. Przekonania na temat skutecznoœci dotycz¹
zakresu zmian, jakie dana osoba mo¿e wprowadziæ do w³asnego
zachowania, aby osi¹gn¹æ wyznaczone cele.

Na poziomie interpersonalnym nastêpuje pogorszenie
relacji dzieci z rodzin¹, przyjació³mi, nauczycielami. Mówi¹
o sobie, ¿e s¹ samotni, ale nie potrafi¹ podj¹æ kroków, by
nawi¹zaæ kontakt z innymi, b¹dŸ te¿ twierdz¹, ¿e na kontakt ten
nie zas³uguj¹.

Jeœli chodzi o pojmowanie otaczaj¹cej rzeczywistoœci,
dzieci z depresj¹ opisuj¹ siebie, œwiat i przysz³oœæ w czarnych
barwach. Uwa¿aj¹ siê za osoby bezu¿yteczne i s¹ krytyczne
wobec swoich dokonañ szkolnych, sportowych, artystycznych
oraz towarzyskich. Tê negatywn¹ samoocenê wyra¿aj¹ zwykle
jako poczucie winy za to, ¿e nie dorastaj¹ do pewnych
standardów, lub ¿e sprawiaj¹ wszystkim zawód. Otaczaj¹cy
œwiat – rodzinê, przyjació³, szko³ê – postrzegaj¹ jako obojêtny,
krytyczny i wrogi wobec nich lub nijaki. Przysz³oœæ opisuj¹
jako pasmo pora¿ek i maj¹ niewielk¹ nadziejê na poprawê tego
stanu.

Jeœli postrzega siê rzeczywistoœæ jako beznadziejn¹
i cierpi siê z powodu poczucia winy za postêpowanie, które
 - we w³asnym mniemaniu – zas³uguje na karê, mo¿na mieæ
sk³onnoœci lub pomys³y samobójcze.

Skrajnie negatywne myœli dotycz¹ce siebie, œwiata
i przysz³oœci mog¹ w niektórych ciê¿kich przypadkach wywo³aæ
urojenia. Poza tym osoby dotkniête depresj¹ nie myœl¹ w sposób
spójny, pope³niaj¹ b³êdy logiczne w rozumowaniu i maj¹
problemy z koncentracj¹. B³êdy w rozumowaniu polegaj¹ na
tendencji do nadawania zbyt du¿ego znaczenia zdarzeniom
negatywnym i ich konsekwencjom przy jednoczesnym
niedocenianiu zdarzeñ pozytywnych oraz ich skutków.
Niemo¿noœæ koncentracji i skupienia prowadz¹ do k³opotów
w szkole oraz podczas zajêæ pozalekcyjnych, które wymagaj¹
du¿ej uwagi.
Czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój zaburzeñ nastroju:
- doœwiadczenie straty;
- karz¹cy, krytyczny lub autorytarny model rodzicielstwa,

charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e rodzic bardziej zwraca uwagê na
pora¿ki dziecka ni¿ na jego sukcesy, mo¿e uczyniæ je
bezbronnym wobec depresji. Wtedy jest ono szczególnie
uczulone na doœwiadczenia pora¿ki i groŸbê utraty w³asnej
autonomii;

- obojêtnoœæ rodziców – mo¿e wywo³aæ w dziecku lêk przed
utrat¹ ich i porzuceniem;

- depresja rodziców lub nadu¿ywanie przez nich alkoholu;
- przemoc w rodzinie lub jej rozpad;
- indywidualne cechy nastolatków, takie jak niski poziom

inteligencji, trudny lub t³umiony temperament, niska
samoocena i zewnêtrzne umiejscowienie Ÿród³a kontroli.

W leczeniu depresji punktem wyjœcia jest dok³adna
diagnoza, uwzglêdniaj¹ca czynniki osobiste, rodzinne, szkolne
i – niekiedy – czynniki zwi¹zane z szerszym œrodowiskiem. Ró¿ne
s¹ schematy terapii. Wielu terapeutów integruje techniki uznane

DEPRESJA   DZIECI
I   M£ODZIE¯Y
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Rodzina to temat rzeka.
Jej funkcji nie mo¿na

przeceniæ. Rodzina uczy
sposobów zachowania, odpo-
wiedzialnoœci i samodzielnoœci,
wpaja pewne nawyki. Silna
i zgodna rodzina jest wspania³ym
Ÿród³em wsparcia dla ma³ego
dziecka. Rodzice s¹ dla dziecka
pierwszymi  dawcami  uczuæ.
Komunikuj¹ je w sposób
werbalny b¹dŸ niewerbalny
- zale¿y to od sposobu, w jaki
przejawiaj¹ mi³oœæ wzglêdem
siebie oraz wzglêdem dzieci. Jest
to bardzo wa¿ne w kszta³towaniu
emocjonalnej atmosfery
w rodzinie. Je¿eli rodzice dobrze
wyra¿aj¹ swoje uczucia, to ten
fakt nie tylko upowa¿nia dzieci do
ekspresji w³asnych emocji, lecz
równie¿ sprawia, ¿e roœnie ich
szacunek do rodziców jako ludzi
doros³ych. Porozumiewanie siê
polega na mówieniu i s³uchaniu.
Aby skutecznie rozmawiaæ
z dzieckiem, nale¿y przede
wszystkim okazaæ chêæ
zrozumienia go.

Zarówno rozmowa, jak
i dyskusja z dzieckiem mog¹
przybraæ ró¿n¹ postaæ. Szcze-
gólnie u¿yteczne w  kontaktach
doros³ych z dzieæmi i m³odzie¿¹
s¹: rozmowa nakierowana
i dyskusja uczestnicz¹ca. Uwa¿ne
i cierpliwe wys³uchanie dziecka
wymaga od doros³ego, aby
przestrzega³ zasad partnerstwa,
koncentrowa³ siê na dziecku,
akceptowa³ je wewnêtrznie
i uznawa³ pierwszeñstwo
wypowiedzenia siê dziecka.

za skuteczne w modelu poznawczo-behawioralnym oraz stosuje
metody oparte na podejœciach systemowym, interpersonalnym
i na teorii spo³ecznego uczenia siê.

Celem terapii jest pomóc m³odzie¿y i jej rodzinom nauczyæ
siê, jak kontrolowaæ i zmieniaæ wzorce myœlenia, dzia³ania
i tworzenia relacji, które podtrzymuj¹ depresjê. Rola rodziny
polega na pomocy dziecku, by ukszta³towa³o nowe przekonania
oraz nowe wzorce zachowañ i tworzenia relacji interperso-
nalnych, co ma je uchroniæ przed popadaniem w depresyjne
schematy z³ego nastroju.

Stan somatyczny nastolatka, w zale¿noœci od potrzeby,
leczony jest œrodkami antydepresyjnymi w celu regulacji snu
i apetytu oraz zwiêkszenia poziomu energii. W terapii
kompleksowej nale¿y uwzglêdniæ równie¿ wspó³pracê z kadr¹
pedagogiczn¹ i pozosta³ym personelem szko³y. Celem
wspó³pracy jest opracowanie strategii u³atwiaj¹cej stworzenie

mo¿liwoœci, w których dzieci z depresj¹ mog¹ wspó³dzia³aæ
z rówieœnikami, nie bêd¹c wci¹¿ odrzucane.

Efekty terapii to uczenie siê umiejêtnoœci podejmowanie
przyjemnej aktywnoœci, kontrolowanie depresyjnego myœlenia,
bycie mniej krytycznym w samoocenie, polepszanie charakteru
interakcji spo³ecznych oraz patrzenie na konflikty z otoczeniem
jako na problemy, które trzeba rozwi¹zaæ.

Bior¹c pod uwagê, du¿e prawdopodobieñstwo utrzy-
mywania siê depresji, jeœli nie bêdzie ona leczona
w dzieciñstwie oraz prawdopodobieñstwo poprawy, jak¹ mo¿e
spowodowaæ terapia poznawczo-behawioralna, mo¿na
z przekonaniem zaleciæ, aby depresyjne dzieci poddawane by³y
interwencji psychologicznej.

JAK SKUTECZNIE ROZMAWIAÆ Z DZIEÆMI
Istniej¹ ró¿ne techniki stosowane przez

doros³ych w rozmowach z dzieckiem: wypytywanie,
aktywne s³uchanie, powtórne sformu³owanie.

Skuteczn¹ technik¹ prowadz¹c¹ do rozwi¹zania
problemów jest zaplanowana dyskusja - powa¿na
i œwiadoma rozmowa, odbywaj¹ca siê wtedy, kiedy
wszyscy panuj¹ nad sob¹. Prawdziwie
skuteczna komunikacja nie mo¿e byæ
monologiem. Aby skutecznie
przekonywaæ, informowaæ czy zmieniaæ
nastawienie s³uchacza, udzia³ obu stron
- mówi¹cego i odbiorcy - musi byæ
aktywny.

Sposoby u³atwiaj¹ce
rozmowê z dzieckiem

-  S³uchaj bardzo uwa¿nie.
-  Zaakceptuj jego uczucia

i okreœl je.
-,,WejdŸ w skórê dziecka”,  aby

spojrzeæ  na  sytuacjê  z  jego
punktu widzenia -  identyfikuj siê z dzieckiem.

-  Wys³awiaj siê jasno, zrozumiale i do koñca precyzuj
swoje zdania.

-  U¿ywaj ³agodnego tonu.
-  U¿ywaj jego jêzyka - zarówno pod wzglêdem doboru

s³ów jak i stylu.
-  Wyra¿aj uczucia i emocje, ale nie obarczaj za nie odpo-

wiedzialnoœci¹ dziecka.
-  Unikaj niefortunnych wyra¿eñ.
-  Unikaj pytañ - pu³apek.
-  Je¿eli to mo¿liwe lub konieczne - zamieñ pragnienie

dziecka w fantazjê.
-  Udziel informacji.

W³aœciwe formu³owanie proœby oraz prawid³owo
przeprowadzone rozmowy wyrabiaj¹ u dziecka poczucie
odpowiedzialnoœci. Musz¹ jednak byæ dostosowane
do wieku i mo¿liwoœci dziecka. Szczera rozmowa zwraca
uwagê dziecka na samego siebie, zachêca i pobudza do
wysi³ku, skupia uwagê na wewnêtrznych si³ach, pomaga
d¹¿yæ do celu.

Skuteczna rozmowa  ma miejsce wtedy, gdy
doros³y z dzieckiem nie chce niczego w tym momencie
za³atwiæ, nie ma interesu innego ni¿ ten, aby byæ razem

Anna Ladziñska
Lucyna Zg³obicka

i cieszyæ siê ze spotkania, aby
poznawaæ i coraz g³êbiej rozumieæ
dziecko, wyra¿aæ otwarcie siebie.
Takie bliskie, g³êbokie spotkania
pozostawiaj¹ istotne œlady
w doœwiadczeniu dziecka.
Otwieraj¹ mu nowe perspektywy
rozwoju.
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Nieodpowiednie nawyki ¿ywieniowe mog¹ prowadziæ do braku niezbêdnych
sk³adników od¿ywczych z jednej strony, a nadmiaru innych sk³adników
(ksenobiotyków), co z drugiej prowadzi do zaburzeñ w zachowaniu równowagi
homeostatycznej organizmu.

Dieta mo¿e wp³ywaæ na przebieg chorób zwalniaj¹c lub przyspieszaj¹c ich
rozwój. Choroby neurodegeneracyjne oœrodkowego uk³adu nerwowego prowadz¹
do upoœledzenia funkcji poznawczych i aktywnoœci fizycznej. Najczêstszymi
postaciami tego typu schorzeñ s¹ choroby: Alzheimera i Parkinsona.

Nieobojêtne dla organizmu s¹ zanieczyszczenia, które mog¹ wystêpowaæ
w ¿ywnoœci, nasilaj¹ce objawy alergiczne, bêd¹ce prekursorami chorób
neurologicznych, nowotworowych – alfatoksyny obecne w ¿ywnoœci zaka¿onej
przez pleœnie, nitrozoaminy – wystêpuj¹ce w ¿ywnoœci nadmiernie nawo¿onej
nawozami azotowymi, pozosta³oœci chemicznych œrodków ochrony roœlin
(pestycydów) – je¿eli nie przestrzega siê okresów karencji.

Je¿eli tylko jest taka mo¿liwoœæ, to nale¿y spo¿ywaæ ¿ywnoœæ
w najmniejszym stopniu przetworzon¹, œwie¿e warzywa i owoce pochodz¹ce
z upraw, na których nie stosuje siê truj¹cych œrodków chemicznych,
a podstawowym nawozem jest otrzymywany we w³asnym gospodarstwie
kompost. Spo¿ywanie ¿ywnoœci zawieraj¹cej antyoksydanty (witaminy C, E, beta-
karoten, bioflawonoidy, selen) powoduje unieszkodliwianie nadmiaru wolnych
rodników i chroni organizm przed skutkami stresu oksydacyjnego.

Witamina E i selen dzia³aj¹ synergistycznie, s¹ przeciwutleniaczami
opóŸniaj¹cymi proces starzenia siê tkanek, bêd¹cy nastêpstwem utleniania.
Selen niszczy niektóre karcynogeny i zabezpiecza przed niektórymi rodzajami
nowotworów. Selen wystêpuje w nerkach, w¹trobie, tuñczyku, otrêbach,
pomidorach, broku³ach, cebuli, czosnku.

Bioflawonoidy, rutyna, hesperydyna – konieczne do prawid³owego
dzia³ania witaminy C. Bior¹ udzia³ w utrzymaniu prawid³owego stanu tkanki ³¹cznej.
S¹ czynnikiem przepuszczalnoœci w³oœniczkowej. G³ówn¹ czynnoœci¹
ioflawonoidów jest regulacja procesów wch³aniania poprzez zwiêkszenie mocy
kapilarnej. Naturalne Ÿród³a bioflawonoidów to: morele, wiœnie, je¿yny, gryka,
cytryny.

Witamina E gromadzi siê w w¹trobie, tkance t³uszczowej, sercu, miêœniach,
krwi, gruczo³ach wydzielaj¹cych œluz. Jej niedobór prowadzi do zaburzenia
prawid³owego funkcjonowania organizmu. Jest czynnikiem rozszerzaj¹cym
naczynia krwionoœne, hamuje nadmierne krzepniêcie krwi poprzez rozpuszczanie
skrzepów, bierze udzia³ w zaopatrywaniu organizmu w tlen, dzia³a moczopêdnie,
wp³ywa na obni¿enie ciœnienia, ³agodzi kurcze ³ydek, wyg³adza i uelastycznia
blizny.

Naturalne Ÿród³a to: zielonolistne warzywa, pe³noziarniste produkty
zbo¿owe, jajka (pochodz¹ce od kur ¿ywionych naturalnym ziarnem, maj¹cych
mo¿liwoœæ wybiegu, nie karmionych m¹czkami z dodatkiem antybiotyków
i hormonów).

Witamina C – bierze udzia³ w tworzeniu kolagenu, odgrywa wa¿n¹ rolê
w procesie wzrostu i odnowy komórek, tkanek, naczyñ krwionoœnych, dzi¹se³,
koœci, zêbów, pomaga we wch³anianiu ¿elaza, ma dzia³anie odtruwaj¹ce, jej nag³e
zu¿ycie i spadek poziomu wystêpuje w stanach stresowych. Witamina C
przeciwdzia³a tworzeniu siê nitrozoamin – które maj¹ dzia³anie rakotwórcze.
Witamina C wystêpuje m. in. w zielonych warzywach, owocach, jagodach,
pomidorach, papryce, ziemniakach, kalafiorach, cebuli, czosnku, koperku,
truskawkach. Naturalny kompleks witaminy C (kwas askorbinowy, substancje
enzymatyczne jak: bioflawonoidy, rutyna, hesperydyna) powoduje, ¿e jest ona
znacznie lepiej przyswajana przez organizm ni¿ witamina C podawana w formie
syntetycznej. Nale¿y unikaæ podawania witaminy C wy³¹cznie w postaci
preparatów farmakologicznych.

Zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia otêpienia i wystêpowania chorób nowotwo-
rowych obserwuje siê u osób spo¿ywaj¹cych du¿e iloœci t³uszczów, zw³aszcza

nasyconych kwasów t³uszczowych (t³uszcze
zwierzêce) przy równoczesnym braku
aktywnoœci fizycznej na œwie¿ym powietrzu.
Jednoczeœnie konsumpcja w odpowiednich
iloœciach wielonienasyconych kwasów
t³uszczowych z rodziny omega - zmniejsza
ryzyko wyst¹pienia chorób.

Wielonienasycone kwasy t³uszczowe
omega 3 odgrywaj¹ istotn¹ rolê
w zapobieganiu chorobom uk³adu kr¹¿enia,
zmniejszaj¹ odpowiedŸ zapaln¹, zapobiegaj¹
nadciœnieniu têtniczemu, zmniejszaj¹
insulinoopornoœæ, wp³ywaj¹ na zachowanie
odpowiedniego sk³adu b³on komórkowych,
zapobiegaj¹ alergiom, nowotworom.

Spo¿ycie odpowiedniej iloœci pokarmów
zawieraj¹cych kwasy t³uszczowe omega 3 -
kwas dekozaheksaenowy (ryby gotowane
z warzywami), znacznie zmniejsza ryzyko
wyst¹pienia otêpienia, zw³aszcza choroby
Alzheimera.

Korzystne oddzia³ywanie kwasów
t³uszczowych z rodziny omega 3 wynika z ich
roli w zapobieganiu zmian chorobowych
w naczyniach krwionoœnych, cukrzycy,
a bardziej bezpoœrednio z wp³ywu na proporcjê
kwasów t³uszczowych omega 6 i omega 3
w b³onach komórkowych, a tym samym na
neuroprzewodnictwo, jak i tworzenie siê
prostoglandyn.

Dieta o niskiej zawartoœci cholesterolu
jest zalecana w prewencji wielu chorób,
zapobiega tak¿e rozwojowi chorób
neurologicznych, chorób nowotworowych,
uk³adu kr¹¿enia.

Wysokie stê¿enie we krwi cholesterolu
w wieku œrednim ma zwi¹zek z pogorszeniem
funkcji poznawczych w wieku podesz³ym
i zwiêksza ryzyko choroby Alzheimera. Wraz
z odpowiednim pokarmem nale¿y dostarczaæ
odpowiedni¹ iloœæ aminokwasów niezbêdnych
do budowy charakterystycznego dla danego
organizmu bia³ka, zgodnie z informacj¹
genetyczn¹ zawart¹ w DNA – kwasie
deoksyrybonukleinowym.

Tryptofan jest niezbêdnym aminokwa-
sem, zu¿ywanym przez mózg razem z witamin¹
B6, niacyn¹ albo nikotynamidem i magnezem
do produkcji serotoniny. Serotonina jest neuro-
przekaŸnikiem przenosz¹- cym informacje
w obrêbie mózgu, jak równie¿ jednym z czynni-
ków biochemicznych wyzwalaj¹cych sen.
Naturalne Ÿród³a to: mleko, bia³y ser, kwaœne
mleko, miêso, ryby, indyk, s³onecznik, orzechy.

Fenyloalanina jest aminokwasem
niezbêdnym, spe³nia rolê chemicznego
przekaŸnika impulsów miêdzy obwodowymi

Wp³yw  ¯ywieniaWp³yw  ¯ywieniaWp³yw  ¯ywieniaWp³yw  ¯ywieniaWp³yw  ¯ywienia
na  alergie  i  nowotworyna  alergie  i  nowotworyna  alergie  i  nowotworyna  alergie  i  nowotworyna  alergie  i  nowotwory
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komórkami nerwowymi a mózgiem. W organizmie zmienia siê w norepinefrynê
i dopaminê, neurotransmitery odpowiedzialne za podstawowe czynnoœci ¿yciowe.
Przemiany te mog¹ zachodziæ w organizmie jedynie przy odpowiedniej iloœci
w organizmie witaminy C pochodzenia naturalnego.

Arginina aminokwas niezbêdny do prawid³owego funkcjonowania
przysadki mózgowej. Wraz z czynnikami neurotropowymi arginina potrzebna
jest do uwalniania przysadkowego hormonu wzrostu. Zwiêksza sprawnoœæ
umys³ow¹ i fizyczn¹ pobudza do dzia³ania uk³ad immunologiczny.

Kwas glutaminowy jest g³ównym substratem energetycznym mózgu. Ma
zdolnoœæ wi¹zania nadmiaru amoniaku, który hamuje prawid³ow¹ czynnoœæ
mózgu. Poprawia sprawnoœæ umys³ow¹, niezbêdn¹ w zapobieganiu schizofrenii
oraz otêpienia starczego.

W przemianach aminokwasów uczestnicz¹ m.in. witaminy B12, B6, kwas
foliowy, których nie mo¿e zabrakn¹æ w organizmie. Reguluj¹ przemianê metioniny
w homocysteinê utrzymuj¹c jej odpowiedni, nie za wysoki poziom. Witaminy
z grupy B wystêpuj¹ w pokarmach: mleku, jajkach, w¹trobie, nerkach, chudym
miêsie, warzywach zielonolistnych, warzywach str¹czkowych.

Procesy starzenia zwi¹zane s¹ z wystêpowaniem w komórkach pewnych
zmian degeneracyjnych. Istnieje mo¿liwoœæ powstrzymania zmian
degeneracyjnych i profilaktyki chorób  poprzez dostarczenie organizmowi wraz
z pokarmem niezbêdnych sk³adników, m. in. kwasów nukleinowych DNA
– deoksyrybonukleinowy, RNA – rybonukleinowy.

Kwasy nukleinowe, obecne w j¹drze komórkowym, zawieraj¹ informacjê
genetyczn¹ o tym, jakiego rodzaju bia³ko ma w organizmie powstaæ. Czynniki
chemiczne, a w szczególnoœci emitowane przez cz³owieka w coraz wiêkszych
iloœciach ksenobiotyki czyli chemiczne zwi¹zki obce naturze, powoduj¹ zaburzenia
w procesie replikacji i reparacji kwasów nukleinowych. Przy niedoborze
w organizmie kwasów nukleinowych mo¿e dochodziæ do zmian alergicznych,
neurologicznych, nowotworowych.

Pokarmy bogate w kwasy nukleinowe to warzywa i owoce z upraw
ekologicznych, otrêby, grzyby, w¹troba, owsianka, cebula, pieczywo z pe³nego
przemia³u, kwaœne mleko, soki owocowe.

Procesy starzenia siê organizmu i predyspozycje do wyst¹pienia zmian
nowotworowych pojawiæ siê mog¹ przy nadmiarze wolnych rodników.
Wolne rodniki to cz¹steczki, które przy wystêpowaniu w organizmie
w nadmiernych iloœciach niszcz¹ zdrowe komórki oraz atakuj¹ kolagen bêd¹cy
naturalnym spoiwem komórkowym.

Nadmiar wolnych rodników neutralizowany jest przez produkowany
w organizmie enzym dysmutazê ponadtlenkow¹, którego iloœæ maleje wraz
z wiekiem. Stosowanie naturalnej diety bogatej w antyoksydanty (surówki

owocowo – warzy- wne i soki) oraz dostarczanie
wraz z pokarmami niezbêdnych aminokwasów,
mo¿e poprawiæ wydolnoœæ energetyczn¹,
spowolniæ procesy starzenia siê komórek
i tkanek, przed³u¿yæ czas twórczej aktywnoœci
enzymów.

Sk³adniki zawarte w œwie¿ych owocach
i warzywach, m. in. koenzym Q,  zabezpieczaj¹
tak¿e mózg przed nadmiern¹ oksydacj¹, wi¹¿¹
siê ze sk³adnikami kolagenu, co pozwala na
cofanie siê uszkodzeñ spoiwa komórkowego,
zabezpieczaj¹ miêsieñ sercowy przed stanami
zapalnymi, normalizuj¹ uk³ad immunologiczny,
przeciwdzia³aj¹ toksycznym skutkom leków
chemicznych.

Jednym z warunków zachowania
zdrowia jest racjonalne od¿ywianie z zachowa-
niem prawid³o- wych proporcji iloœciowych
i jakoœciowych.

Nadmierna konsumpcja ¿ywnoœci ma
zwi¹zek z oty³oœci¹, czêstszym wystêpowaniem
chorób uk³adu kr¹¿enia, cukrzyc¹ typu 2, mo¿e
mieæ znaczenie jako czynnik ryzyka rozwoju
chorób alergicznych i nowotworowych. Posi³ki
powinny byæ spo¿ywane regularnie (lekki
posi³ek co najmniej 2 godziny przed snem),
uwzglêdniaj¹c zawartoœæ witamin, sk³adników
mineralnych, kwasów t³uszczowych omega 3,
niezbêdnych aminokwasów.

Odpowiednie od¿ywianie ma du¿y
wp³yw na ogólny stan zdrowia, zachowanie
równowagi homeostatycznej, dobre samopo-
czucie.

Edukacja ¿ywieniowa pomaga w wyro-
bieniu i utrwaleniu odpowiednich nawyków
¿ywieniowych, aby zrównowa¿yæ zapotrze-
bowanie organizmu na ró¿ne sk³adniki
od¿ywcze.

Nieoprocentowane  Po¿yczki  w  Ramach  Programu  „Mikropo¿yczki”
z  Funduszu  Fundacji  Wspomagania  Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie rozpoczyna now¹ edycjê udzielania po¿yczek dla osób rozpoczynaj¹cych lub
rozwijaj¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Program „Mikropo¿yczki” ma na celu przeciwdzia³anie bezrobociu na terenach
wiejskich i w ma³ych miastach do 10.000 mieszkañców, poprzez stworzenie mo¿liwoœci uzyskania niewielkiego kapita³u w formie
po¿yczki.

O po¿yczkê mog¹ ubiegaæ siê:
- osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zatrudniaj¹ce nie wiêcej ni¿ 5 pracowników,
- osoby bezrobotne lub nie maj¹ce sta³ego Ÿród³a dochodu,

- absolwenci szkó³.
Po¿yczki mog¹ byæ udzielone osobom, które zarejestrowa³y lub prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy

„Prawo dzia³alnoœci gospodarczej”.
Maksymalna wysokoœæ po¿yczki nie mo¿e przekroczyæ 10.000,00 z³. Po¿yczka udzielana jest na okres do 24 miesiêcy,

okres karencji w sp³acie nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 2 miesi¹ce, oprocentowane wynosi 0% (po¿yczka nieoprocentowana).
Od udzielonej kwoty po¿yczki pobierana jest prowizja w wysokoœci od 2,5 do 3%.

Szczegó³owe informacje na temat programu:
Stanis³aw Garbaszewski, tel.: 4644741, tel. kom.: 0502234510

e-mail: stanis³aw.garbaszewski@interia.pl lub Fundacja Wspomagania Wsi, 01 – 022 Warszawa, ul.Bellottiego 1,
Tel. (022) 6362570...75, fax (022) 6366270, e-mail: fww@fww.org.pl,  www.fww.org.pl

Irena i Waldemar Kêdzierscy
Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna
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Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Powiatowe
Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe po raz pi¹ty by³y
organizatorami Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca
Powiatu Brzozowskiego. Oficjalne og³oszenie wyników mia³o
miejsce 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej ALTA w Brzozowie.

Wzorem lat poprzednich g³osowanie zdominowali
sympatycy pi³ki no¿nej – czo³ow¹ czwórkê stanowili pi³karze.
Na podsumowanie plebiscytu oprócz nominowanych
sportowców, prezesów klubów z ca³ego powiatu, dzia³aczy oraz
w³adz Powiatowego Zrzeszenia LZS przybyli zaproszeni goœcie:
Józef Krzywonos – Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
w Rzeszowie, Andrzej Hendrzak – Cz³onek Rady G³ównej LZS
w Warszawie, Zygmunt B³a¿ – Starosta Brzozowski, Janusz
Dragu³a – Wicestarosta Brzozowski, Stanis³aw Pilszak
– Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty
i Polityki Spo³ecznej, Jerzy Adamski
– Wójt Gminy Dydnia, Stanis³aw
Chrobak – Prezes LKS „Parnas”
Stara Wieœ, Ryszard Germañski
– Cz³onek Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie, Marian
Wojtowicz – Przewodnicz¹cy
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego,
Boles³aw Kostur - Prezes LKS
Brzozovia MOSiR Brzozów oraz
Marian Kula - Dyrektor MOSiR.

Po przywitaniu wszystkich
przez Prezesa PZ LZS – Bronis³awa

Przyczynka g³os zabra³ Andrzej Hendrzak, który poprowadzi³
resztê spotkania. - Ten plebiscyt ma na celu promowanie
sportowców i dyscyplin sportowych – stwierdzi³ po odczytaniu
nominowanych, a nastêpnie og³osi³ wyniki.

W roku 2004 w najpopularniejszej szesnastce portowców
znaleŸli siê:
1.Kaczkowski Karol – Cisy Jab³onica, pi³ka no¿na
2. Surmacz Dariusz - Cisy Jab³onica, pi³ka no¿na
3. Matusz Maciej – LKS Haczów, pi³ka no¿na
4. G³adysz Damian – LKS Izdebki, pi³ka no¿na
5. Ryba Mateusz – GKS Górnik Grabownica, ³ucznictwo
6. Señko Ewa – Gimnazjum Humniska, lekkoatletyka
7. Konieczko Edyta - UKS Górnik Humniska, lekkoatletyka

8. Florek Robert – LKS Górki, pi³ka
no¿na
9. Jaskó³ka Tomasz – LKS Brzo-
zovia MOSiR, szachy
10. Michalski Pawe³ – UKS Górnik
Humniska, jujitsu
11. Sieñczak £ukasz - UKS Górnik
Humniska, jujitsu
12. Konieczko Beata - UKS Górnik
Humniska, ³ucznictwo
13. ¯muda Mariusz – BDK Brzo-
zów, siatkówka
14. Lorenc Dariusz – LKS Brzo-
zovia MOSiR, pi³ka no¿na

15. Tymczak Bartosz – Promyk Turze Pole, tenis sto³owy
16. Wacek Janusz - Brzozovia MOSiR, pi³ka no¿na

Trenerem Roku 2004 zosta³a Stanis³awa Warcha³owska.
Kapitu³a plebiscytowa przyzna³a miano Zespo³u Roku 2004
szachistom – juniorom LKS Brzozovia Brzozów w sk³adzie: Sycz
Micha³, Opaliñski Sebastian, Sycz Dariusz, Opaliñska Marta oraz
Jakub i Rafa³ Rymarowicz. Po raz pierwszy zosta³ przyznany tytu³
Talentu Roku 2004, który wywalczy³ Grzegorz Serednicki.

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe zwyciêzcom wrêczali
przybyli goœcie. Spotkanie uœwietni³ wystêp pary tanecznej
z klubu tañca towarzyskiego „Gracja” w Kroœnie: £ukasza Dudki
i Aleksandry Jurczak. Oprawê muzyczn¹ plebiscytu zapewni³
zespó³ „Song”.

Nastêpnie wœród czytelników „Nowego Podkarpacia”,
którzy nades³ali kupony konkursowe, Edyta Konieczko
wylosowa³a szczêœliwca, do którego powêdruj¹ nagrody.
Wylosowany kupon nale¿a³ do Marka Klamuta z Jab³onicy
Polskiej. Na zakoñczenie g³os zabra³ Zygmunt B³a¿, który
podziêkowa³ trenerom i dzia³aczom za trud i serce w³o¿one
w propagowanie sportu i szkolenie sportowców, po czym Józef
Krzywonos zachêci³ wszystkich do dalszych systematycznych
rozgrywek, a tak¿e podziêkowa³ w³adzom samorz¹dowym za
wspieranie dzia³añ sportowych.

Sponsorami plebiscytu byli: Starostwo Powiatowe
w Brzozowie, Urz¹d Gminy Dydnia, Urz¹d Gminy Nozdrzec oraz
Urz¹d Miejski w Brzozowie.

V

Anna W³adyka

NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA

Plebiscyt na

POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Gratulacje zwyciêzcom z³o¿y³ m.in.
Wicestarosta Janusz Dragu³a

Spotkanie uœwietni³ wystêp pary
tanecznej z klubu „Gracja”

w Kroœnie

Piêciu najpopularniejszych sportowców
z J. Krzywonosem, B. Przyczynkiem i Z. B³a¿em
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HOROSKOP
BARAN (21 III – 20 IV)
Staraj siê anga¿owaæ tylko w takie sprawy, które mog¹ sprawiæ
Ci przyjemnoœæ. Korzystaj tak¿e z ka¿dej formy rozrywki.

Optymistyczne nastawienie do ¿ycia pomo¿e Ci pokonaæ nawet
najbardziej skomplikowane przeszkody. W ¿yciu osobistym i uczuciowym
wszystkie niepowodzenia zaczn¹ powoli znikaæ.

BYK (21 IV – 21 V)
Wszelkie swoje sprawy i zamierzenia doprowadŸ do koñca. Cel,
który sobie wytyczy³eœ jest s³uszny i pozwoli Ci na zrealizowanie

planów. Teraz masz na to dobr¹ okazjê. Pieni¹dze i sukcesy same bêd¹ do
Ciebie p³yn¹æ. W nadmiarze obowi¹zków i zdarzeñ staraj siê pamiêtaæ
o swoich bliskich.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
W finansach szczêœcie Ci sprzyja. Najwa¿niejsza stanie siê dla
Ciebie praca. Poczujesz przyp³yw energii i zechcesz dokonaæ

wielu zmian. Zadbasz o swój wygl¹d. Na horyzoncie pojawi siê ktoœ
nowy, godny Twojej uwagi. W sta³ych zwi¹zkach lekki kryzys i od Ciebie
g³ównie bêdzie zale¿eæ, jak on siê zakoñczy.

RAK (22 VI – 23 VII)
Otrzymasz korzystn¹ propozycjê wspó³pracy, ale bêdziesz
musia³ z czegoœ zrezygnowaæ. Oka¿e siê, ¿e potrzebna jest Twoja

inicjatywa, bo inaczej coœ mo¿e zostaæ przeoczone. Finanse powinny siê
unormowaæ. W mi³oœci bardzo dobry kontakt w sta³ych zwi¹zkach. Zadbaj
teraz o swoje zdrowie.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Jeœli praca, któr¹ wykonujesz wymaga wysi³ku intelektualnego,
rozpocznie siê dla Ciebie bardzo korzystny okres. Istnieje du¿a

szansa, ¿e zupe³nie nieoczekiwanie poprawi siê Twoja sytuacja materialna.
Zapragniesz zmieniæ coœ w swoim wygl¹dzie zewnêtrznym. Partner
z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie zachwycony, co od razu postara Ci siê okazaæ.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Otworz¹ siê przed Tob¹ du¿e mo¿liwoœci. Los wyjdzie naprzeciw
Twoim oczekiwaniom i otrzymasz propozycjê pracy po

godzinach lub wspó³udzia³u w jakimœ interesie. Wzroœnie u Ciebie potrzeba
czu³oœci i wra¿liwoœci na piêkno. Bardziej ni¿ zwykle bêdzie Ci zale¿a³o
na sympatii otoczenia.

WAGA (24 IX – 23 X)
W Twojej firmie zapanuje przyjazna atmosfera, która bêdzie
sprzyjaæ efektywnej pracy. Poczujesz teraz przyp³yw energii

i twórczych pomys³ów. Twoja sytuacja finansowa bêdzie zadowalaj¹ca,
nie przesadzaj z oszczêdzaniem. Mo¿esz teraz spróbowaæ zrealizowaæ
swoje ukryte marzenia.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Mo¿esz stan¹æ przed szans¹ wzbogacenia siê, wiêc uwa¿aj, by jej
nie zaprzepaœciæ przez swoje niezdecydowanie. Twoje kontakty

z otoczeniem nie uk³adaj¹ siê ostatnio najlepiej. Jeœli urodzi³eœ siê w III
dekadzie znaku, postaraj siê jak najlepiej uporaæ z zaleg³oœciami. Poznasz
mi³oœæ swojego ¿ycia.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Oka¿e siê, ¿e posiadasz niezwyk³¹ zdolnoœæ koncentracji.
Pozwoli Ci ona efektywnie dzia³aæ i podejmowaæ trafne decyzje.

Pojawi siê przed Tob¹ perspektywa zarobienia dodatkowych pieniêdzy.
W najbli¿szym czasie czeka Ciê mi³e spotkanie, dziêki któremu odzyskasz
optymistyczne nastawienie do ¿ycia.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
W pracy doskonale u³o¿y Ci siê wspó³praca i kontakty z innymi.
Mo¿esz ³atwo osi¹gn¹æ to, co chcesz za pomoc¹ kilku mi³ych

s³ów. Nowe zadanie, którego siê obawiasz mo¿e siê okazaæ bardzo
fascynuj¹ce. W po³owie miesi¹ca spory przyp³yw gotówki. W rodzinnym
i towarzyskim gronie czekaj¹ Ciê mi³e spotkania.

WODNIK (21 I – 19 II)
Zdob¹dŸ siê wreszcie na odwagê i wyjaœnij bliskim, ¿e masz inne
plany. Po krótkiej burzy wszystko siê uspokoi, a ty z czystym

sumieniem zabierzesz siê do pracy. W mi³oœci lepiej byæ nie mo¿e. Partner
zrobi dla Ciebie wiêcej, ni¿ oczekujesz, dlatego postaraj siê o ma³y rewan¿.

RYBY (20 II – 20 III)
Nareszcie idzie ku lepszemu! Gwiazdy bêd¹ Ci sprzyjaæ niemal
w ka¿dej dziedzinie, zw³aszcza w sferze zawodowej. Nie bój siê

zmian i odpowiedzialnoœci za decyzje. W mi³oœci s³uchaj g³osu serca. Pod
wp³ywem romantycznego nastroju i odpowiedniej scenerii gotów bêdziesz
wyznaæ komuœ mi³oœæ.

Marek Szerszeñ

POWIATOWY  PRZEGL¥D  SPORTOWY
PI£KA  SIATKOWA

22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
w Brzozowie odby³a siê rejonowa Gimnazjada w pi³ce
siatkowej ch³opców. Do zawodów zg³osi³y siê
4 dru¿yny:
- Gimnazjum nr 4 w Sanoku,
- Gimnazjum nr 1 w Cisnej,
- Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych,
- Gimnazjum nr 1 w Brzozowie.

Zawody rozegrano systemem „ka¿dy
z ka¿dym” do dwóch wygranych setów.

Po pierwszych meczach okaza³o sie, ¿e o miano
najlepszej dru¿yny turnieju bêd¹ rywalizowaæ dru¿yny
z Sanoka i Brzozowa. Obydwie ³atwo pokonywa³y
kolejnych rywali, a same zmierzy³y siê ze sob¹
w ostatnim meczu dnia. Po dramatycznej walce
minimalnie lepsi w trzecim secie okazali siê zawodnicy
z Sanoka i to oni zajêli pierwsze miejsce, wyprzedzaj¹c
Brzozów. Z kolei we wczeœniejszym meczu o III miejsce
Cisna pokona³a Ustrzyki Dolne.
Oto szczegó³owe wyniki:
Brzozów - Ustrzyki Dolne 2 - 0  (25-19,  25-14)
Sanok - Cisna 2 - 0  (25-19,  25-20)
Cisna - Brzozów 1 - 2  (25-15, 9-25, 4-15)
Ustrzyki Dolne - Sanok 0 - 2  (13-25,  19-25)
Cisna - Ustrzyki Dolne 2 - 0  (25-23,  25-17)
Sanok - Brzozów 2 - 1  (23-25,  25-17,  16-14)

Dwie najlepsze dru¿yny (Sanok i Brzozów)
uzyska³y awans do zawodów rejonowych.

Poni¿ej przedstawiamy sk³ady
poszczególnych dru¿yn:
SANOK: Babiarz Jakub, Chmielecki
Micha³, Iskrzycki Jaros³aw,
Marsza³ek Mateusz, Socha
Micha³, Soko³owski Rados³aw,
Styczyñski Mateusz, Wetchacz
Tomasz, Wójcik Tomasz,
¯o³nierczyk Bart³omiej. Opiekun – Ryszard
Karaczkowski.
BRZOZÓW: Piotrowski £ukasz, Majkowski
Piotr, Filip Pawe³, WoŸniak Dawid, Krygowski
Maciej, Data Micha³, Sawicki Mateusz,
Biesiada Marcin, Nasta³ Jakub. Opiekun –
Maciej Bednarczyk.
CISNA: Wethacz Mateusz, Majewski Jacek,
Niemiec Kamil, Krynicki Jakub, Wietecha
Mateusz, Karnas Bartosz, Karkut Marcin,
B³a¿ Przemys³aw.
USTRZYKI DOLNE: B³achno Maciej,
Podolak Miros³aw, Zdeb Mateusz,
Kisielewicz Bartosz, Kijas Damian, Goszczurny Damian, Pas³awski
Krzysztof, GwóŸdŸ Rafa³, Koruc £ukasz, Dopiera³a Rados³aw, Skowroñski
Jakub. Opiekun – Barbara Buziewicz.

Imprezê wspó³organizowali: Podkarpacki WSZS w Rzeszowie,
Powiatowy SZS i SP nr 1 w Brzozowie.
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