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„Serpanok” Lwów - Ukraina

„M³odzie¿owy Zespó³ Pieœni
 i Tañca” Niebocko

Zespó³ Pieœni i Tañca
„Pogórzanie”

„Mc Kechnie” - Szkocja

„Chemlonacik”
Humenne - S³owacja

„Lander`s Dance Group”
Kilcullen - Irlandia

Wicestarosta Brzozowski podczas
wrêczania nagród
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Gminny Oœrodek Kultury w Dydni we wspó³pracy
z Dyrekcj¹ Zespo³u Szkó³ w Niebocku by³

organizatorem niecodziennej imprezy, jak¹ niew¹tpliwie by³
I Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów
Tanecznych. Nad wydarzeniem po³¹czonym z „Biesiad¹
Kultury Dawnej” patronat honorowy obj¹³ Starosta
Brzozowski – Zygmunt B³a¿, natomiast patronat medialny
– gazeta Super Nowoœci. Festiwal odby³ siê 5 czerwca br.
w parku przy szkole w Niebocku.

Liczn¹ publicznoœæ i zebranych goœci przywita³
Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Dydni – Jacek
Adamski, natomiast resztê programu prowadzi³a
Ma³gorzata Turopolska z GOK w Dydni.
W biesiadzie wziê³y udzia³ zespo³y: „Lander’s
Dance Group” z Kilcullen w Irlandii,
„Serpanok” ze Lwowa na Ukrainie,
„Mc Kechnie” ze Szkocji,
„Chemlonacik” Humenne ze
S³owacji oraz polscy reprezentanci:
„Pogórzanie” z Miejsca Piastowego
i „M³odzie¿owy Zespó³ Pieœni i Tañca”
z Niebocka. Goœcinnie wyst¹pi³ tak¿e Zespó³
Obrzêdowy Straszewici z Ukrainy. Celem
imprezy by³o odtworzenie i  przy-
pomnienie dawnej kultury. Wszystkie
zespo³y z du¿ym zaanga¿owaniem
i realizmem zaprezentowa³y
dorobek kulturowy swojego kraju.
Ka¿da grupa ma ju¿ na swoim
koncie wiele osi¹gniêæ:

Irlandzka grupa „Lander’s
Dance Group” pochodzi z hrabstwa
Kildare ko³o Dublina. Istnieje od 1995
roku i prezentuje tañczy tañce celtyckie
(w ciê¿kich i lekkich butach). W grupie tañczy
11 osób, a jej liderem jest Jenny Landers. Zespó³
tañczy³ ju¿ we Francji, Hiszpanii, Anglii, Belgii,
Finlandii, Niemczech, na Sardynii i na Litwie. Szeœæ
lat temu odwiedzi³ tak¿e Polskê w Zakopanem.
Najm³odszy, szeœcioletni Jeff tañczy w zespole ju¿
4 lata.

Zespó³ tañca ludowego „Pogórzanie” powsta³
w 1973 roku w G³owience. Od ponad 30 lat skupia m³odzie¿
i dzieci z G³owienki, gdzie mieœci siê siedziba zespo³u. Obecnie
dzia³a pod patronatem Gminnego Oœrodka Kultury w Miejscu
Piastowym. Prezentuje tañce i przyœpiewki regionu
kroœnieñskiego, lubelskiego, rzeszowskiego oraz tañce
narodowe. Swój dorobek zespó³ prezentowa³ w Finlandii,
Holandii, Szwecji, Niemczech, S³owacji, Francji, W³oszech
i niemal w ca³ej Polsce. Za popularyzacjê folkloru Podkarpacia
zespó³ otrzyma³ tytu³  i odznakê „Zas³u¿ony dla województwa

kroœnieñskiego”. W Niebocku zespó³ zaprezentowa³ poloneza,
suitê lubelsk¹ i suitê kroœnieñsk¹. Grupie wykonawców
towarzyszy³a kapela pod kierownictwem Zygmunta Wojtonia.

Narodowy Zespó³ Tañca Dzieciêcego „Serpanok”
ze Lwowa zosta³ utworzony w 1993 roku. Dzia³a w szkole tañca
narodowego, gdzie uczêszczaj¹ dzieci od 5 do 18 lat.
W biesiadzie wyst¹pi³a grupa 9-10 latków. Przedstawili
oni tañce ró¿nych rejonów Ukrainy.   „Serpanok”
jest laureatem miêdzynarodowych konkursów
w: Bu³garii, Polsce, Rosji, Niemczech, Francji, Danii,

Kolumbii.
W szkole tañczy 350 dzieci.

Kierownikiem zespo³u jest Valertyna
Vortownyk.

Zespó³ „Mc Kechnie” pochodzi
z centralnej Szkocji. Przedstawia tañce

highland. Grupa liczy 14 cz³onków. Najm³odsza
Even ma 6 lat i tañczy ju¿ trzy i pó³ roku. W Polsce
byli pierwszy raz.

 Dzieciêcy zespó³ s³owacki „Chemlonacik”
– Humenne dzia³a 4 lata. Repertuar zespo³u sk³ada
siê z tañca i pieœni regionu S³owacji ZEMPLIN
A SARIS. Zespo³em kieruj¹ Miros³aw Buczok
i Miros³aw Kerekanic. Wystêpowali w Macedonii
na Festiwalu Dzieciêcym. Zespó³ liczy 19 osób.

„M³odzie¿owy Zespó³ Pieœni i Tañca”
Niebocko zosta³ za³o¿ony w 2002 roku przez
Dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury w Dydni
i dyrekcjê Szko³y Podstawowej w Niebocku.
Kierownikiem zespo³u jest Beata ¯ó³koœ.
25 i 26 czerwca br. zespó³ bêdzie wystêpowa³ na

S³owacji i na Ukrainie.
Po przedstawieniach m³odych artystów

Wicestarosta Brzozowski – Janusz Dragu³a, Sekretarz
Powiatu – Ewa Tabisz, Wójt Gminy Dydnia – Jerzy
Adamski oraz Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
w Dydni – Jacek Adamski wrêczyli wykonawcom
pami¹tkowe dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.
Zgromadzona publicznoœæ nagrodzi³a wykonawców
gromkimi brawami.

Atrakcj¹ festiwalu by³y stoiska z regionalnymi
potrawami. KGW Wydrna wraz z Przewodnicz¹c¹ -  Danut¹
Soko³owsk¹ oraz KGW Jab³onka na czele z Ann¹ Skrabalak
zorganizowa³y degustacjê pokarmu - jad³a starodawnego wg

przepisów ich babæ. Mo¿na by³o tak¿e obejrzeæ stoisko
z robótkami rêcznymi.

Imprezê  zorganizowano we wspó³pracy z Euroregionem
Karpaty, w ramach programu PHARE 2002. Zakoñczeniem
festiwalu by³ wieczorny festyn.

Anna W³adyka
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Tegoroczne obchody Dnia Samorz¹du Terytorialnego
rozpoczê³a msza œwiêta koncelebrowana w Koœciele Farnym
w Rzeszowie, której przewodniczy³ ks. biskup Edward Bia³o-
g³owski. Po mszy barwny korowód samorz¹dowców, orkiestr

dêtych, zespo³ów ludowych prze-
szed³ ulicami miasta do Wojewódz-
kiego Domu Kultury, gdzie odby³a
siê uroczysta konferencja, poœwiê-
cona g³ównie 15 rocznicy odrodze-
nia siê w Polsce samorz¹dnoœci.
Zaproszonych goœci, a wœród nich
Mieczys³awa Janowskiego, pos³a
do Parlamentu Europejskiego, po-
s³a Grzegorza Tuderka, wojewodê
Jana Kurpa, kuratora oœwiaty Sta-
nis³awa Rusznicê, powita³ gospo-
darz uroczystoœci Leszek Deptu³a,
marsza³ek Województwa Podkar-
packiego, przewodnicz¹cy Podkarpackiego Stowarzyszenia Sa-
morz¹dów Terytorialnych. – Samorz¹dy po 15 latach ju¿ okrze-
p³y, a samorz¹dowcy s¹ autentycznymi gospodarzami na swo-
im terenie - mówi³ miêdzy innymi Leszek Deptu³a. – Najlepsi
z nich, których dzisiaj goœcimy w Rzeszowie, kreuj¹ pozytyw-
ne wzorce na swoim terenie, to równie¿ dziêki nim zmienia siê
oblicze naszych gmin, miast, powiatów.

Goœæ konferencji, eurodeputowany dr Mieczys³aw Ja-
nowski, by³y prezydent Rzeszowa i przewodnicz¹cy Senackiej
Komisji Samorz¹du Terytorialnego, wyg³osi³ okolicznoœciowy
wyk³ad “15 lat odrodzonego samorz¹du terytorialnego w Pol-
sce”.

Dzieñ Samorz¹du Terytorialnego po³¹czony by³ z podsu-
mowaniem V edycji Podkarpackiej Nagrody Samorz¹dowej, któ-
rej pomys³odawc¹ jest tygodnik Nowe Podkarpacie. W tym roku
has³em by³o: „Nasz powiat, nasze miasto, nasza gmina
w Unii Europejskiej”. W jubileuszowej edycji wziê³o udzia³ 112
samorz¹dów. Oceniaj¹c samorz¹dy pod uwagê brano miêdzy
innymi wydatki inwestycyjne, inwestycje zakoñczone
w 2004 roku, wydatki na wdra¿anie procedur unijnych i infor-
macje o Unii Europejskiej, posiadanie wieloletnich planów in-
westycyjnych, czy programu rozwoju lokalnego. Kapitu³a kon-

kursowa, której przewodniczy³ Kazimierz Surowiec dokona³a
wyboru laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorz¹dowej za
2004 rok: w kategorii “Powiat” - Powiat Kroœnieñski - starosta
Zbigniew Braja; w kategorii “Miasta du¿e” – Miasto Sanok –
burmistrz Wojciech Blecharczyk; w kategorii “Miasta ma³e” –
Miasto Rymanów – burmistrz Jan Rajchel; w kategorii “Gmina”
– Gmina Cmolas – wójt Eugeniusz Galek.

Wœród piêciu nominowanych starostów w kategorii “Po-
wiat” znalaz³ siê starosta brzozowski Zygmunt B³a¿. Wyró¿nio-
no równie¿ najlepsze strony internetowe. Komisja konkursowa
w sk³adzie: Bartosz Górski – kierownik Zespo³u Marketingu
COMP Rzeszów, Tadeusz Zarêba – Urz¹d Wojewódzki i Grze-
gorz Walicki – Urz¹d Marsza³kowski, najwy¿ej oceni³a strony
internetowe Urzêdu Gminy w Pysznicy, Urzêdu Miasta Krosna
i Starostwa Powiatowego w Strzy¿owie. Natomiast internauci
najwiêcej g³osów oddali na strony internetowe Urzêdu Gminy
w Œwilczy, Urzêdu Miasta w Jedliczu i Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli.

Spotkanie w Rzeszowie by³o tak-
¿e okazj¹ do nagrodzenia najzdolniej-
szej m³odzie¿y na Podkarpaciu. Podob-
nie jak w roku ubieg³ym wyró¿niono
25 uczniów (po jednym z ka¿dego po-
wiatu). Nagrody wrêczali marsza³ek Le-
szek Deptu³a oraz wiceprzewodnicz¹cy
PSST: Andrzej Czernecki i Robert Cho-
ma. Z kolei Les³aw Wais z Wojewódz-
kiego Domu Kultury podsumowa³
II Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy
Samorz¹dowej. W tym roku wyró¿nio-
no trzy tytu³y: “Wiadomoœci Brzozow-

skie” z Brzozowa, “Kurier B³a¿owski” z B³a¿owej i “Dynowin-
ka” z Dynowa.

Podczas spotkania wrêczono równie¿ nagrody Podkar-
packiego Stowarzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych w Rze-
szowie dla uzdolnionej m³odzie¿y. W grupie 25 osób z ca³ego
województwa znalaz³a siê Ma³gorzata KoŸma z Zespo³u Szkó³
w Jasionowie.

N a g r o d yN a g r o d yN a g r o d yN a g r o d yN a g r o d y
d l a   s a m o r z ¹ d o w c ó wd l a   s a m o r z ¹ d o w c ó wd l a   s a m o r z ¹ d o w c ó wd l a   s a m o r z ¹ d o w c ó wd l a   s a m o r z ¹ d o w c ó w

A. Józefczyk

Parada ulicami Rzeszowa

Jan Kurp gratuluje Staroœcie Brzozowskiemu

Marsza³ek Leszek Deptu³a wrêcza nagrodê Ma³gorzacie KoŸmie
z Zespo³u Szkó³ w Jasionowie
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NOWY ZARZ¥D PCK W BRZOZOWIE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

10 maja br. po raz trzeci I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Brzozowie zorganizowa³o
konkurs matematyczny dla uczniów
gimnazjów powiatu brzozowskiego.
Konkurs ma na celu popularyzacjê
matematyki i rozwijanie zainteresowañ
matematycznych m³odzie¿y oraz wy³o-
nienie uczniów uzdolnionych matema-
tycznie. Szko³a zak³ada, ¿e uczestnicy
konkursu bêd¹ kandydatami do klas
o kierunku matematyczno-informaty-
cznym w liceum. W tym roku w konkursie
wziê³o udzia³ 88 uczniów z 13 Gimnazjów.

W III Konkursie Matematycznym
dla klas trzecich gimnazjów powiatu
brzozowskiego najlepsze wyniki osi¹gnêli
uczniowie: Soko³owski Kamil - G. Jab³o-
nica Polska, B³a¿ Krzysztof – G. Haczów,

Opr. Zbigniew Sawka
Dyrektor I LO w Brzozowie

KONKURS  MATEMATYCZNY  DLA  GIMNAZJÓW
Glazer Mateusz – G. Orzechówka, Szajna
Konrad – G. Haczów, Pojnar Patryk
– G. Haczów, Doniek Klaudia – G. Jab³o-
nica Polska, Adamska Katarzyna
– G. Humniska, Szeligowski Daniel
– G. Orzechówka, Stañko Sabina
– G. Brzozów, Bocoñ Dariusz – G. Hu-
mniska, B³a¿ £ukasz – G. Stara Wieœ,
Mas³yk Maciej – G. Orzechówka, Wrona
Magdalena – G. Brzozów, Gerlach
Mateusz – G. Jab³onica Polska, Karna-
siewicz Anna – G. Golcowa, Papaj Agata
– G. Brzozów, Bodzioch £ukasz – G. Hum-
niska, Masaj Weronika –G. Humniska,
¯muda S³awomir – G. Stara Wieœ, Jaskó³ka
Przemys³aw – G. Brzozów, Pobidyñska
Katarzyna – G. Brzozów, Borek Dominik
– G. Brzozów, Rzepka Adam – G. Przysie-
tnica, Olejarska Katarzyna – G. Stara Wieœ,

Szelast Joanna – G. Jasienica Rosielna,
Buczek Monika – G. Orzechówka, Janas
Angelika – G. Orzechówka, Gurgacz
Paulina – G. Jasienica Rosielna, Szewczyk
Artur – G. Jasienica Rosielna, Pusz Natalia
– G. Brzozów.

Ranking  Dru¿ynowy  Gimnazjów
III  Powiatowego  Konkursu Matema-
tycznego przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
I miejsce - Haczów, II miejsce - Jab³onica
Polska, III miejsce - Orzechówka, IV
miejsce - Humniska, V miejsce - Brzozów,
VI miejsce - Stara Wieœ,  VII miejsce -
Jasienica Rosielna, VIII miejsce -
Golcowa, IX miejsce - Blizne, X miejsce -
Przysietnica, XI miejsce - Górki.

9 czerwca br. dokonano wyboru nowych w³adz rejonowych PCK w Brzozowie. Ich sk³ad przedstawia
siê nastêpuj¹co:
 Zarz¹d Rejonowy PCK w Brzozowie: prezes: Danuta Gwizda³a, cz³onkowie: Danuta Gwizda³a, Bogus³aw
Lidwin, Mieczys³awa Wasylewicz, Agnieszka Sabat–B³a¿, Barbara Zg³obicka.
Rejonowa Rada Reprezentantów: Wojciech Szuba, Stanis³awa Warcha³owska, Anna Kostka, Bogus³aw
Lidwin, Mieczys³awa Wasylewicz, Monika Galej, Agnieszka Sabat – B³a¿, Barbara Zg³obicka, Danuta Gwizda³a, Zofia B³achut,
Dorota Borula, Maria Stemulak.
Komisja Rewizyjna: Wojciech Szuba, Maria Data, Magdalena Kaczkowska. Delegat na Zjazd Okrêgowy: Danuta Gwizda³a

Nowy Zarz¹d uchwali³ program dzia³ania na okres najbli¿szej kadencji. Goœciem honorowym konferencji by³ Eugeniusz
Taradajko – Dyrektor Biura Zarz¹du Okrêgu Podkarpackiego PCK w Rzeszowie.

20 maja 2005 roku dru¿yna
z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Brzo-
zowie w sk³adzie: Monika Florek, Beata
Kud³a, Anna Sawicka, i Anna Pitera wziê³a
udzia³ w Wojewódzkich Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie.

Celem Mistrzostw jest propagowanie
zasad udzielania pierwszej pomocy wœród
ca³ego spo³eczeñstwa, a w szczególnoœci
wœród m³odzie¿y szkolnej oraz zachêcanie
ich do podnoszenia poziomu swoich
umiejêtnoœci w tym zakresie. W wielu
przypadkach hamulcem przed udzieleniem
pomocy poszkodowanej ofierze jest nie 
brak dobrej woli, ale brak podstawowych 
umiejêtnoœci, a tak¿e bojaŸñ i strach na

widok krwawi¹cej rany, z³amanej koñczyny, wymiocin czy nieprzytomnego
cz³owieka. Organizowanie przez PCK  tego typu sprawdzianów ma na celu
przekazanie m³odzie¿y podstawowych wiadomoœci w tej dziedzinie
i prze³amanie oporów.

Na Mistrzostwach rywalizowa³o ze sob¹ 9 dru¿yn ratowniczych,
wszyscy musieli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci na 5 ogniskach
urazowych. Organizatorzy zaaran¿owali sytuacje zdarzaj¹ce siê

w codziennym ¿yciu. Ratownicy musieli udzieliæ
pomocy m.in. w wypadku rowerowym, w którym
dziewczyna spadaj¹c z roweru nadzia³a siê na
wystaj¹cy drut. Kolejne zadanie, jakie ich czeka³o,
to opatrzenie drwala z rêk¹ obciêt¹ siekier¹.
Mê¿czyzna pozorowa³ szok, podobnie jak jego
kolega, sprawca wypadku. M³odzi ratownicy musieli
tak¿e udzieliæ pomocy nieprzytomnemu mê¿czyŸnie,
który zosta³ pora¿ony pr¹dem, oraz
poszkodowanemu, który podczas naprawy
samochodu zosta³ przygnieciony i dozna³ otwartego
z³amania koñczyny, a tak¿e wykonaæ czynnoœci
podstawowego podtrzymywania ¿ycia (PP¯)
u  doros³ego i niemowlêcia. Ostatecznie po
wszystkich konkurencjach zwyciê¿y³a dru¿yna
z Zespo³u Szkó³ nr 3 w Sanoku, II miejsce zajê³y
uczennice z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych
w Brzozowie oraz  III miejsce LO w Kroœnie.
Zwyciêskie dru¿yny zosta³y nagrodzone pucharami
oraz pami¹tkowymi nagrodami wrêczonymi przez
Dyrektora biura Zarz¹du Podkarpackiego PCK
w Rzeszowie Eugeniusza Taradajko.

Wojewódzkie  Mistrzostwa  Pierwszej  Pomocy  PCK

Ma³gorzata Kruczek

(inf. w³asna)
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 20. 06. 2005 r.

Józef Ko³odziej
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy

w Brzozowie

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

Caritas Archidiecezji Warszawskiej we wspó³pracy
z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych realizuje projekt – Promocja
Zawodowa Dziewcz¹t. Do udzia³u w projekcie zapraszamy
dziewczêta, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

· pochodz¹ z województwa podkarpackiego,
· maj¹ udokumentowane pochodzenie popegeerowskie (przyna-

jmniej jeden z rodziców lub dziadków pracowa³ w PGR
conajmniej trzy lata),

· wiek 18 – 25 lat,
· posiadaj¹ wykszta³cenie conajmniej œrednie,
· maj¹ zdecydowan¹ chêæ podjêcia pracy w Warszawie,
· s¹ stanu wolnego,
· dochód netto na cz³onka rodziny nie przekracza 532 z³.

Uczestniczkom projektu zapewnia siê:

Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie przedstawia poni¿ej informacjê otrzyman¹ z Agencji Nieruchomoœci Rolnej w Rzeszowie
dotycz¹c¹ realizowanego projektu – „Promocja Zawodowa Dziewcz¹t”. Osoby zainteresowane udzia³em w tym projekcie prosimy
o kontakt:
- Bursa Promocji Zawodowej „Przystañ na Skarpie”, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie  Przedmieœcie 62, tel. 0-22/8260913 lub
0 604641484, kierownik bursy – s. Ewa Ranachowska,
- Agencja Nieruchomoœci Rolnych, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, Sekcja Organizacyjno-Prawna, p. Maria Pluta, albo najbli¿sze
Gospodarstwo Skarbu Pañstwa ANR.

Projekt  Promocja  Zawodowa Dziewcz¹t
· zamieszkanie (dwa pierwsze miesi¹ce – bezp³atnie, trzeci miesi¹c

odp³atnie – 50 z³, a ka¿dy nastêpny po 100 z³),
· bezp³atne wy¿ywienie,
· bilet komunikacji miejskiej na pierwszy miesi¹c,
· dostêp do pracowni komputerowej,
· zajêcia indywidualne i warsztatowe z zakresu aktywizacji

zawodowej,
· ca³odobow¹ opiekê i wsparcie personelu bursy – trzech

pedagogów i psychologa - doradcy zawodowego.
Osoby otwarte, zaanga¿owane i dyspozycyjne otrzymuj¹

oferty pracy za poœrednictwem Caritas AW. Caritas AW pomaga
tak¿e w znalezieniu mieszkania. Uczestnictwo w projekcie trwa
do szeœciu miesiêcy.

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31. 05. 2005 r.
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na sta¿ pracyStruktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci

1. Ksiêgowa
2. Robotnik fizyczny
3. Murarz - tynkarz

4. Operator koparki
5. Pracownik dzia³u inwestycji
6. Sprzedawca (osoba niepe³nosprawna)
7. Nauczyciel j. angielskiego

8. Kucharz - kelner (sta¿)
9. Kucharz - barman (sta¿)
10. Elektromechanik samochodowy
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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

 Tadeusz Pióro
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

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.

Zapobieganie  i  zwalczanie  chorób  zakaŸnych
Analiza zachorowañ w roku 2004 wskazuje na korzystn¹  sytuacjê
epidemiologiczn¹ na terenie powiatu. Tendencjê spadkow¹
wykazuj¹  zatrucia i zaka¿enia pokarmowe wywo³ane pa³eczkami
Salmonella. W grupie chorób wirusowych szerz¹cych siê drog¹
krwi zarejestrowano 3 przypadki  zachorowañ  na WZW w tym
1 zach. typ B i 2 zach. typ C. W analizowanym okresie nie
rejestrowano zbiorowych ognisk  zatruæ pokarmowych.
W roku 2004 opracowano 297 ognisk chorób zakaŸnych.
Szczepienia ochronne by³y realizowane zgodnie z obowi¹-
zuj¹cym Kalendarzem Szczepieñ. Podczas wykonywanych
kontroli nie stwierdzono ¿adnych nieprawid³owoœci zwi¹zanych
z dystrybucj¹ szczepionek i wykonawstwem szczepieñ.
Na terenie powiatu w roku 2004 nie notowano zagro¿eñ
bioterrorystycznych.

Zak³ady  s³u¿by  zdrowia
Lecznictwo otwarte: 9 SPZOZ, 20 NZOZ, 21 Indywidualnych
Praktyk Lekarskich, 28 Indywidualnych Specjalistycznych
Praktyk Lekarskich, 5 Indywidualnych i Grupowych Praktyk
Pielêgniarskich, 11 gabinetów higieny szkolnej, 2 pracownie
protetyki, poradnia rehabilitacji, Caritas Archidiecezji
Przemyskiej Stacja Opieki Medycznej, NZOZ Laboratorium
Analityki Medycznej. Przeprowadzono w zak³adach 144
kontrole. Brak obiektów ze z³ym stanem sanitarnym. Procesy
dezynfekcji i sterylizacji prowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zasadami. Placówki s¹ zaopatrzone w wodê z wodoci¹gów
w³asnych i zbiorowych, 7 z nich posiada wodê warunkowo
dopuszczon¹ do spo¿ycia przez ludzi z uwagi na podwy¿szon¹
zawartoœæ ¿elaza i manganu.  Gospodarka odpadami
prowadzona jest w oparciu o zawarte umowy z odbiorcami.
Nieprawid³owoœci nie stwierdzono.

Zak³ady lecznictwa zamkniêtego: 1 szpital specjalistyczny,

w którym dzia³a zespó³ zapobiegania zaka¿eniom szpitalnym.
Zadaniem zespo³u jest  monitoring i rejestracja zaka¿eñ,
szkolenia personelu, wdra¿anie opracowanych procedur.
W szpitalu trwaj¹ prace remontowe i adaptacyjne zwi¹zane
z dostosowywaniem obiektu do wymagañ rozporz¹dzenia
MZiOS z dnia 21.09.1992 r.

Zapobiegawczy  nadzór  sanitarny
Rozpatrzono ogó³em 130 wniosków, które dotyczy³y: opinii
o koniecznoœci sporz¹dzenia   raportu   oddzia³ywania przedsiê-
wziêcia na œrodowisko, uzgodnieñ projektów decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  dla
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,
uzgodnieñ dokumentacji  projektowych dla  przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na stan œrodowiska,
uzgodnieñ dokumentacji projektowych inwestycji
nowoprojektowanych oraz dokumentacji dotycz¹cych zmiany
sposobu u¿ytkowania danego obiektu lub jego czêœci, opinii
dla Funduszu Ochrony Zdrowia i Nadzoru Farmaceutycznego,
kontroli  inwestycji  w trakcie jej realizacji, oglêdzin obiektów
w zwi¹zku z ich  dopuszczeniem do u¿ytkowania. Ponadto
pracownicy brali udzia³ w 24 naradach Powiatowego Zespo³u
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzozowie,
w charakterze konsultantów, w trakcie których  uzgodnili
194 projekty zagospodarowania terenu.

Podsumowanie
Ogólna liczba kontroli i wizytacji  1718
Ogólna liczba decyzji 579
Dzia³alnoœæ represyjna - ogólna liczba mandatów  15 na
kwotê 2850 z³.

W ramach Programu Phare 2002 – Spójnoœæ Spo³eczna
i Gospodarcza Komponent: Rozwój Zasobów Ludzkich  Podprojekt
3 Wsparcie rozwoju lokalnej wspó³pracy partnerskiej w zakresie
podnoszenia jakoœci kszta³cenia zawodowego, Zespó³ Szkó³ Budowlanych
w Brzozowie otrzyma³ dotacjê w kwocie 7 757 euro na realizacje Projektu
Pracownia komputerowego wspomagania projektowania w budowni-
ctwie – program unowoczeœnienia oferty edukacyjnej ZSB w Brzozowie
w przygotowaniu absolwentów do zmieniaj¹cego siê rynku pracy w powie-
cie brzozowskim i regionie.

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku
pracy poprzez zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych
w nauce zawodu. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup
sprzêtu dydaktycznego IT.

Nowa pracowniaNowa pracowniaNowa pracowniaNowa pracowniaNowa pracownia

                    w ZSB w Brzozowiew ZSB w Brzozowiew ZSB w Brzozowiew ZSB w Brzozowiew ZSB w Brzozowie

Projekt zosta³ przygotowany przez
nauczycieli z ZSB w Brzozowie: Mariusza Dydek
i Marzannê Szmyd, którzy wziêli udzia³ w cyklu
szkoleñ i doradztwa realizowanego przez IMC
Consulting na prze³omie marca i kwietnia 2005 r.
Szkolenie mia³o na celu wypracowanie kierunków
zmian edukacyjnych w powiecie – strategii
edukacyjnej oraz pog³êbienia wiedzy i umiejêtnoœci
w opracowaniu nowych projektów do funduszy
europejskich.

Magdalena Pilawska
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Jeden z zawodników w trakcie pokonywania
przeszkód na torze sprawnoœciowym

Po jednym g³êbszym ...
Przed nami okres urlopowo-wakacyjny - warto wiêc
przypomnieæ wybrane relacje „alkohol a kieruj¹cy”

Odpowiedzmy sobie na pytanie:  Jaki jest wp³yw alkoholu
na kierowcê?
· Jak zapewne ka¿dy z kieruj¹cych wie - prowadzenie pojazdu

wymaga przede wszystkim œwietnej koordynacji
wzrokowo-ruchowej poniewa¿ 90% informacji
docieraj¹cych do kierowcy to informacje wzrokowe - te
alkohol zaburza najszybciej;

· Alkohol pogarsza koordynacjê ruchów - trudnoœci w
wykonywaniu dwóch i wiêcej czynnoœci
jednoczeœnie;

· Wyd³u¿a czas reakcji np. w przypadku
hamowania, gdy kieruj¹cy dostrzega
niebezpieczeñstwo;

· Powoduje pogorszenie wzroku
- wystêpuj¹ problemy z dostrzeganiem
szczegó³ów, np. osób na jezdni œwiate³,
znaków i innych przeszkód;

· Zawê¿a pole widzenia od k¹ta 180° do
bardzo w¹skiego, przez co np. mo¿na nie
zauwa¿yæ pojazdu wyje¿d¿aj¹cego
z bocznej drogi;

· Powoduje b³êdn¹ ocenê odleg³oœci i szy-
bkoœci, samochód, pas jezdni lub drzewo
mog¹ wydawaæ siê du¿o dalej ni¿ s¹
w rzeczywistoœci.

Rozwiejmy mity:
· Kawa nie usunie alkoholu z Twojego organizmu. Kofeina zawarta

w kawie jest stymulatorem, który znosi efekt sennoœci wywo³any
alkoholem, jednak nie ma wp³ywu na wytrzeŸwienie;

· Ani œwie¿e powietrze, ani prysznic nie przyœpiesz¹ procesu
trawienia alkoholu;

· Piwo bezalkoholowe równie¿ zawiera alkohol - do 1,5%, jeœli wypije
siê go wiêcej - skutek bêdzie podobny;

· Zapach miêtowych cukierków na pewno wzbudzi podejrzenie
policjantów, zaproponuj¹ u¿ycie urz¹dzenia do stwierdzenia stanu
alkoholu w wydychanym powietrzu lub odwioz¹ do przychodni
lekarskiej celem zbadania poziomu alkoholu we krwi;

· Pamiêtajmy, ¿e ok. 6-10% alkoholu jest wydalanych przez skórê,
w oddechu lub moczu, pozosta³e 90-94% musi ulec rozk³adowi
w w¹trobie;

· Nawet jeœli nie czujemy smaku alkoholu w drinku, nie oznacza to,
¿e jest go mniej lub jest mniej szkodliwy. Tylko zmieniamy smak,
jednak alkohol jako substancja chemiczna pozostaje niezmienny.
Rozcieñczenie napojem gazowanym powoduje szybsze dostawanie
siê alkoholu do krwi, wiêc prêdzej odczujemy jego skutki. Sam
alkohol podlega standardowemu procesowi rozk³adu, który
wynosi œrednio ok. 10 g na godzinê. Jest to jednak  uwarunkowane
wieloma czynnikami: m.in. wag¹, wiekiem osoby, temperatur¹
otoczenia, os³abieniem w zwi¹zku z wczeœniej przebytymi
chorobami, itp.

Przypominamy skutki prawne:
· Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem,

prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem - osobie bêd¹cej
w stanie nietrzeŸwym, w stanie po spo¿yciu alkoholu lub œrodka
podobnie dzia³aj¹cego do alkoholu. W Polsce dopuszczalny
poziom stê¿enia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2‰.
W zwi¹zku z wprowadzeniem jednostki obliczeniowej (miligramów

w 1 dm3 wydychanego powietrza, w skrócie „mg/l”) warto
wiedzieæ, i¿ 0,09 mg/l stanowi 0,189 ‰, ale ju¿ 0,10 mg/l
daje wynik porównywalny z 0,21‰. Gdy stê¿enie alkoholu
wynosi  od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l - okreœla siê to stanem po
u¿yciu alkoholu, gdy natomiast stê¿enie wynosi powy¿ej
0,25 mg/l wówczas jest to stan nietrzeŸwoœci. Kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeŸwym jest przestêpstwem.

· Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeŸwym lub w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie
dzia³aj¹cego œrodka - grozi 10 punktów karnych oraz
zatrzymanie  prawa jazdy.

· Pamiêtajmy, ¿e policjant jest uprawniony m. in. do:
- ¿¹dania poddania siê przez kieruj¹cego pojazdem lub przez

inna osobê, w stosunku do której zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ¿e mog³a kierowaæ pojazdem, badania w celu
stwierdzenia zawartoœci w organizmie
alkoholu lub œrodka dzia³a-
j¹cego podobnie do alko-
holu;

- uniemo¿liwienia kiero-
wania pojazdem oso-
bie znajduj¹cej siê
w stanie nietrzeŸwym
lub w stanie po u¿yciu
alkoholu albo œrodka
dzia³aj¹cego podobnie
do alkoholu;

- usuniêcia pojazdu z miej -
sca zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu pozosta³ych ucze-
stników ruchu drogowego.

Jak rozpoznaæ nietrzeŸwego kierowcê? Praktyczne rady
dla kierowców:
· przekracza linie na jezdni lub wrêcz jedzie niew³aœciw¹ stron¹

jezdni;
· robi bardzo szerokie zakrêty;
· jedzie bardzo powoli;
· zatrzymuje siê lub hamuje gwa³townie i bez powodu;
· jedzie nierównym tempem;
· powoli reaguje na sytuacje na drodze;
· przeklina, jest nadmiernie pobudzony, wymachuje rêkoma;
· jedzie biernie za jakimœ pojazdem;
· skrêca ostro i/lub tam gdzie jest zakaz wjazdu;
· jedzie bez œwiate³, kierunkowskazów;
· ale mog¹ byæ tak¿e inne zachowania, które odbiegaj¹ od

zwyczajowo przyjêtych.
Skoro przed nami  okres urlopowo-wakacyjny warto wiedzieæ
jaka jest dopuszczalna zawartoœæ alkoholu w innych krajach
Europy:
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· 0,09 ‰ - Bia³oruœ, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Malta, Rumunia,

S³owacja i Turcja (kierowcy samochodów osobowych
z przyczepami i samochodów ciê¿arowych), Ukraina i Wêgry;

· 0,00 ‰ - dla kierowców zawodowych i 0,50 ‰ dla pozosta³ych
kierowców w Chorwacji, S³owenii i Macedonii;

· 0,10 ‰ - na terenie Federacji Rosyjskiej;
· 0,20 ‰ - Bu³garia i Szwecja;
· 0,50 ‰ - Austria, Belgia, Boœnia i Hercegowina, Dania,

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Jugos³awia, £otwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Serbia i Turcja;

· 0,80 ‰ Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwajcaria, Wielka
Brytania, W³ochy;

· Warto jednak wje¿d¿aj¹c do danego kraju upewniæ siê, czy
w miêdzyczasie nie dokonano zmian w tym zakresie.

 Z ¿yczeniami przyjemnej i bezpiecznej jazdy

12 maja br. w Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie odby³ siê konkurs
wiedzy na temat bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz profilaktyki
bezpiecznych wakacji. Organizatorem uroczystoœci byli nauczyciele:
- Agnieszka Skocka
- Gra¿yna Domaradzka
- El¿bieta Graboñ
- Marta Wasylewicz.
Pomys³odawc¹ konkursu byli:
- Wojewódzki Zespó³ ds. Bezpie-

cznego Wypoczynku Dzieci
i M³odzie¿y w Rzeszowie, Urz¹d
Wojewódzki,

- Urz¹d Marsza³kowski,
- Kuratorium Oœwiaty

w Rzeszowie,
- Komenda Wojewódzka Policji,
- Wojewódzka Komenda Pañstwo-

wej Stra¿y Po¿arnej,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno –

Epidemiologiczna,
- Urz¹d Miasta Rzeszowa,
- Polski Zwi¹zek Motorowy.

Uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych. W uroczystoœci
brali udzia³ zaproszeni goœcie:
- podinsp. Tadeusz Ziêba - I z-ca KPP w Brzozowie,
- podinsp. Tadeusz Brzana – Naczelnik SP i RD,
- nadkom. Jan Wolak - z-ca Naczelnika Prewencji,
- asp. Kazimierz Barañski - funkcjonariusz ZRD,
- asp.szt. Mariusz Bober - Naczelnik Sekcji

Prewencji,
- st. post. Witold Zubel - przewodnik psa.

Ca³oœæ przygotowanego programu
rozpoczê³a siê od konkursu pod has³em
„Bezpieczne wakacje”. Przebiega³a w 3 etapach:
- 1 etap - odpowiedzi ustne na losowo wybrane

zestawy pytañ dotycz¹cych bezpiecznych form
zachowañ w czasie wakacji,

- 2 etap - utrzymany w tym samym charakterze
dotyczy³ profilaktyki AIDS,

- 3 etap - stanowi³a prezentacja prac m³odzie¿y:
plakatu oraz form wypowiedzi (wiersza lub
opowiadania) zwi¹zanych z tematyk¹ konkursu.

Eliminacje wy³oni³y zwyciêzców – klasê1b,
któr¹ reprezentowa³ zespó³ w sk³adzie: Aleksandra
Œnie¿ek, Anna Gadomska, Patrycja Kwolek, Katarzyna Iwanowska.
Dru¿yna otrzyma³a 31pkt. Dwa kolejne miejsca zajê³a klasa:
- 1c (29 pkt) - II miejsce,
- 1a (28 pkt) - III miejsce.

Uczniowie wykazali siê du¿ymi wiadomoœciami na temat

bezpiecznych form spêdzania czasu, znajomoœci¹
przepisów ruchu drogowego oraz profilaktyk¹ na temat
AIDS. Ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³ pokaz udzielania
pierwszej pomocy wykonany przez uczniów,  prowa-
dzonych przez  Martê Wasylewicz, z klasy 2b w sk³adzie:
Paulina Fudali, Anna Lewandowska, Justyna Kêdzio³ka,
Judyta Kwolek.

Po zakoñczeniu konkursu i rozdaniu dyplomów
m³odzie¿ uczestniczy³a w prelekcji na temat
odpowiedzialnoœci karnej za pope³nione czyny
prowadzonej przez nadkom. Jana Wolaka. Nastêpnie za
dope³nienie wiadomoœci na temat bezpiecznych form
spêdzania czasu uczniowie uczestniczyli w prezentacji
„Pies nie zawsze twój przyjaciel” prowadzonej przez st.

post. Witolda Zubla oraz psa
Toresa.

W czasie trwania ca³ej
uroczystoœci trwa³ egzamin
na kartê motorowerow¹
prowadzony przez asp.
Kazimierza Barañskiego.

Na zakoñczenie m³o-
dzie¿ wziê³a udzia³ w pokazie
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Brzozowie dotycz¹cym
udzielania pierwszej pomocy
w wypadkach drogowych
przeprowadzonym przez
Antoniego Wojtonia.

U r o c z y s t o œ æ
zakoñczy³a siê gromkimi brawami dla wszystkich
organizatorów, które stanowi³y podziê- kowanie za
zdobyte informacje potrzebne w codziennym ¿yciu, a
zw³aszcza w czasie wakacji.

Bezpieczne  wakacje  2005
nadkomisarz Jan Wolak

Gra¿yna Domaradzka
Agnieszka Skocka

Prelekcja Jana Wolaka

Prezentacja „Pies nie zawsze twój przyjaciel”

Stra¿ po¿arna w trakcie pokazu
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KOMENDA POWIATOWA

PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W BRZOZOWIE

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

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

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

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

3 i 5 czerwca br. rozegrane zosta³y VII Mistrzostwa Woje-
wództwa Podkarpackiego Stra¿aków PSP w sporcie po¿arniczym.
W zawodach wziêli udzia³ reprezentanci 21 komend miejskich
i powiatowych PSP z województwa. W pierwszy dzieñ zawodów (pi¹tek
4 czerwca), przeprowadzonych na obiektach Komendy Miejskiej PSP
w Rzeszowie, zosta³y rozegrane konkurencje indywidualne:
1. Po¿arniczy tor przeszkód 100m.
2. Wspinanie przy pomocy drabiny hakowej.

W konkurencji po¿arniczego toru przeszkód Wojciech Sobolak
uzyska³ czas 19,46s, Ryszard Rygiel 19,62s co da³o im 9 i 10 miejsce.
Zwyciêzca tej konkurencji uzyska³ czas 18,28s.

W konkurencji wejœcia przy pomocy drabiny hakowej na trzecie
piêtro wspinalni nasz reprezentant Ryszard Rygiel uzyskuj¹c czas
17,56s do³¹czy³ do najlepszych w województwie uzyskuj¹c 3 lokatê
w tej konkurencji. Inni nasi zawodnicy uzyskali nastêpuj¹ce czasy:
Ryszard Cwynar 19,11s, Jacek Kuœnierczyk 20,75s, Leszek Zarych
21.21s.

W klasyfikacji dwuboju po¿arniczego obejmuj¹cego wy¿ej
wymienione konkurencje indywidualne Ryszard Rygiel zaj¹³ 4-te
miejsce na ogóln¹ liczbê blisko 200 zawodników startuj¹cych
w zawodach.

W kolejnym dniu mistrzostw (niedziela 5 czerwca) rozegrano
konkurencje dru¿ynowe na stadionie sportowym w Krzeszowie (powiat
Nisko).

Pierwsza konkurencja dru¿ynowa to sztafeta po¿arnicza 4x 100m.
Reprezentacje poszczególnych komend wystawia³y po 2 dru¿yny
4 -osobowe. Do punktacji zaliczany by³ czas lepszego biegu. Dru¿yna
w sk³adzie: Ryszard Rygiel, Jacek Kuœnierczyk, Ryszard Zubel
i Wojciech Sobolak uzyska³a czas 71,29s zajmuj¹c 6 lokatê na 21 dru¿yn.
Najlepsza sztafeta na mistrzostwach uzyska³a czas 64,92s.

W drugiej konkurencji dru¿ynowej – æwiczeniu z motopomp¹
w pierwszej próbie dru¿yna z KP PSP w Brzozowie uzyska³a najlepszy
czas 34,71s. W drugich biegach tej konkurencji reprezentacja z KP
PSP Nisko uzyska³a czas 29,87s a Stalowa Wola 33,72s i wyprzedzi³y
naszych stra¿aków na podium.

W klasyfikacji generalnej VII Mistrzostw Województwa
Podkarpackiego Stra¿aków PSP w sporcie po¿arniczym
reprezentacja KP PSP w Brzozowie zajê³a  miejsce 4-te. Za uzyskan¹
lokatê w æwiczeniu bojowym reprezentacja otrzyma³a pami¹tkowy
puchar, dyplomy oraz nagrodê rzeczow¹  - zestaw sprzêtu na
wyposa¿enie si³owni. Za zajête miejsce w klasyfikacji generalnej
Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie otrzyma³a 5 tys z³. nagrody na
zakup sprzêtu.

Sk³ad reprezentacji KP PSP z Brzozowa: Ryszard Rygiel, Jacek
Kuœmierczyk, Ryszard Cwynar, Leszek Zarych, Wojciech Sobola, Jan
Smoleñ, Ryszard Zubel, Mariusz Smoleñ, Piotr Mazur.

Wiêcej informacji na temat mistrzostw w tym zdjêcia znaleŸæ
mo¿na na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP
w Rzeszowie: http://www.podkarpacie.straz.pl/

VII Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego
Stra¿aków PSP w sporcie po¿arniczym

Gaszenie ognia na sztafecie 4x100m

Po¿arniczy tor przeszkód 100m

Przygotowania do æwiczenia z motopomp¹
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W okresie od 01.04.br do 31.05.br. odnotowano 418
zdarzeñ w tym: –  35 po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych
z gaszeniem po¿arów bra³o udzia³ 89 zastêpów stra¿y po¿arnej
w sk³adzie 486 ratowników PSP i OSP oraz – 380 miejscowych
zagro¿eñ; w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych
zagro¿eñ bra³o udzia³ 403 zastêpy w sk³adzie 1785 ratowników.
Alarmów fa³szywych – 3.

Iloœæ akcji interwencyjnych od pocz¹tku 2005 roku do 31.05.br.
to  558 w tym:
Po¿arów - 55;
Miejscowych zagro¿eñ - 510;
Alarmów fa³szywych – 3.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
- W bie¿¹cym roku odnotowano zwiêkszon¹ iloœæ po¿arów traw

w okresie wczesnowiosennym. Pomimo zakazu wypalania traw,
wiêkszoœæ z nich spowodowana zosta³a celowym wypalaniem
suchej trawy na nieu¿ytkach. Do koñca marca br. stra¿ po¿arna
interweniowa³a w 5-ciu przypadkach a w kwietniu jednostki
stra¿y po¿arnej wyje¿d¿a³y do 19-tu takich po¿arów.

- 15.04.br. o godz. 20.20 zauwa¿ono po¿ar niezamieszka-
³ego budynku w miejscowoœci Haczów. W chwili przyjazdu
na miejsce akcji dwóch zastêpów z OSP Haczów ogieñ
obejmowa³ ca³oœæ poddasza budynku. Do akcji zadyspono-
wano inne jednostki,  które kolejno w³¹cza³y siê do dzia³añ.
Z budynku ewakuowano czêœæ mienia i sprzêtu gospodar-
czego. Po przeprowadzonej akcji gaœniczej stra¿acy usunêli
zgromadzone w budynku siano, s³omê i nadpalone
pozosta³oœci dachu. Akcja trwa³a 5 godzin. W dzia³aniach
wziê³o udzia³ 35 stra¿aków PSP i OSP i 6 samochodów
gaœniczych.

- 03.05.br. nad czêœci¹ powiatu brzozowskiego przesz³a gwa³to-
wna burza, z intensywnymi opadami deszczu. Wy³adowania
atmosferyczne w trakcie trwaj¹cej burzy spowodowa³y
jednoczeœnie po¿ar budynku mieszkalnego w miejscowoœci
Izdebki – Rudawiec, oraz po¿ar stodo³y w H³udnie. Po¿ar
w budynku mieszkalnym zosta³ zauwa¿ony w pierwszej fazie
jego rozwoju i ugaszony przez w³aœciciela. W chwili przybycia

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.04.2005 r. DO 31.05.2005 r.

stra¿aków z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej z Brzozowa do
po¿aru stodo³y, na miejscu dzia³ania gaœnicze prowadzi³y ju¿
jednostki z OSP H³udno i Nozdrzec. Pal¹ca siê stodo³a zagra¿a³a
s¹siedniemu budynkowi mieszkalnemu. W wyniku dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych  uratowano mienie o przybli¿onej
wartoœci 50 tys. z³. W akcji trwaj¹cej 3 godziny wziê³o udzia³
42 stra¿aków i 7 samochodów gaœniczych.

- Intensywne opady deszczu na obszarze gmin Nozdrzec,
Dydnia, Brzozów i Jasienica Rosielna spowodowa³y
wyst¹pienia wody z brzegów lokalnych potoków i rzeki
Stobnicy powoduj¹c podtopienia domów mieszkalnych
i gospodarstw. Zg³oszenia takie nap³ynê³y z Izdebek, Humnisk,
Przysietnicy, Jab³onki, Dydni, Krzemiennej, Wary, H³udna,
Niebocka, Grabownicy, Brzozowa, Starej Wsi, Bliznego,
Jasienicy i Domaradza. Dzia³ania ratownicze stra¿aków
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i licznych zastêpów Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w pierwszych godzinach trwania akcji
polega³y na ewakuacji mieszkañców z najbardziej zagro¿onych
domów mieszkalnych (Krzemienna, Humniska), przygotowaniu
worków z piaskiem i uk³adaniu ich wokó³ budynków
mieszkalnych, zak³adów produkcyjnych i us³ugowych.
Usuwano równie¿ mu³, b³oto, kamienie i inne nieczystoœci
naniesione przez wodê na drogi. Udra¿niano przepusty
drogowe zatykane przez p³yn¹ce przedmioty i drzewa oraz
zabezpieczano studzienki kanalizacyjne. Przez kolejnych
kilkanaœcie dni JRG i jednostki OSP prowadzi³y akcjê
wypompowywania wody z zalanych piwnic obiektów
mieszkalnych, gospodarczych i obiektów u¿ytecznoœci
publicznej.  W dniu 03.05.br. i w kilku kolejnych dniach
odnotowano blisko 360 dzia³añ.

- W dniach od 01.05.br. do 17. 05.br. stra¿acy z Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej KP PSP w Brzozowie w³¹czyli siê do
akcji poszukiwawczej zaginionych 2 osób w tragicznym
wypadku w czasie sp³ywu na rzece San. Wspólnie z Policj¹
i JRG Sanok czterokrotnie przeszukiwano rzekê.
W poszukiwaniach wziêli udzia³ stra¿acy p³etwonurkowie
z tut. jednostki przy wykorzystaniu pontonu z silnikiem.

Informacje zebra³ i opracowa³:
asp. sztab. Bogdan Biedka

PUNKT POŒREDNICTWA FINANSOWEGO
wspó³pracuj¹cy z:

         udziela kredyty: gotówkowe, mieszkaniowe, samochodowe, konsolidacyjne
Karty kredytowe: Bank Œl¹ski i InvestBank

PrzyjdŸ wybierzemy dla ciebie najlepszy kredyt:
Brzozów, ul. Mickiewicza 33 (dawny budynek S¹du)

tel. 508 216 781
Czynne codziennie od 8.00 do 16.00

S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E
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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

Stanis³awa Okularczyk

PRZEWODNIK ROLNIKA

UNIJNA I KRAJOWA
POMOC FINANSOWA

ROLNIKOM I MIESZKAñCOM WSI

Linie preferencyjne kredytów dla
rolnictwa funkcjonuj¹ w Polsce od lat,

d³ugo przed integracj¹ z UE. Oceniæ mo¿na, ¿e
polski rolnik niezbyt chêtnie a nawet nieufnie
podejmuje ten rodzaj pomocy, w odró¿nieniu od
unijnego farmera, który korzysta z licznych
kredytów. Poziom zad³u¿enia ró¿nymi typami
kredytów i po¿yczek rolników w UE siêga
nierzadko po³owy wartoœci aktywów farmy.

Przy stabilnej produkcji, wieloletnich
umowach i wysokich dop³atach poziom ryzyka
kredytowania jest tam o wiele ni¿szy ni¿
w Polsce. Niemniej wielu polskich
rolników funkcjonuj¹cych na podobnych
warunkach jak farmerzy UE
powinni w wiêkszym zakresie
korzystaæ z tej formy pomocy
bud¿etu pañstwa.

Godne zalecenia s¹ nastêpuj¹ce linie kredytowe:
- linia kredytowa na realizacjê przedsiêwziêæ

inwestycyjnych w programie wspólnego
u¿ytkowania maszyn. Jest to linia najbardziej
wskazana dla polskich gospodarstw z punktu
widzenia ekonomicznego. Wiadomo, ¿e
w polskim rozdrobnieniu gospodarstw jest
przeinwestowanie i przeci¹¿enie kosztami
maszyn licz¹c na 1 ha a niepe³ne zazwyczaj
umaszynowienie per gospodarstwo. Tylko
Grecja i W³ochy s¹ w gorszej strukturalnie
sytuacji i trudniejszej do racjonalnego
ekonomicznie umaszynowienia tamtejszych
gospodarstw. Wracaj¹c do polskich gospo-
darstw trzodowych z du¿ym zaanga¿owaniem
techniki do uprawy zbó¿ i kukurydzy zespo³y
wspólnego u¿ytkowania maszyn korzystaj¹c
z tych kredytów mog³yby w du¿ym stopniu
minimalizowaæ koszty produkcji pasz. Ta linia
kredytowa pozwala na zaci¹gniêcie 4 mln z³
kredytu z 20% udzia³em œrodków w³asnych przez
zespó³. Jego karencja wynosi 3 lata a okres sp³aty
8 lat, zaœ oprocentowanie 2% w stosunku
rocznym.

- Linia kredytowa na inwestycje z programu
wspierania restrukturyzacji i modernizacji
przemys³u miêsnego. Celem jej jest poprawa
warunków sanitarnych w ubojniach
i w przetwórstwie miêsnym, dostosowanie ich
do dyrektyw UE. Maksymalna kwota kredytu
4 mln z³ z 20% udzia³em w³asnym do 16 mln dla
przetwórstwa i ch³odnictwa sk³adowego
z dostosowaniem do europejskich standardów.
Sp³ata w 8 latach z karencj¹ 3 lat, odsetki 2%.

- Kredyt inwestycyjny na wprowadzenie nowych
technologii produkcji (NT). Obejmuje tak¿e
nowe technologie produkcji trzody chlewnej.
Celem jest tu postêp technologiczny tak¿e
skierowany na poprawê jakoœci produktu.
Maksymalna wysokoœæ kredytu 4 mln na
gospodarstwo z 20% udzia³em w³asnym. Okres
sp³aty jest tu d³u¿szy – 15 lat, karencja 2 lata,
oprocentowanie tylko do 1% w stosunku
rocznym.

- Kredyty na przedsiêwziêcia termomodernizacyjne (z premi¹
termomodernizacyjn¹). Celem jest tu zmniejszenie energoch³onnoœci
ogrzewania budynków, zmiana Ÿród³a energii na niekonwencjonalne
– odnawialne. Wielkoœæ kredytu (nie jest ustalona ustawowo) nie mo¿e
przekraczaæ 80% kosztów inwestycji. Zasady sp³aty do uzgodnienia
z bankiem.

- Kredyt inwstycyjny podstawowy (IP) w mniejszym stopniu preferencyjny
gdy¿ oprocentowany jest na 3% z 2 letni¹ karencj¹, wysokoœæ kredytu do
4 mln na gospodarstwo a 8 mln na przetwórstwo.

- Kredyty inwestycyjne dla grup producenckich: uwzglêdniaj¹ oprócz
inwestycji takie cele jak zakupy stada podstawowego, maszyn, urz¹dzeñ,
ci¹gników, wyposa¿eñ budynków, taboru transportowego i innych.
Maksymalna wielkoœæ kredytu 8 mln na grupê z 30% udzia³em w³asnym oraz
na grupê z realizacj¹ przetwórstwa 16 mln te¿ z 30% udzia³em w³asnym. Jego
karencja wynosi 2 lata, okres sp³aty 8 lat a odsetki do 1,55%.

- Kredyt na zakup nieruchomoœci rolnych z przeznaczeniem na urz¹dzenie
gospodarstwa rodzinnego (GR). Celem mo¿e byæ organizacja nowego
gospodarstwa lub powiêkszenie ju¿ posiadanego. Maksymalna wielkoœæ
kredytu 4 mln z 10% udzia³em w³asnym, okres sp³aty 20 lat z 2 letni¹ karencj¹.
Oprocentowanie 1,2%. Jest to wiêc kredyt w najwy¿szym stopniu
preferencyjny. Korzystniejszych warunków kredytowania w naszym kraju
dotychczas nie notowano.

- Kredyt na zakup ziemi (KZ) podobny do poprzedniego lecz na nieco
gorszych warunkach. Maksymalna kwota jego zaci¹gniêcia wynosi 4 mln na
czas sp³aty 15 lat z 2 letni¹ karencj¹ z oprocentowaniem 1,2%.

- Kredyt „osadniczy” na tworzenie gospodarstwa na gruntach Skarbu Pañstwa.
Jego maksymalna wysokoœæ 4 mln z³, sp³ata w 15 latach z 3 letni¹ karencj¹
z 3% oprocentowaniem.

- Kredyt MR – dla m³odych rolników na utworzenie gospodarstwa i na nak³ady
rzeczowe w jego urz¹dzaniu. Maksimum do 4 mln z³ na 1 gospodarstwo do
8 mln z³ je¿eli prowadzone tam bêd¹ dzia³y specjalne. Jego sp³ata 15 lat
z 2 letni¹ karencj¹ i 1,2% oprocentowaniem.

Jak widaæ oferta kredytowa jest obecnie bogata, wysoce preferencyjna
i rzec mo¿na wyj¹tkowo przyjazna dla kredytobiorcy. Z informacji od osób,
które skorzysta³y z niektórych linii preferencyjnych jest mi wiadomo, ¿e banki
sprawnie i szybko za³atwiaj¹ procedury zaci¹gania kredytu. Porównuj¹c ze
skal¹ trudnoœci pozyskiwania pomocy unijnych, pomoc kredytow¹ z funduszy
krajowych pozyskaæ jest o wiele ³atwiej i szybciej. Ma ona jednak tê „drobn¹
niedogodnoœæ”, ¿e trzeba j¹ sp³aciæ. Realnie jednak oceniaj¹c w czasie
kredytowania preferencyjnego do kieszeni rolnika trafia oko³o 11-13% wartoœci
pieniê¿nej inwestycji (czy innego celu po¿yczki). Ma jeszcze tê zaletê, ¿e
maj¹c niewiele kapita³u mo¿na inwestowaæ i rozwijaæ gospodarstwo.
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SPRAWY SPO£ECZNE

Rafa³ Gu¿kowski – Sekretarz Wojewódzkiej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych
w Rzeszowie, Kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Haczowie, felietonista.

Rafa³ Gu¿kowski  dzia³a na rzecz osób ubogich i niepe³nosprawnych kilkanaœcie lat. Podczas
studiów w Krakowie wspó³pracowa³ ze œrodowiskiem osób starszych i niedo³ê¿nych oraz dzieci
z zespo³em Downa. Jest twórc¹ popularnej audycji radiowej „Ryba w Raku” emitowanej w Radiu
Akademickim Kraków, a poœwiêconej problemom spo³ecznym i kwestiom wiary. Jako cz³onek,
a póŸniej przewodnicz¹cy Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie, kilkakrotnie interweniowa³
w sprawie ekspansji sekt w œrodowisko akademickie. W roku 1999 by³ sekretarzem redakcji
tygodnika dla dzieci „Dominik”, gdzie publikowa³ artyku³y o tematyce historycznej. Po zakoñczeniu
studiów pracowa³ jako dziennikarz Radia Bieszczady oraz korespondent Katolickiej Agencji
Informacyjnej. Materia³y, które wówczas przygotowywa³, w sporej czêœci dotyczy³y spraw osób
pokrzywdzonych przez los. Na proœbê rodziców podj¹³ wspó³pracê z redakcj¹ dzieciêc¹ Radia
Fara w Kroœnie. Zaowocowa³a ona przygotowaniem akcji „Dzieci Dzieciom”, dziêki której z pomocy
materialnej skorzysta³o kilka rodzin. Dziêki zabiegom Rafa³a Gu¿kowskiego i wspó³pracy z ruchem Regnum Christi z Meksyku,
do Krosna i okolicznych miejscowoœci w 2002 roku trafi³o kilkaset kilogramów ¿ywnoœci. ̄ ywnoœæ ta m. in. z pomoc¹ Akcji
Katolickiej zosta³a przekazana dla ubogich rodzin. Od pocz¹tku 2003 roku Rafa³ Gu¿kowski dzia³a na rzecz osób niepe³nosprawnych
na terenie powiatu brzozowskiego. Obecnie pracuje w Warsztacie Terapii Zajêciowej w Haczowie. Jest cz³onkiem Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym. Jest pomys³odawc¹ i wspó³organizatorem dwóch du¿ych imprez
sportowych, tj. Wojewódzkiego Biegu Prze³ajowego dla Osób Niepe³nosprawnych „Biegnijmy po lepsze jutro” oraz
Wojewódzkiego Halowego Turnieju w Pi³ce No¿nej dla Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie. Obecnie rozpocz¹³
przygotowania do zorganizowania akcji informacyjnej, w któr¹ jak s¹dzi powinno w³¹czyæ siê kilka samorz¹dów z Podkarpacia.
Celem jej bêdzie przygotowanie odpowiedniej informacji o ulgach i mo¿liwoœciach pomocy dla mieszkañców wsi, osób starszych
i niepe³nosprawnych oraz ludzi z dysfunkcjami s³uchu, mowy i wzroku. Jego felietony o tematyce spo³ecznej s¹ publikowane co
tydzieñ w tygodniku „Nasz G³os”.

Powiat brzozowski, w sk³ad którego wchodzi 6 gmin
(Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica

Rosielna, Nozdrzec) zamieszkuje 67,5 tys. ludzi. Jest to region
rolniczo-przemys³owy. Powierzchniê powiatu (540 km2), a¿ 63%
zajmuj¹ gospodarstwa rodzinne. Powiat brzozowski to
w znacznej wiêkszoœci tereny wiejskie, a jedynym, niewiele
ponad 8 tys. miastem w powiecie, jest Brzozów.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e powiat brzozowski jest bogaty
w infrastrukturê pomocy spo³ecznej, do czego przyczyni³a siê
wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi. Na jego terenie
znajduj¹ siê:
· 2 Warsztaty Terapii Zajêciowej w Haczowie i Starej Wsi

o ³¹cznej liczbie 65 uczestników,
· Dom Pomocy Spo³ecznej w Brzozowie dla osób przewlekle

somatycznie chorych oraz filia w Orzechówce dla doros³ych
osób z upoœledzeniem umys³owym,

· 3 Œrodowiskowe Domy Samopomocy w Brzozowie, Bliznem
i Izdebkach,

· œwietlica socjoterapeutyczna dzia³aj¹ca na terenie Brzozowa,
w której prowadzone s¹ zajêcia z dzieæmi z rodzin patolo-
gicznych,

· Dom Pomocy Spo³ecznej w Starej Wsi dla dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej intelektualnie,

· Dzienne Centrum Aktywnoœci w Haczowie.
     Ogromny wp³yw na powstanie oraz funkcjonowanie
niektórych placówek prowadz¹cych rehabilitacjê osób
niepe³nosprawnych, maj¹ organizacje pozarz¹dowe i spo³eczne,
dzia³aj¹ce na tym terenie. Jedn¹ z bardziej wyró¿niaj¹cych siê
jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem

Umys³owym, posiadaj¹ce swoje struktury w Brzozowie i Haczo-
wie. Stowarzyszenie to prowadzi w Haczowie dwie placówki,
tj. Warsztat Terapii Zajêciowej dla 30 uczestników i Dzienne
Centrum Aktywnoœci, gdzie z pomocy specjalistów, przez 3 dni
w tygodniu korzysta ok. 35 osób. Ponadto na terenie powiatu
dzia³aj¹:
· Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej,
· Polski Czerwony Krzy¿,
· Polski Zwi¹zek Niewidomych,
· Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmê

i Alergiê,
· Zwi¹zek Emerytów i Rencistów,
· Stowarzyszenie – Klub Mastektomii „Amazonki”.

W ostatnich latach na terenach wiejskich powiatu
brzozowskiego obserwuje siê wzrost liczby rodzin, co najmniej
z jednym niepe³nosprawnym dzieckiem. Nie rzadko zdarza siê,
¿e w jednym gospodarstwie domowym, zamieszkuje kilka osób
z aktualnym orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci. Osoby te
wymagaj¹ zainteresowania siê nimi i pomocy. Rozeznanie tych
potrzeb, le¿y w gestii samorz¹du, wspieranego przez dzia³aj¹ce
na tym terenie w³aœciwe organizacje. Sukcesem powiatu, jest
dobrze uk³adaj¹ca siê wspó³praca z organizacjami, dla których
nadrzêdnym celem jest dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³no-
sprawnych. Jako przyk³ad mo¿na podaæ organizowany przez
PSOUU w Haczowie od 2003 roku,  a wspierany finansowo
przez samorz¹d - Wojewódzki Bieg Prze³ajowy dla Osób
Niepe³nosprawnych Intelektualnie „Biegnijmy po lepsze jutro”.
Tego typu przedsiêwziêcia  s¹ najlepszym sposobem integracji
œrodowiska lokalnego z osobami niepe³nosprawnymi i ich

Rehabilitacja osób niepe³nosprawnych z terenów
wiejskich – sukcesy i pora¿ki

na przyk³adzie powiatu brzozowskiego
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**************************************************************************************************************

SPRAWY SPO£ECZNE
rodzinami, zw³aszcza ¿e jeszcze kilka lat temu, takich mo¿liwoœci
by³o jak na lekarstwo.

Olbrzymim walorem tego typu imprez jest „promocja”
dzia³alnoœci organizatora. Ewentualny sukces organizacyjny,
stwarza mu wiêksze mo¿liwoœci w przysz³oœci, wzmacnia
zaufanie oraz udowadnia, i¿ praca spo³eczna na rzecz osób
pokrzywdzonych przez los, jest konieczna. Odpowiednie
nag³oœnienie swojej dzia³alnoœci, czyli tzw. medialnoœæ
organizacji pozarz¹dowych, jest obok bezpoœredniego
spotkania najlepszym sposobem prezentacji swojej statutowej
dzia³alnoœci. Pomimo coraz wiêkszych mo¿liwoœci przekazu
informacji, nie ³atwo jest dotrzeæ z ni¹, do tych wszystkich,
którym jest ona potrzebna.  Na szczêœcie, problem ten
zauwa¿y³y równie¿ samorz¹dy, a w sprawozdaniu z dzia³alnoœci
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, mówi
siê  wprost o sposobie informowania mieszkañców, o formach
pomocy poprzez:
· Publikacje prasowe w prasie lokalnej
· Audycje radiowe

Innym, znacznie wiêkszym problemem, ni¿ przekaz
informacji, jest jej odbiór a nawet jego brak. Funkcjonuje
bowiem stereotyp mówi¹cy o tym, ¿e poddanie siê rehabilitacji
indywidualnej lub w odpowiedniej placówce, „zabierze” osobie
niepe³nosprawnej rentê socjaln¹, zasi³ek wyrównawczy lub
pielêgnacyjny. T³umaczeniu, ¿e wcale tak byæ nie musi, nie
sprzyja wysokie bezrobocie w powiecie brzozowskim.
Przyk³adem niech bêdzie miniony rok,w którym z otrzymanych
œrodków z PFRON na szkolenia skierowanych zosta³o 7 osób
niepe³nosprawnych. ¯adna z tych osób, pomimo ukoñczenia
szkolenia z wynikiem pozytywnym, nie znalaz³a zatrudnienia.
Brak pracy oraz pogarszaj¹ce siê warunki bytowe rodzin,
w których jest osoba niepe³nosprawna, sk³ania je do
wykorzystywania u³omnoœci, a nie jej leczenia i rehabilitacji.
S¹ rodziny, dla których pañstwowa pomoc, skierowana do ich
niepe³nosprawnych krewnych mieszkaj¹cych we wspólnym
gospodarstwie domowym, jest jedynym Ÿród³em dochodu.
     Niestety, zdarza siê równie¿, ¿e pomimo mo¿liwoœci podjêcia
rehabilitacji, np. w warsztacie terapii zajêciowej, gdzie utrata
jakiejkolwiek refundacji nie mo¿e mieæ miejsca, opiekunowie

prawni odmawiaj¹ swojemu dziecku, tej ¿yciowej szansy. Mo¿na
jedynie przypuszczaæ, jakie s¹ powody tak trudnej do zrozumienia
decyzji. St¹d te¿ samorz¹d lokalny, a przede wszystkim organizacje
pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych
w powiecie brzozowskim, powinny jeszcze mocniej wchodziæ
w wiejskie œrodowiska osób niepe³nosprawnych i rodzin
patologicznych, burz¹c w ten sposób gruby mur zbudowany
w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w celu ochrony
klasy robotniczej przed mieszkañcami polskiej wsi.

W powiecie brzozowskim, podobnie jak w s¹siednich
powiatach wystêpuje jeszcze jeden problem zwi¹zany
z aktywnoœci¹ i zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych. Problem
ów,  jest ogólnopolski, a jego Ÿróde³ nie nale¿y doszukiwaæ siê
w miejscu jego wystêpowania. Zasygnalizujê jedynie, ¿e zdarza
siê, i¿ pracodawcy zatrudniaj¹c tzw. pracownika niepe³nospra-
wnego kieruj¹ siê tym, co ma on zapisane w orzeczeniu, nie
wg³êbiaj¹c siê w jego faktyczn¹ niepe³nosprawnoœæ. S¹dzê, i¿
zadaniem samorz¹du brzozowskiego, Powiatowego Urzêdu Pracy
w Brzozowie i organizacji pozarz¹dowych funkcjonuj¹cych na
tym terenie, powinno byæ podjêcie rozmów z pracodawcami oraz
zwi¹zkami zawodowymi, w wy¿ej wymienionej sprawie. Byæ mo¿e,
w³aœnie dziêki temu dialogowi, pracodawcy odwo³uj¹c siê do
w³asnego sumienia, zatrudniaæ bêd¹ prawdziwie niepe³no-
sprawnych, np. z upoœledzeniem umys³owym.

O rozumieniu potrzeby wspólnej pracy samorz¹du
i organizacji pozarz¹dowych, na rzecz osób niepe³nosprawnych
œwiadczyæ mo¿e fakt utworzenia przy Staroœcie Brzozowskim
Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych, której
jednym z zadañ jest opiniowanie projektów powiatowych
programów dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych. Rada
ponadto inspiruje wszelkie przedsiêwziêcia realizowane
w powiecie brzozowskim, maj¹ce na celu integracjê zawodow¹
i spo³eczn¹ tych osób. W sk³ad rady wchodz¹ przedstawiciele
prê¿nie dzia³aj¹cych w powiecie organizacji pozarz¹dowych.
Warto w tym miejscu dodaæ, i¿ powiat brzozowski jest jedynym
powiatem na Podkarpaciu, który ma swojego przedstawiciela
w Wojewódzkiej Spo³ecznej Radzie ds. Osób Niepe³nosprawnych
przy Marsza³ku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Rafa³ Gu¿kowski

Studium dla pracowników ochrony jest szko³¹ policealn¹ i kszta³ci s³uchaczy
w systemie zaocznym. Nasza oferta skierowana jest do absolwentów szkó³ œrednich.
Nauka trwa 2 lata i koñczy siê uzyskaniem Dyplomu TECHNIKA OCHRONY
FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA.

W programie miêdzy innymi:
Ochrona osób i mienia, konwojowanie, prawo, etyka, zarz¹dzanie, ekonomia,
detektywistyka, antyterroryzm, kryminalistyka, kryminologia, samoobrona, techniki
interwencyjne, pierwsza pomoc, szkolenie strzeleckie – teoria i praktyka (zajêcia na
strzelnicy).

Gwarantujemy:
Wysoki poziom i atrakcyjne formy nauczania oraz efektywny system podnoszenia
sprawnoœci fizycznej. Nasi absolwenci mog¹ ubiegaæ siê o licencjê pracowników
ochrony fizycznej II stopnia bez dodatkowych egzaminów. W czasie nauki odraczamy
od s³u¿by wojskowej. Zajêcia odbywaj¹ siê w soboty i niedziele.

Warunki przyjêcia:
Niekaralnoœæ, zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do wykonywania
zawodu, ukoñczona szko³a œrednia (nie wymagana matura), op³ata wpisowa.

Chcesz zdobyæ interesuj¹cy zawód – ZAPRASZAMY
O przyjêciu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
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Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Wnioski  o  przyznanie  p³atnoœci
na  zalesianie  gruntów  rolnych mo¿na sk³adaæ:

od 1 czerwca do 15 lipca

ZALESIANIE  GRUNTÓW  ROLNYCH
„KROK  PO  KROKU”

Krok 1 (0) – przed zalesieniem
Wnioskodawca zbiera wymagane dokumenty (mo¿e to robiæ bez ograniczeñ
czasowych):
1. Zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e przeznaczenie dzia³ek rolnych do

zalesiania nie jest sprzeczne ze studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (z gminy).

2. Kopia mapy ewidencyjnej z dzia³kami do zalesienia (ze starostwa).
Na mapie nale¿y zaznaczyæ dzia³ki przeznaczone do zalesienia.

3. Wypis z rejestru gruntów i budynków (ze starostwa).
4. Zamawia wykonanie niezbêdnych us³ug geodezyjnych, w sytuacji,

gdy zg³oszone dzia³ki rolne maj¹ inn¹ powierzchniê ni¿ ewidencyjne.
5.Oœwiadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach z pracy

w gospodarstwie rolnym.
 Jest to dochód obliczony na podstawie wysokoœci przeciêtnego dochodu

z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego, og³oszonej przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym z³o¿ono wniosek
o przyznanie p³atnoœci, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr  94, poz. 931 z póŸn. zm.).

- za³¹cznik ten musi zostaæ do³¹czony do sk³adanego wniosku.
6. Zaœwiadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytu³u prowadzenia

dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzaj¹cym rok,
w którym z³o¿ono wniosek o przyznanie p³atnoœci na zalesianie gruntów
rolnych, wydawane przez urz¹d skarbowy.

- za³¹cznik ten do³¹czany jest do wniosku w przypadku, gdy producent
rolny uzyska³ takie przychody. Zaœwiadczenie wydawane jest przez urz¹d
skarbowy.

7. Oœwiadczenie producenta rolnego o pomocy uzyskanej ze œrodków
pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym z³o¿ono
wniosek o przyznanie p³atnoœci na zalesianie gruntów rolnych.

- za³¹cznik ten do³¹czany jest do wniosku w przypadku, gdy producent
rolny uzyska³ tak¹ pomoc;

8. Dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskiwanie dochodów innych ni¿
dochody z rolnictwa w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym z³o¿ono
wniosek o przyznanie p³atnoœci na zalesianie gruntów rolnych.

- za³¹cznik ten do³¹czany jest do wniosku w przypadku, gdy producent
rolny uzyska³ takie dochody.

Krok 2 (1) – przed zalesieniem
Wnioskodawca sk³ada pisemny wniosek do nadleœnictwa o wykonanie
planu zalesienia.

1. Nadleœnictwo ma 60 dni na wykonanie planu
zalesienia, jeœli wnioskodawca dostarczy³
dokumenty okreœlone w kroku 1 (0)

2. Plan zalesienia musi byæ podpisany na ka¿dej
stronie przez nadleœniczego

3. Nadleœnictwo przechowuje kopiê planu zalesienia
przez 10 lat (5 – realizacja planu + 5 – po jego
zakoñczeniu)

4. Dla grupy rolników sporz¹dza siê wspólny plan
zalesienia

5. W planie zalesienia podaje siê termin wykonania
zalesienia okreœlaj¹c porê sadzenia (jesieñ lub
wiosna, ew. jesieñ – wiosna)

Pamiêtaj!!! Aby wnioskodawca móg³ z³o¿yæ wniosek
w tym samym roku musi wyst¹piæ do nadleœniczego
nie póŸniej ni¿ do 15 maja.

Krok 3 (2) – rok poprzedzaj¹cy zalesienie
Wnioskodawca wype³nia i sk³ada wniosek
zalesieniowy do BP ARiMR.
1. Wnioski mo¿na sk³adaæ  od 1.06 do 15.07.

Wnioskodawca podaje do wniosku deklarowany
termin sadzenia (zgodny z planem zalesienia)

2. Biuro ma 60 dni na rozpatrzenie kompletnego
wniosku

3. Wnioskodawca otrzymuje:
a) postanowienie, jeœli wniosek rozpatrzono

pozytywnie,
b) decyzjê, jeœli wniosek rozpatrzono negatywnie.

Krok 4 (-) – rok zalesienia
Wnioskodawca wykonuje zalesienie. Zalesienie
wykonywane jest zgodnie z planem zalesienia.

Krok 5 (3) – rok zalesienia
Nadleœniczy potwierdza wykonanie zalesienia

U W A G A  R O L N I C Y !U W A G A  R O L N I C Y !U W A G A  R O L N I C Y !U W A G A  R O L N I C Y !U W A G A  R O L N I C Y !

WARTO WIEDZIEÆ
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1. Wnioskodawca po wykonaniu zalesienia w ci¹gu 7 dni zawiadamia
o tym na piœmie nadleœniczego do³¹czaj¹c do pisma oœwiadczenie
o wykonaniu zalesienia

2. Nadleœniczy w ci¹gu 14 dni powinien dokonaæ oceny zgodnoœci
za³o¿onej uprawy z planem zalesienia i poœwiadczyæ tê zgodnoœæ
wystawiaj¹c zaœwiadczenie o zgodnoœci wykonanego zalesienia
z planem zalesienia

3. Potwierdzone przez nadleœnictwo oœwiadczenie jest podstaw¹
do wydania decyzji o przyznaniu p³atnoœci na zalesienie.

Krok 6 (-) – rok zalesienia
BP ARIMR przyznaje p³atnoœæ na zalesienie:
1. Przyznanie lub odmowa przyznania p³atnoœci nastêpuje w formie

decyzji kierownika BP ARIMR
2. Podstaw¹ do jej przyznania jest z³o¿enie oœwiadczenia o wyko-

naniu zalesienia do dnia 31 maja roku nastêpuj¹cego po roku,
w którym wydano postanowienie

3. Kolejne raty p³atnoœci bêd¹ przyznawane po z³o¿eniu wniosku
o p³atnoœæ z tytu³u kontynuacji programu.

Krok 7 (4) – 4 lub 5 rok po zalesieniu
Starosta dokonuje oceny udatnoœci uprawy i wydaje decyzjê
o przekwalifikowaniu gruntu pod zalesieniem:
1. W 4 lub 5 roku od za³o¿enia uprawy starosta lub nadleœnictwo

dokonuje oceny udatnoœci uprawy
2. Jeœli uprawa uzyska³a ocenê udatnej, starosta wydaje decyzjê

o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leœny. Opr. ARiMR w Brzozowie

3. W³aœciciel zalesionych gruntów, aby uzyskaæ 5 ratê premii
pielêgnacyjnej i zalesieniowej, musi do³¹czyæ do wniosku
o kontynuacjê p³atnoœci ww. decyzjê starosty

4. Brak ww. decyzji bêdzie te¿ skutkowa³ wstrzymaniem
wyp³at reszty p³atnoœci i zwrotem przekazanych wczeœniej
pieniêdzy z odsetkami.

Krok 8 miêdzy 6 – 20 rokiem po zalesieniu
- Starosta lub nadleœnictwo, sprawuje nadzór nad

realizowaniem przez w³aœciciela lasu zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o lasach

- dla zalesionych dzia³ek o pow. ponad 10 ha sporz¹dza siê
pierwszy plan urz¹dzania

Podsumowanie – zadania nadleœniczego
1. Obligatoryjne:
- Doradztwo w zakresie zalesieñ i pielêgnacji upraw;
- Opracowanie planu zalesienia (60 dni);
- Kontrola wykonania planu zalesienia (14 dni).
2.Fakultatywne (zadanie zlecone przez starostê):
- Ocena udatnoœci upraw.

Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ
jak równie¿ pobraæ wnioski:

- Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1,
tel. 434-46-83 oraz 434-46-86;
- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89.

Kiedy i dla kogo zasi³ki rodzinne
Wyp³ata œwiadczeñ rodzinnych jest prze-
widziana we wszystkich krajach podlega-
j¹cych koordynacji, choæ zró¿nicowane
s¹ zasady ich nabywania, wysokoœæ
i charakter. O tym, jakie œwiadcze-
nia kraje cz³onkowskie uznaj¹ za
rodzinne i jakie s¹ warunki ich na-
bywania, mo¿na dowiedzieæ siê
w tamtejszych instytucjach odpo-
wiedzialnych za ich wyp³atê.

Zgodnie z zasad¹ równe-
go traktowania obywatele innych
pañstw cz³onkowskich maj¹ takie
same obowi¹zki i prawa, wynika-
j¹ce z przepisów danego kraju,  jak
jego obywatele. Oznacza to, ¿e
Polak wyje¿d¿aj¹cy do innego
pañstwa mo¿e korzystaæ z upraw-
nieñ do œwiadczeñ tak jak obywatel tego
kraju. Zasada ta ma zastosowanie, jeœli
jego wyjazd bêdzie zwi¹zany z:
• czasowym wykonywaniem pracy w in-
nym pañstwie (polski pracodawca dele-
guje Polaka do pracy w innym pañstwie),
• podjêciem pracy u pracodawcy zagra-
nicznego (np. Polak zawiera umowê z pra-

codawc¹ irlandzkim),
• rozpoczêciem wykonywania pracy na
w³asny rachunek w innym pañstwie. Za-
sadê tê stosuje siê równie¿ w sytuacji,
w której Polak:

• pracowa³ wczeœniej w innym pañstwie
cz³onkowskim, mieszka z rodzin¹ w Pol-
sce i otrzymuje emeryturê lub rentê z in-
nego pañstwa UE,
• otrzymuje polsk¹ emeryturê lub rentê,
ale zdecydowa³ siê na zamieszkanie w in-
nym kraju UE, jest osob¹ otrzymuj¹c¹
rentê rodzinn¹ z innego pañstwa.

UWAGA! Zgodnie z zasadami koordyna-
cji we wszystkich tych przypadkach Po-
lacy maj¹ prawo do otrzymywania œwiad-
czeñ rodzinnych zarówno, gdy cz³onko-
wie ich rodzin – ¿ona i dzieci – towarzysz¹

im w wyjeŸdzie, ale tak¿e gdy pozo-
stali w kraju.

Wynika to z tego, ¿e w przypadku
œwiadczeñ rodzinnych zasady koor-
dynacji „rozci¹gaj¹” siê niejako na
cz³onków rodzin tych osób. Dodat-
kowo nie musz¹ byæ oni obywatela-
mi jednego z pañstw cz³onkowskich,
by zasada ta mia³a zastosowanie.
Przyk³ad
Polak wyje¿d¿a do pracy w Irlan-
dii. Jeœli spe³ni tamtejsze kryteria
otrzymywania œwiadczeñ rodzin-
nych, powinien otrzymywaæ je bez

wzglêdu na to czy przeniós³ siê tam na
sta³e, czy mieszka na sta³e w Polsce,
i czy cz³onkowie jego rodziny mieszkaj¹
tam, czy w kraju.

Zamieszkiwanie w innym pañstwie
Przepisy wielu krajów uzale¿niaj¹ wyp³a-
tê œwiadczeñ rodzinnych od faktu za-

ŒWIADCZENIA  DLA  POLAKÓW
PRACUJ¥CYCH  W  KRAJACH UE

WARTO WIEDZIEÆ
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mieszkiwania osoby wystêpuj¹cej o ich
przyznanie na ich terytorium. Jednak
zgodnie z zasadami koordynacji, œwiad-
czenia w tych krajach s¹ przyznawane,
gdy¿ warunek zamieszkiwania na teryto-
rium danego kraju nie mo¿e byæ brany
pod uwagê.

Tak wiêc œwiadczenia te musz¹
byæ wyp³acone niezale¿nie od tego, czy
osoba maj¹ca do nich prawo mieszka albo
przebywa na terytorium pañstwa zobo-
wi¹zanego do wyp³aty. Œwiadczenia te
bêd¹ przys³ugiwaæ tak¿e wtedy, gdy
cz³onkowie rodziny nie mieszkaj¹ na te-
rytorium pañstwa, które jest zobowi¹za-
ne do ich wyp³aty.
Sumowanie okresów ubezpieczenia
Gdy któreœ z pañstw UE uzale¿nia wyp³a-
tê œwiadczeñ rodzinnych od posiadania
okreœlonego okresu zatrudnienia lub
ubezpieczenia, a potencjalny œwiadcze-
niobiorca nie spe³nia tego warunku (ze
wzglêdu na to, ¿e nie pracowa³ w tym pañ-
stwie), instytucja odpowiedzialna za ich
wyp³atê ma obowi¹zek uwzglêdniæ okre-
sy ubezpieczenia lub pracy w innym kra-
ju Unii.
Przyk³ad
Polak pracowa³ w Polsce przez 8 lat.
Wyjecha³ do pañstwa UE, które do uzy-
skania œwiadczeñ rodzinnych wymaga
rocznego okresu zatrudnienia. Polak
nie musi czekaæ rok, by wyst¹piæ z wnio-
skiem o ich przyznanie i wyp³atê, gdy¿
zostanie uwzglêdniony okres zatrudnie-
nia w Polsce.

Œwiadczenia rodzinne zostan¹ wyp³aco-
ne tak¿e w sytuacji, gdy osoba do nich
uprawniona wyjedzie na sta³e lub czaso-
wo do innego pañstwa UE. Oznacza to,
¿e wyjazd z Polski do innego pañstwa UE
nie mo¿e byæ powodem wstrzymania ich
wyp³aty.
Dla kogo jakie œwiadczenia
Zasady wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych
s¹ ró¿ne dla:

• pracowników wys³anych do innego kra-
ju (delegowanych),
• pracowników zatrudnionych w innym
pañstwie,
• bezrobotnych,
• studentów.
Co dla delegowanych?
Pracownik zatrudniony u polskiego pra-
codawcy, wykonuj¹cy przejœciowo pra-
cê w innym kraju UE, mo¿e nadal podle-
gaæ polskiemu prawu – otrzymywaæ wiêc
bêdzie œwiadczenia rodzinne z Polski. Sta-
nie siê tak, nawet jeœli do Polaka zatrud-
nionego za granic¹ przyjedzie rodzina.
Zatrudniony w Unii
W sytuacji gdy Polak podejmie pracê (lub
za³o¿y dzia³alnoœæ) w innym kraju UE,
bêdzie podlega³ ustawodawstwu tego
kraju. Bêd¹ mu wtedy przys³ugiwaæ
œwiadczenia rodzinne zarówno, gdy wraz
z nim wyjedzie jego rodzina, jak równie¿,
gdy pozostanie ona w Polsce. Bêdzie jed-
nak musia³ przed³o¿yæ w kraju, w którym
pracuje, wystawione w Polsce na druku
E 401 zaœwiadczenie dotycz¹ce cz³onków
rodziny.
Przyk³ad
Polak podj¹³ pracê w Belgii. Jego nie-
pracuj¹ca ¿ona z dwójk¹ dzieci pozo-
sta³a w Polsce. Nie przeszkadza to jed-
nak w uzyskaniu przez niego œwiadczeñ
rodzinnych.

Jakie prawa ma bezrobotny
Osobom bezrobotnym, które wczeœniej
wykonywa³y pracê jako pracownicy lub
pracowa³y na w³asny rachunek, œwiad-
czenia rodzinne s¹ wyp³acane wed³ug
przepisów tego kraju, który ma obowi¹-
zek udzieliæ im œwiadczeñ w razie bezro-
bocia. Oznacza to, ¿e Polak, który praco-
wa³ np. w Danii i naby³ tam prawo do
œwiadczeñ w razie bezrobocia, ma te¿ pra-
wo do œwiadczeñ rodzinnych wyp³aca-
nych mu w tym pañstwie (nawet jeœli
cz³onkowie jego rodziny mieszkaj¹ w Pol-
sce).

Opr. Piotr Tasz
na podst. mat. MGiP, ZUS

Warto wiedzieæ
Jeœli w pañstwie, w którym mieszkaj¹
cz³onkowie rodziny, nie przys³uguj¹ za-
si³ki rodzinne, to:
• emeryt lub rencista mo¿e siê o nie ubie-
gaæ w kraju, w którym by³ ubezpieczony
najd³u¿ej albo,
• jeœli tam te¿ nie przys³uguj¹ – w poszcze-
gólnych krajach cz³onkowskich w kolej-
noœci malej¹cej d³ugoœci okresu ubezpie-
czenia lub jeœli ich d³ugoœæ jest jednako-
wa w pañstwie, w którym by³ ubezpie-
czony ostatnio.
Jakie formularze
Podstawowe formularze stosowane przy
wyp³acie œwiadczeñ rodzinnych, które
u³atwiaj¹ kontakty ubezpieczonego z in-
stytucj¹ ubezpieczeniow¹ i przep³yw in-
formacji miêdzy instytucjami ubezpiecze-
niowymi poszczególnych krajów Unii, to:
E 401 – zaœwiadczenie o cz³onkach rodzi-
ny, stosowane dla potrzeb przyznania na
nich œwiadczeñ rodzinnych przez pañstwo
cz³onkowskie UE, gdy mieszkaj¹ oni
w innym kraju cz³onkowskim UE,
E 405 – stosowany dla celów wyp³aty
œwiadczeñ rodzinnych lub zasi³ków ro-
dzinnych w przypadku nastêpuj¹cego po
sobie zatrudnienia w kilku pañstwach
cz³onkowskich w okresach miêdzy termi-
nami, w których wyp³aty te s¹ nale¿ne
zgodnie z ustawodawstwem tych pañstw,
E 411 – zawieraj¹cy proœbê o informacjê
dotycz¹c¹ uprawnienia do œwiadczeñ ro-
dzinnych (zasi³ków rodzinnych) w pañ-
stwach cz³onkowskich, w których miesz-
kaj¹ cz³onkowie rodziny.

Wiêcej  informacji mo¿na uzyskaæ
w Departamencie Ochrony  Zdrowia
i Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kow-
skiego w Rzeszowie oraz na stronach in-
ternetowych www.mps.gov.pl, www.pod-
karpackie.pl

8 czerwca br. pod patronatem PCK
odby³a siê w Rzeszowie Okrêgowa
Olimpiada Zdrowego Stylu ̄ ycia. Wœród
najlepszych ze szkó³ województwa
podkar- packiego znalaz³y siê uczennice
Zespo³u Szkó³ w Górkach – gimnazjalistki
Barbara Wiszyñska i Natalia Kowalczyk -
zwyciê- ¿czynie majowej  Rejonowej
Olimpiady Zdrowego Stylu ¯ycia
w Brzozowie.

Regulamin olimpiady obejmowa³
3 kategorie: test sprawdzaj¹cy wiado-
moœci  z zakresu ochrony zdrowia,
znajomoœæ zasad  udzielania pierwszej
pomocy oraz prezentacjê szkolnych
dzia³añ w zakresie profilaktyki.

Rywalizacja odbywa³a siê
w bardzo przyjaznej atmosferze, towarzy-
szy³o jej jednak du¿e napiêcie. Ka¿da
z uczestniczek chcia³a zaprezentowaæ siê

jak najlepiej. Poziom olimpiady by³
wysoki , wszyscy wykazali siê olbrzymi¹
wiedz¹ i umiejêtnoœciami . W klasyfikacji
koñcowej uczennice zajê³y VII miejsce
w województwie podkarpackim, otrzy-
ma³y dyplomy i nagrody rzeczowe. Saty-
sfakcj¹ dla nas jest fakt, i¿ nasza szko³a
mog³a zaprezentowaæ siê i rywalizowaæ
z najlepszymi szko³ami w województwie.

M. Piotrowska

WARTO WIEDZIEÆ/INFORMACJE Z POWIATU

Promujemy zdrowy styl Promujemy zdrowy styl Promujemy zdrowy styl Promujemy zdrowy styl Promujemy zdrowy styl zzzzzycia w szkoleycia w szkoleycia w szkoleycia w szkoleycia w szkole.....
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W Zespole Szkó³ w Orzechówce
6 czerwca br. odby³a siê impreza
podsumowuj¹ca dzia³ania podjête
w ramach ogólnopolskiej akcji
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³” dla szkó³
w gminie Jasienica Rosielna.

Honorowy patronat nad
ca³ym przedsiêwziêciem obj¹³
Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿.
Na spotkaniu oprócz licznie zgroma-
dzonej m³odzie¿y szkolnej znaleŸli
siê równie¿ goœcie: Marek Æwi¹ka³a
Wójt Gminy Jasienica Rosielna,
Urszula Brzuszek z Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych w Jasienicy Rosielnej,
Tadeusz Pióro, Maria Ska³kowska
i Ma³gorzata Szpiech z Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzozowie, Barbara Adamska
z Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Brzozowie, Dariusz Golis
Radny Gminy Jasienica Rosielna,
Adolf Kuœnierczyk So³tys  Orze-
chówki,  a tak¿e przedstawiciele
policji, lokalnej prasy oraz grono
pedagogiczne.

Bardzo bogat¹ czêœæ artysty-
czn¹ poprzedzi³y wyst¹pienia
okolicznoœciowe Wójta Marka
Æwi¹ka³y, Dyrektora SANEPID-u
Tadeusza Póro, Haliny Koœciñskiej
z Wiadomoœci Brzozowskich oraz list
Starosty Brzozowskiego, który
odczyta³ Piotr Tasz Naczelnik
Wydzia³u Rozwoju Regionalnego
i Promocji Powiatu. Starosta Z. B³a¿
mocno zaakcentowa³ potrzebê
rozpowszechniania podobnych akcji
i wyrazi³ wdziêcznoœæ tym wszy-
stkim, którzy przyczynili siê do
zorganizowania spotkania w Orze-
chówce.  W jego wyst¹pieniu
czytamy m.in. We wspó³czesnym
œwiecie, zdominowanym przez
technikê, zdobycze cywilizacyjne,
s³awê, sukcesy i pieni¹dze, szcze-
gólnie trudno zachowaæ trzeŸwy
umys³. Ludzie czêsto s¹ tak
zapracowani i zestresowani, ¿e
zapominaj¹ o podstawowych
i absolutnych wartoœciach, które
powinny zajmowaæ w ich ¿yciu
poczesne miejsce. Dlatego te¿ bardzo
wa¿ne jest abyœmy siê w tym wszystkim
nie pogubili i umiejêtnie korzystali
z dóbr cywilizacyjnych.  Nasza troska
skierowana jest przede wszystkim

w stronê m³odego pokolenia – naszych
dzieci i wnuków. To one musz¹ umieæ
zachowaæ trzeŸwy umys³, tzn. nie
zdominowany przez komputer, dobra
materialne, alkohol, narkotyki, czy
inne u¿ywki.

W nastêpnej czêœci gimnazjaliœci
ZS w Orzechówce zaprezentowali
przedstawienie „Trêdowaty, bo nieko-
chany”, które trafnie zobrazowa³o
problem samotnoœci wspó³czesnego Magdalena Pilawska

Zachowaj TrzeŸwy Umys³Zachowaj TrzeŸwy Umys³Zachowaj TrzeŸwy Umys³Zachowaj TrzeŸwy Umys³Zachowaj TrzeŸwy Umys³
cz³owieka. Bardzo wymowny by³ równie¿
„S¹d nad papierosem” w wykonaniu
m³odzie¿y z Jasienicy Rosielnej.
Niesamowite emocje wœród zebranych
wzbudza³y konkursy z wiedzy ogólnej
i rywalizacja sportowa pomiêdzy obiema

szko³ami. Specjalnie wybrane jury
rozstrzygnê³o konkursy plastyczne
„Bez papierosa” dla oddzia³ów „0”,
„¯ycie bez na³ogów” dla uczniów
klas 4-6 w I kategorii wiekowej oraz
uczniów gimnazjum w II kategorii.
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy
i pami¹tkowe nagrody rzeczowe.
Œwietnoœci ca³ej imprezie dodawa³a
doskona³a oprawa muzyczna:
solowe wykonania piosenek przy
akompaniamencie gitary, czy
popisy taneczne w wykonaniu
zespo³ów z Orzechówki i Jasienicy
Rosielnej.

Organizatorzy spotkania
-  ZS w Orzechówce z Dyrektor
Krystyn¹ Mas³yk i Ma³gorzat¹
Glazer na czele oraz Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Brzozowie i GKRPA w Jasienicy
Rosielnej – stanêli na wysokoœci
zadania. Ca³oœæ przedsiêwziêcia
by³a przygotowana bardzo profesjo-
nalnie i z du¿ym zaanga¿owaniem.
Na s³owa pochwa³y zas³uguje
równie¿ m³odzie¿ szkolna, która
chêtnie i z efektem zrobi³a u¿ytek ze
swojego talentu. Nie sposób nie
wspomnieæ o sponsorach. Wœród
nich znaleŸli siê: Starostwo
Powiatowe w Brzozowie, GS
Jasienica Rosielna, Okrêgowa
Spó³dzielnia Mleczarska w Jasie-
nicy Rosielnej, Huta Szk³a KAM-a
w Brzozowie, Gran-Pik w Brzozowie,
Piekarnia „Fiejdasz” w Iwoniczu,
Sklepik szkolny ZS w Orzechówce
i Ksiêgarnia AS w Brzozowie.

Akcja „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³” to profilaktyka prowadzona
w lekki i akceptowany przez dzieci
sposób, w atmosferze nauki,
zabawy oraz kole¿eñskiej rywalizacji
sportowej wœród dzieci i m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Tego typu akcje ciesz¹ siê

najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród
m³odego pokolenia i miejmy nadziejê -
przynios¹ efekty.

Dru¿yna z Jasienicy Rosielnej podczas jednej z konkurencji

Laureaci konkursów plastycznych otrzymuj¹ wyró¿nienia

Atrakcj¹ by³y popisy taneczne w wykonaniu gimnazjalistów
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29 maja br. w Oœrodku Wypoczynkowym WIKING w Krzemiennej
odby³ siê IV Przegl¹d Piosenki Turystycznej, którego organizatorem by³
Gminny Oœrodek  Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz
Zwi¹zek Gmin Brzozowskich.

W Przegl¹dzie udzia³ wziê³o 42 wykonawców z nastêpuj¹cych gmin:
Brzozów, Haczów, Jasienica Rosielna, Dydnia i Domaradz. Gminê Brzozów
reprezentowa³y szko³y: Szko³a Podstawowa w Zmiennicy oraz Zespó³ Szkó³
we Wzdowie, gminê Haczów reprezentowa³o Gimnazjum w Trzeœniowie
oraz Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, gminê Domaradz
reprezentowa³a Szko³a Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, Szko³a Podstawowa
Nr 1 w Golcowej oraz Gimnazjum w Domaradzu, gminê Jasienica Rosielna
reprezentowa³a Szko³a Podstawowa w Jasienicy Rosielnej oraz Zespó³ Szkó³
w Bliznem, gminê Dydnia reprezentowa³a Szko³a Podstawowa w Grabówce,
Szko³a Podstawowa w Dydni, Szko³a Podstawowa w Niebocku oraz
Gimnazjum w Dydni i Niebocku.

W Przegl¹dzie wyró¿niono w kategorii szkó³ podstawowych
– Katarzynê Szybiak z Domaradza, w kategorii gimnazjów – Olgê Boczar
z Haczowa oraz w kategorii zespo³ów – zespó³ JUST MUSIC z Domaradza.
Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, dyplomy oraz
s³odycze. Zatroszczono siê tak¿e o posi³ek i napoje dla uczestników.

W tegorocznym Przegl¹dzie swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas
zaproszeni goœcie: Janusz Dragu³a – Wicestarosta Brzozowski, Tadeusz
Sperber – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Brzozowie, Jerzy F. Adamski –
Wójt Gminy Dydnia, Marian Kula – Przewodnicz¹cy Rady Kultury.

IV  PRZEGL¥D  PIOSENKI
TURYSTYCZNEJ

Ma³gorzata Turopolska

Od kilku lat w Gminnym
Oœrodku Kultury i Wypo-

czynku w Haczowie organizowane s¹
przegl¹dy piosenki dzieciêcej. Ciesz¹ siê
one ogromn¹ popularnoœci¹ zarówno
wœród uczestników, których z roku na
rok przybywa, jak i wœród s³uchaczy,
a przede wszystkim wœród mam. Im to
bowiem dedykowane s¹ wszystkie
piosenki.

UŒMIECHNIJ SIÊ MAMO
W tym roku IV Powiatowy

Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej
„Uœmiechnij siê Mamo” odby³ siê
12 czerwca. I tym razem publi-
cznoœæ nie zawiod³a. Sala
widowiskowa GOKiW wype³-
niona by³a po brzegi. W prze-
gl¹dzie wziê³o udzia³ a¿ 37
wykonawców z niemal¿e ca³ego
powiatu brzozowskiego, w prze-
dziale wiekowym od 7 do 15 lat.
Uroczystoœci rozpoczê³a organi-
zatorka ca³ego przedsiêwziêcia -
Maria Rygiel Dyrektor haczo-
wskiego GOKiW. Koncert popro-
wadzi³a Renata Czerwiñska, która
pomaga³a równie¿ m³odym wykona-
wcom pokonaæ tremê. Prezentacjom
wokalnym towarzyszy³ koncert
instrumentalny w wykonaniu s³uchaczy
Ogniska Muzycznego, którego
opiekunem jest Tadeusz Rymarz.
Wszyscy wykonawcy otrzymali
pami¹tkowe dyplomy i upominki, które

ufundowali i wrêczyli: Starosta Brzozowski
Zygmunt B³a¿ i Wójt Gminy Haczów
Stanis³aw Jakiel.

Organizacja podobnych imprez
pozwala na przyjemne i po¿yteczne
spêdzenie czasu. Jest tak¿e okazj¹ do
nawi¹zywania nowych znajomoœci
i przyjaŸni pomiêdzy mieszkañcami ca³ego
powiatu. Magdalena Pilawska

Tadeusz Rymarz wraz ze swoj¹ podopieczn¹
z Ogniska Muzycznego

M³odzi wykonawcy zadziwiali
profesjonalnym wykonaniem piosenek ....

Artyœci swoje wystêpy zadedykowali
wszystkim mamom

... i oryginalnymi strojami
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Dwunastego czerwca br. w Warze mia³a
miejsce podnios³a uroczystoœæ. Œwiêtowano tam
stulecie istnienia szko³y powszechnej. Galowe
stroje uczniów, wszechobecny nastrój radoœci
oraz udekorowane kwiatami podwórko szkolne,
œwiadczy³y o wyj¹tkowoœci tego dnia.

Jubileuszowe obchody rozpoczê³a
uroczysta msza œwiêta koncelebrowana
w Koœciele Parafialnym w Warze. Przewodniczy³
jej Ksi¹dz Pra³at Józef Pruchnicki. Mieszkañcy
Wary i zaproszeni goœcie mogli wys³uchaæ homilii
rektora Kolegium Jezuitów w Starej Wsi ojca dr
Mieczys³awa Ko¿ucha, który kilkakrotnie
podkreœla³ znaczenie szko³y oraz nauczycieli
w kszta³towaniu m³odych charakterów
i umys³ów.

Po zakoñczeniu Eucharystii, zebrani
w koœciele, obejrzeli monta¿, s³owno-muzyczny,
przygotowany przez uczniów Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum. Upamiêtniono

w nim nauczycieli, wychowawców, którzy
poprzez sw¹ pracê, wpisali siê w historiê wsi
i szko³y. Wiele miejsca poœwiecono tak¿e osobie
patrona szko³y - Papie¿a Jana Paw³a II. Nie
mog³o zabrakn¹æ ulubionej pieœni Ojca Œwiêtego
- „Barki”, „Abba Ojcze” oraz  Jego s³ów
skierowanych do m³odych ludzi.

Nastêpnie uczestnicy rocznicowych
uroczystoœci zgromadzili siê przed budynkiem
szko³y, by przygl¹daæ siê zasadzeniu dêbu,
podarowanego spo³ecznoœci uczniowskiej przez
burmistrza Wadowic w czasie obchodów
85-tych urodzin Ojca Œwiêtego - Jana Paw³a II.
Do zasadzenia tego wyj¹tkowego drzewka
zaproszeni zostali: Wójt Gminy Nozdrzec Antoni
Gromala, Proboszcz Parafii pw. Podwy¿szenia
Krzy¿a Œw. w Warze ks. Henryk Szpila, Dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Warze Aleksander Fil, so³tys
wsi Wara Jan Duda oraz uczniowie Damian
Potoczny (kl. III G) i Karolina K³ak (kl. O).

Po odœpiewaniu hymnu szko³y,
napisanego przez miejscowego poetê Józefa
Cupaka, Dyrektor szko³y Aleksander Fi1
przywita³ zaproszonych goœci: przedstawicieli w³adz pañstwowych
i samorz¹dowych - Senatora RP Janusza Koniecznego, Wojewodê Podkarpackiego
Jana Kurpa, Dyrektora Biura Zarz¹du Podkarpackiego Urzêdu Marsza³kowskiego
Janusza Wiœniewskiego, Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty Stanis³awa Rusznicê,
Prezesa Zarz¹du Radia Rzeszów dr Henryka Pietrcaka, Naczelnika Wydzia³u Oœwiaty
i Polityki Spo³ecznej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Stanis³awa Pilszaka,
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Brzozowie Tadeusza Sperbera, Wójta Gminy
Nozdrzec Antoniego Gromalê, Profesora Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w S³upsku Stanis³awa £acha oraz przedstawicieli w³adz koœcielnych - Kanclerza
Kurii Metropolitalnej w Przemyœlu ks. dr Bartosza Rajnowskiego, ojca dr
Mieczys³awa Ko¿ucha, ksiê¿y i siostry zakonne wywodz¹ce siê z Wary.

Aleksander Fil zapozna³ równie¿ zebranych
ze stuletni¹ histori¹ szko³y.

Kolejny punkt uroczystoœci stanowi³y
wyst¹pienia goœci. Przewija³y siê w nich
pochwa³y dla pracy nauczycieli, którzy
troszcz¹ siê o losy swoich wychowanków
i pomyœlnoœæ „ma³ej ojczyzny”, s¹
wspania³ymi przewodnikami w drodze do
zdobywania wiedzy. S³owa uznania
i wdziêcznoœci kierowane by³y pod
adresem jednego z dyrektorów szko³y
W³adys³awa Buczka, który by³ wspania³ym
pedagogiem i organi-zatorem. By³y
gratulacje, ¿yczenia na nastêpne lata
i prezenty np. wyposa¿enie nowoczesnej
pracowni komputerowej, albumy oraz
publikacje ksi¹¿kowe. Najstarsi absolwenci
szko³y, nauczyciele - emeryci i dyrektorzy
zostali obdarowani kwiatami.

O stuleciu istnienia szko³y
w Warze przypominaæ bêdzie pami¹tkowa
tablica, poœwiêcona i ods³oniêta przez: ks.
Bartosza Rajnowskiego, Janusza
Koniecznego,  Jana Kurpa, Stanis³awa
Rusznicê,  Stanis³awa £acha,  Antoniego
Gromalê oraz  Aleksandra Fila.

Licznie przybyli na uroczystoœæ
goœcie oraz mieszkañcy Wary mogli
dokonaæ wpisu do przygotowanej
specjalnie na te okazjê Ksiêgi Pami¹tkowej
oraz zwiedziæ okolicznoœciowe wystawy
poœwiêcone:
- osobie Patrona szko³y Papie¿a - Polaka
Jana Paw³a II,
- twórczoœci ludowej, poetyckiej i rêko-
dzie³om mieszkañców Wary,
- historii wsi i szko³y.

W tym uroczystym dniu mo¿na by³o
równie¿ zakupiæ publikacjê pt. „100 lat
szkolnictwa w Warze”, w której opisano
dzieje szko³y od jej pocz¹tków w 1905 r. a¿,
po czasy wspó³czesne oraz zawarto
informacje o ludziach, którzy byli zwi¹zani
z jej funkcjonowaniem. Du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³a siê loteria fantowa,
w której mo¿na by³o wygraæ wyroby z  Huty
Szk³a w Kroœnie. O przyjemny nastrój

uroczystoœci zadbali: kapela ludowa
„Warzanie”, która umila³a to niedzielne
popo³udnie swoj¹ gr¹ oraz dzieci
i m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Warze, którzy
tañczyli na szkolnym dziedziñcu.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê po-
czêstunkiem, w czasie którego wspomnieniom
nie by³o koñca oraz festynem, na którym
œwiêtowano niezwyk³e urodziny dostojnej
jubilatki - szko³y.

KAGANEK OŒWIATY ŒWIECI
      JU¯ 100 LAT

Monika Jedynak

Wyst¹pienie Jana Kurpa

D¹b z Wadowic
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AW: Co zapocz¹tkowa³o Pana pasjê?
WW: W³aœciwie to ju¿ od dziecka interesowa³y mnie
takie rzeczy. Ju¿ od ma³ego zbiera³em tak zwane starocie.
Mam zachowany m³otek kamienny, który do domu
przyniós³ mój ojciec. Nie potrafiê jednak okreœliæ jego
wieku. Chciano go zabraæ do rzeszowskiego muzeum,
ale ja na to nie pozwoli³em. Zachowa³em jeszcze wiele
innych rzeczy po ojcu. Je¿d¿¹c na kontrakty
pracowa³em w Afryce, pracowa³em w Estonii, sk¹d
prawie dwa razy w tygodniu jeŸdzi³em do Leningradu,
obwo¿¹c wycieczki po tamtejszych zabytkach. Ostatni

kontrakt mia³em w Niemczech, gdzie tak¿e zwiedza³em
zabytki, a s¹ one tam bardzo pieczo³owicie
restaurowane i zachowane. Przez ca³e moje ¿ycie mia³em
stycznoœæ ze starymi eksponatami i kultur¹
starodawn¹.
AW: Pañskie muzeum ma dobr¹ lokalizacjê. Jaka jest
historia budynku zaadaptowanego na jego potrzeby?
WW: Mieszkaj¹c w pobli¿u koœcio³a zapyta³em
obecnego proboszcza czy nie zechcia³by przekazaæ
budynku zwanego organistówk¹ na potrzeby muzeum.
Dom ten by³ pierwsz¹ szko³¹ w Jasienicy Rosielnej
wybudowan¹ w 1864 roku. Pierwszym nauczycielem

by³ wtedy skierowany przez biskupstwo przemyskie
Ludwik Tawiñski, który mieszka³ w Jasienicy. Po
wybudowaniu nowej szko³y, budynek ten zosta³
przeznaczony na czas przejœciowy dla ludzi
bezdomnych. Nazwany zosta³ organistówk¹, poniewa¿

mieszka³o tutaj wielu organistów.
Ludwik Tawiñski - pierwszy
nauczyciel tak¿e by³ organist¹.
Mieszka³ tutaj miêdzy innymi
zarz¹dca hrabia Wysocki.
Natomiast budynek ten by³
wykorzystywany wy³¹cznie przez
przejœciowych u¿ytkowników,
którzy specjalnie o niego nie dbali
i chyli³ siê on ku upadkowi.
Podj¹³em siê zadania, aby w miarê
mo¿liwoœci odremontowaæ go. Nie znalaz³y siê wtedy ¿adne dotacje poza
wsparciem proboszcza (w parze szed³ remont koœcio³a). Wielk¹ zas³ugê
nale¿y tu przyznaæ tak¿e dyrektor Szko³y Podstawowej Stanis³awie
Augustyn i nauczycielowi Rafa³owi Kudle, którzy pomogli mi za³atwiæ
pewne dotacje z fundacji wspomagania takich inicjatyw
w Warszawie. Za otrzymane fundusze zrobi³em remont dachu, instalacjê
elektryczn¹ i adaptacjê stodo³y na pomieszczenie galerii dla twórców
ludowych, gdzie planowana jest prezentacja wystaw. Znajduj¹ siê tam
ju¿ rzeŸby kamienne naszego ludowego rzeŸbiarza -  Tadeusza Œnie¿ka.
AW: Posiada Pan ró¿norodne eksponaty pocz¹wszy od zbioru ksi¹¿ek,
poprzez obrazy a¿  po narzêdzia rolnicze z czasów Galicji. Sk¹d pochodz¹
te egzemplarze?
WW: Przede wszystkim z tego terenu. Gdy tylko pojawi siê coœ
interesuj¹cego, ja zabieram to do siebie. Du¿a czêœæ  z mojego zbioru
ksi¹¿ek pochodzi np. z miejscowej plebani. Podczas jej remontu nikt nie
wiedzia³ co zrobiæ z tym ksiêgozbiorem. A ja zaproponowa³em ksiêdzu
dziekanowi, ¿e wezmê wszystko do siebie. Entuzjastów tego hobby jest
niewielu, a przez ludzk¹ zapobiegliwoœæ wiele egzemplarzy pozostaje
nieodkrytych. Eksponaty zbieram po wsi  i okolicach nieodp³atnie. Chyba,
¿e s¹ to naprawdê jakieœ cenne przedmioty, wtedy jakimœ sposobem
za³atwia siê pieni¹dze. Nie mo¿na tutaj wprowadziæ wszystkiego ze
wzglêdu na brak odpowiednich zabezpieczeñ.
AW: Który eksponat ma najciekawsz¹ historiê?
WW: Szafa koœcielna ornatowa, która pochodzi prawdopodobnie (choæ
nie znalaz³em zapisu w ¿adnych kronikach parafialnych) ze zbudowanego
w XV wieku pierwszego koœció³ka, który zosta³ spalony przez Tatarów.
Jest to szafa liturgiczna s³u¿¹ca do przechowywania szat.
AW: Zdarzy³o siê Panu nie pozyskaæ czegoœ do swojej kolekcji?
WW: Mo¿na powiedzieæ ¿e tak, poniewa¿ w ubieg³ym roku zosta³
w Jasienicy rozebrany pewien domek. Zwraca³em siê nawet w jego sprawie
do w³adz gminnych, aby go zachowaæ. Niestety rozebrano go i zosta³y
tylko zdjêcia. A by³ on jednym z najstarszych budynków w Jasienicy
Rosielnej. Nale¿a³oby zwróciæ uwagê, aby zachowaæ jeszcze istniej¹ce
eksponaty, budowle czy narzêdzia, których u¿ywa³o siê w Galicji. Bo
ka¿dy stary budynek zawiera wiele eksponatów. Wiem jak to wygl¹da.
Nasza bieda galicyjska zmusza³a nas do tego ,aby to wszystko zachowaæ.
AW: Kto przede wszystkim odwiedza Pañskie muzeum?
WW: To, co tutaj siê znajduje w tej chwili jest chêtnie zwiedzane przez
szko³y – robi¹ sobie tutaj lekcje historii. Wiele osób zagl¹da tutaj tak¿e
przy okazji zwiedzania po³o¿onego obok koœcio³a.  Maj¹c pozwolenie
proboszcza Fordasa oprowadza³em zwiedzaj¹cych po koœciele a przy
okazji zabiera³em ich tutaj, ¿eby zobaczyli moje muzeum. Miêdzy innymi
potomek Za³uskich z Gdañska by³ tutaj i z wielk¹ chêci¹ chcia³ zobaczyæ
portrety swoich przodków, którzy budowali ten koœció³. Odwiedzili mnie
zwiedzaj¹cy z Francji, by³a  tak¿e pani z Indii. Ogl¹danie eksponatów jest
bezp³atne. Muzeum ma promowaæ Jasienicê Rosieln¹.
AW: Dziêkujê za rozmowê.

 Rozmawia³a Anna W³adyka

Wystawa rzeŸb Tadeusza Œnie¿ka

Wies³aw Wojtowicz prezentuje zbiór narzêdzi

Turyœci z Wroc³awia zwiedzaj¹ muzeumO sO sO sO sO stttttarararararociacociacociacociacociach gh gh gh gh galicyjskicalicyjskicalicyjskicalicyjskicalicyjskichhhhh
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KOLACJA NA WYSOKOŒCI 7500 M N.P.M.
Brytyjski podró¿nik David Hempleman Adams wraz
z dwoma kolegami zamierza pobiæ rekord œwiata
w kategorii „uroczysta kolacja na najwiêkszej wysokoœci”.
Podró¿nicy zamierzaj¹ specjalnym balonem wzbiæ siê na
wysokoœæ 25 tysiêcy stóp, po czym w wieczorowych
strojach, przy elegancko nakrytym stole zjedz¹
trzydaniowy posi³ek. Po kolacji panowie zamierzaj¹
wznieœæ toast na czeœæ Królowej i powróciæ do balonu.
Podczas próby pobicia rekordu dru¿yna bêdzie walczyæ
z temperatur¹ -50 stopni oraz groŸnym dla organizmu
niedotlenieniem. Zaplanowano menu na ten nietypowy
posi³ek: g³ówki szparagów, kaczka z pomarañczami oraz
galaretka owocowa. Wszystkie potrawy zostan¹
przewiezione w balonie w specjalnych pojemnikach
termicznych.
ROCZNICA ZAKAZU PALENIA
W Irlandii 30 marca œwiêtowano rocznicê wprowadzenia
zakazu palenia w miejscach publicznych.
Zakaz palenia, wbrew wczesniejszym obawom, nie
spowodowa³ zmniejszenia zatrudnienia w pubach czy
wrêcz ich bankructwa. Z kolei poparcie dla tego zakazu
zdecydowanie przeros³o oczekiwania - a¿ 93%
Irlandczyków, w tym palacze, uwa¿a go za dobry pomys³.
Widok pal¹cych, którzy stoj¹ w grupkach przed wejœciem,
sta³ siê w Irlandii powszechny. Michael Martin, minister
zdrowia, który wprowadzi³ prawo antynikotynowe,
uwa¿a, ¿e wspólne palenie na zewn¹trz u³atwia
nawi¹zywanie kontaktów. O pal¹cych goœci zadbali
w³aœciciele niektórych pubów, przygotowuj¹c z myœl¹
o nich ogrzewane tarasy.
OPODATKOWANE ¯UCIE GUMY
W³adze Liverpoolu wprowadzi³y podatek od ¿ucia gumy!
Pieni¹dze zebrane w ten sposób, zostan¹ przeznaczone
na pokrycie ogromnych kosztów usuwania z chodników

zu¿ytych gum. Radni Liverpoolu ustalili, ¿e cena pojedynczej paczki gumy
bêdzie wy¿sza o 1 pensa. Dla porównania - ogólne koszty zdrapywania
gumy z chodników, ulic i obiektów u¿ytecznoœci publicznej siêgaj¹ a¿ 150
milionów funtów rocznie.
GIGANTYCZNA KOMÓRKA
Czeska spó³ka Jablotron wyprodukowa³a najwiêkszy telefon komórkowy
na œwiecie. Wa¿¹ca ok. 30 dekagramów komórka wygl¹da jak normalny,
stacjonarny aparat ze s³uchawk¹. Mo¿na j¹ przenosiæ, korzystaj¹c z paska
przewieszanego przez ramiê. Komórkowy „olbrzym” to odpowiedŸ na
zapotrzebowanie starszej generacji klientów, dla których ma³e klawisze
i ma³e ekraniki by³y doœæ niewygodne w u¿ytkowaniu. Produkt Jablotronu
zrobi³ furorê na targach w Hongkongu. Dyrektor firmy Dalibor Diedek
powiedzia³ mediom: Dostaliœmy natychmiast zamówienia na 100 tysiêcy
sztuk. Czescy operatorzy uwa¿aj¹, ¿e taki telefon pomo¿e im zyskaæ
nowych klientów.
NIETOPERZE W TELEWIZORACH
W po³udniowo-wschodnich Czechach wymyœlono nowe zastosowanie
starych odbiorników telewizyjnych. Dziêki bardzo mocnej obudowie
i odpornoœci na warunki atmosferyczne, stare telewizory znów ciesz¹ siê
popularnoœci¹ - tym razem jako... letnie domki dla nietoperzy. Grupa
niepe³nosprawnych pracowników przerabia obudowy starych czeskich
telewizorów na mieszkania dla nietoperzy. W lasach niedaleko Brna ju¿
umieszczono oko³o 50 pude³ z telewizorów. W ka¿dym z nich mo¿e zmieœciæ
siê, w zale¿noœci od gatunku, do kilkudziesiêciu zwierz¹t.

JAK ZAROBIÆ NA ODPUSZCZANIU
GRZECHÓW
Niemieccy oszuœci wpadli na oryginalny pomys³
wy³udzenia pieniêdzy od ludzi: oferuj¹ odp³atny odpust
grzechów. Rozsy³aj¹ oni formularze z informacj¹
o odpuœcie i ze „spisem grzechów”. Nale¿y zakreœliæ
odpowiednie pozycje w spisie, wype³niæ formularz
i odes³aæ wraz z dowodem uiszczenia op³aty (10-30 euro
za jeden grzech). Potem trzeba ju¿ tylko poczekaæ na
oficjalne pismo „Biskupstwa Œrodkowoniemieckiego”
z informacj¹, ¿e grzechy zosta³y odpuszczone.
PRZECHOWALNIA DLA MÊ¯ÓW
Domy handlowe Marks & Spencer wysz³y naprzeciw
oczekiwaniom wszystkich panów, którzy nie lubi¹
uczestniczyæ w zakupach swoich pañ. W szeœciu
domach towarowych tej firmy w Wielkiej Brytanii
zorganizowano „przechowalnie” dla mê¿czyzn, gdzie
mog¹ oni poogl¹daæ telewizjê, pograæ w grê
komputerow¹ lub wypiæ piwo, a nawet pobawiæ siê
zdalnie sterowanymi samochodzikami. Okaza³o siê, ¿e
by³ to bardzo dobry pomys³ - klienci s¹ nadzwyczaj
zadowoleni.
WIBRUJ¥CE BUTY
Antonin Kaszpar, czeski wynalazca, wymyœli³
i opatentowa³ specjalne buty, u³atwiaj¹ce niewidomym
chodzenie. Niezwyk³e buty sygnalizuj¹ w³aœcicielowi,
¿e na jego drodze znajduje siê przeszkoda. Zasada ich
dzia³ania jest podobna do zasad, w oparciu o które
funkcjonuj¹ samochodowe sensory
u³atwiaj¹ce parkowanie. Urz¹dzenie
zainstalowane w bucie wysy³a sygna³
po postawieniu stopy na pod³o¿u.
Je¿eli sygna³ ten odbija siê od
przeszkody, but zaczyna wibrowaæ.
Nad stworzeniem butów u³atwiaj¹cych
niewidomym chodzenie naukowcy na
ca³ym œwiecie g³owi¹ siê od wielu lat -
tymczasem problem rozwi¹za³ emeryt
z miejscowoœci Hluk niedaleko
Uherskiego Hradzisztie. Nie jest on
przypadkowym wynalazc¹ - opraco-
wa³ ju¿ m. in. system zamiany
telewizorów czarno-bia³ych na
kolorowe. Antonin Kaszpar koszt
wyprodukowania z  ogólnodostêp-
nych czêœci urz¹dzenia montowanego
w butach ocenia na 500 koron (ok. 75
z³otych) - w jednym bucie znajdowaæ
siê bêdzie np. szeœæ obwodów
zintegrowanych i dziesiêæ tranzy-
storów. Koszty „o¿ywienia” systemu
te¿ nie s¹ przera¿aj¹ce: po dniu
chodzenia wymagaæ on bêdzie zmiany
jednej paluszkowej baterii.

•ród³o: PAP
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Kto spêdzi³ urlop w krajach œródziemnomorskich prawdopodo-
bnie zwróci³ uwagê na oleandry. Hodowane w domu  nie s¹ wprawdzie
równie du¿e, ale s¹ równie piêkne. Z powodzeniem mo¿na j¹ uprawiaæ na
tarasach i balkonach.

£aciñska nazwa „Nerium” pochodzi od greckiego s³owa „neros”,
które oznacza wilgoæ. Oleander czêsto roœnie w korytach rzek, nie gardzi
te¿ du¿¹ iloœci¹ œwiat³a. Liœcie rosn¹ w grupach po trzy, blisko pnia.
Kwiaty wyrastaj¹ u szczytów ga³¹zek i pojawiaj¹ siê w okolicach czerwca.

Wa¿ne jest prawid³owe podlewanie
Szczególnie du¿e zapotrzebowanie na wodê ma oleander zw³aszcza latem.
Bry³a korzeniowa oleandra nie mo¿e nigdy wyschn¹æ. Dotyczy to równie¿
zimy, wyschniêcie grozi zrzuceniem liœci. Nale¿y roœliny podlewaæ letni¹
wod¹. Podlewane zbyt zimn¹ wod¹ maj¹ blade liœcie i s³abo siê rozwijaj¹.
Roœliny, które s¹ zbyt obficie podlewane, rosn¹ bujnie, ale nie kwitn¹.

Zimowanie w ch³odzie
Aczkolwiek Oleander toleruje suche powietrze z kaloryferów, lepsze
warunki dla wytworzenia kwiatów bêdzie mia³ w ch³odnym pomieszczeniu.
Latem mo¿na go umieœciæ w ogrodzie.

Od wiosny do jesieni
W tym okresie powodzi mu siê najlepiej na œwie¿ym powietrzu. Na
zewn¹trz roœnie bujniej. W d¿d¿yste, ma³o s³oneczne lato kwitnie niezbyt
obficie. Doniczkê mo¿na w ogrodzie wsadziæ do ziemi. Oleander
wytrzymuje nawet spadek temperatury poni¿ej 0oC, ale d³u¿ej trwaj¹cych
mrozów nie znosi.

Oleander jest niestety truj¹cy
Oleandry nie powinny byæ uprawiane je¿eli w domu s¹ ma³e dzieci. Truj¹ce
s¹ wszystkie czêœci roœliny. Wystarczy, ¿e dziecko na przyk³ad urwie
kwiat, a nastêpnie poli¿e palce, a pojawiaj¹ siê bóle g³owy, nawet wymioty.
Ostro¿noœæ zachowaæ trzeba równie¿ podczas przycinania.

Oleander na przestrzeni roku
Styczeñ – luty
Roœlinê nale¿y umieœciæ w ch³odnym oraz oœwietlonym pomieszczeniu.
Trzeba oszczêdnie podlewaæ, ale nie wolno dopuœciæ do wyschniêcia
ziemi.
Marzec – kwiecieñ
Zaczyna siê okres rozwoju. Roœlinê umieœæmy w cieplejszym miejscu,
stopniowo podlewajmy coraz czêœciej. Gdy roœlina podroœnie, nale¿y j¹
przesadziæ. Pêdy mo¿na przyci¹æ (ale niezbyt du¿o, ze wzglêdu na przysz³e
kwiaty). Trzeba rozpocz¹æ u¿yŸnianie gleby.
Maj – sierpieñ
W tych miesi¹cach trzeba codziennie obficie podlewaæ oraz co tydzieñ
u¿yŸniaæ. Teraz, gdy roœlina zakwit³a, powinna byæ umieszczona
w s³onecznym miejscu.
Wrzesieñ – grudzieñ
Powoli koñczy siê okres wzrostu wegetacyjnego. We wrzeœniu, przed
pierwszymi nocnymi przymrozkami, nale¿y ponownie wnieœæ roœlinê
z ogrodu do mieszkania. Trzeba j¹ umieœciæ w ch³odnym miejscu, aby
roœlina w nastêpnym roku zakwit³a. Nale¿y ograniczyæ podlewanie oraz
nie nawoziæ.

£atwe rozmna¿anie
W czerwcu i lipcu nale¿y uci¹æ pêdy wierzcho³kowe o d³ugoœci 15 – 20
cm i wykorzystaæ jako przysz³e sadzonki. Nale¿y wstawiæ je do ciemnej
butelki z wod¹. Po 2 - 3 tygodniach utworz¹ siê korzenie. Gdy bêd¹ one
dostatecznie rozwiniête, mo¿na m³od¹ roœlinê zasadziæ do doniczki
z ¿yzn¹ ziemi¹. Roœlinê nale¿y kilkakrotnie przyci¹æ, aby siê rozga³êzi³a.

Krótkie porady

Wielkoœæ
W zale¿noœci od stopnia przycinania, roœlina osi¹ga
wielkoœæ krzewu o 50-150 cm wysokoœci, mo¿e nawet
przerodziæ siê w du¿e drzewo osi¹gaj¹ce od trzech do
czterech metrów wysokoœci.
Kwitnienie i zapach
Okres kwitnienia trwa od maja do wrzeœnia. Pachn¹ce
kwiaty zebrane s¹ w szczytowych gronach.
Œwiat³o i temperatura
Od maja do wrzeœnia dobrze czuje siê w s³onecznym,
ciep³ym miejscu na tarasie lub balkonie. Na zimê najlepiej
przenieœæ j¹ do ch³odnego, jasnego pomieszczenia
z dostatkiem œwie¿ego powietrza (3-12oC). Oleander nie
zakwitnie, je¿eli bêdziemy trzymaæ go przez ca³¹ zimê
w ciep³ym pomieszczeniu. Pozostawienie go chocia¿
przez jedn¹ noc na lekkim mrozie wp³ynie na lepsze
kwitnienie
Podlewanie i nawo¿enie
Latem nale¿y go obficie podlewaæ, zim¹ podlewanie
ograniczyæ. Ziemia w doniczce nie mo¿e wyschn¹æ.
W okresie wzrostu nawozimy co tydzieñ. Sta³y dostatek
wody w podstawce lub zewnêtrznej doniczce ma istotny
wp³yw na rozwój roœliny.
Pod³o¿e i przesadzanie
M³ode roœliny przesadzamy co roku, starsze w miarê
potrzeby. Do przesadzania najlepsza jest ziemia gliniasta.
Przycinanie
Gdy roœlina ma za ma³o œwiat³a, roœnie szybko w górê.
Z tego powodu nale¿y wiosn¹ przycinaæ pêdy. Pamiêtaæ
równie¿ trzeba o tym, ¿e zakwitaj¹ pêdy zesz³oroczne,
tote¿ skracamy je tylko o po³owê.
Rozmna¿anie
Sadzonki mo¿na pobieraæ przez ca³y rok, ale naj³atwiej
ukorzeniaj¹ siê w czerwcu i lipcu.
Otocznie i ustawienie
Oleander powinien mieæ w³asn¹ doniczkê. Najlepsza jest
doniczka samonawadniaj¹ca, poniewa¿ roœlina ma du¿e
zapotrzebowanie na wodê. Natomiast lubi suche
powietrze.

Oleander

Anna W³adyka
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POWIATOWY   PRZEGL¥D   SPORTOWY
SPORT

TENIS   STO£OWY

18 maja br. w Szkole Podstawowej
w Jab³onicy Polskiej odby³y siê Rejonowe
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w tenisie
sto³owym dziewcz¹t.

Na starcie imprezy
stanê³o szeœæ dru¿yn – szko³y
podstawowe z: Rudenki,
Mokrego, Bezmiechowej,
Zagórza nr 1, Jab³onicy
Polskiej i Turzego Pola.

 Zgodnie z przewidywaniami
najlepsz¹ w ostatecznym rozrachunku
okaza³a siê dru¿yna gospodyñ z Jab³onicy
Polskiej, wyprzedzaj¹c ekipê Turzego Pola

i Rudenki. Dalsze miejsca zajê³y odpowiednio: Mokre,
Bezmiechowa i Zagórz.

W najciekawszym a zarazem decyduj¹cym o zajêciu
drugiego, premiowanego awansem do fina³u wojewódzkiego
miejsca meczu spotka³y siê podstawówki z Turzego Pola
i Rudenki. Po dramatycznym i niesamowicie zaciêtym meczu
wygra³y reprezentantki szko³y naszego powiatu 3-2 i wraz ze
zwyciê¿czyniami wystartuj¹ wkrótce w finale wojewódzkim.

PI£KA   SIATKOWA

W tym samym dniu w Szkole
Podstawowej nr 2 w Przysietnicy odby³
siê z kolei Pó³fina³ Wojewódzki w mini pi³ce
siatkowej ch³opców. Do zawodów
przyst¹pi³y cztery dru¿yny: SP nr 2 Osobnica,
SP nr 1 Ustrzyki Dolne, aktualny mistrz
Polski! – MZS Strzy¿ów i SP nr 2
w Przysietnicy. Faworyt nie zawiód³
i wygra³ zdecydowanie wszystkie
mecze wyprzedzaj¹c dru¿yny
z Osobnicy i Ustrzyk. Ostatnie
miejsce zajêli gospodarze, ale i tak
sam awans do tego szczebla zawodów
nale¿y uznaæ za du¿y sukces m³odych
siatkarzy.

KOSZYKÓWKA

21 maja br. I liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Brzozowie by³o gospodarzem Po³fina³u
Wojewódzkiego Licealiady w koszykówce
ch³opców. W turnieju wziê³y udzia³ trzy
dru¿yny: II LO Krosno, I LO Sanok i I LO
Brzozów.

Na zawody nie przyby³a dru¿yna
z Zespo³u Szkó³ ze Strzy¿owa. Jak siê

poŸniej okaza³o decyduj¹cy dla
ostatecznego uk³adu tabeli by³
wynik pierwszego meczu,
w którym to spotka³y siê licea
z Krosna i Sanoka - najlepsi
z zawodów rejonowych.
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Minimalnie lepsi (43-42) okazali siê kroœnianie i to oni,
wygrywaj¹c poŸniej z Brzozowem zajêli pierwsze miejsce i uzyskali
awans do Fina³u Wojewódzkiego. Drugie miejsce zaj¹³ Sanok,
a trzecie Brzozów. Dru¿yna z Sanoka tym samym awansowa³a do
turnieju bara¿owego o awans do zawodów fina³owych.

LEKKOATLETYKA

Dwa dni poŸniej Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Brzozowie by³ gospodarzem Powiatowej Gimnazjady w Lidze
Lekkoatletycznej. Do udzia³u w zawodach zg³osi³o siê po siedem
dru¿yn w kategorii dziewcz¹t i ch³opców - gimnazja z Humnisk,
Izdebek, Niebocka, Górek, Przysietnicy, Brzozowa
i Domaradza.

£¹cznie w zawodach
udzia³ wziê³o oko³o 200 osób
rozgrywaj¹c nastêpuj¹ce konku-
rencje:
- bieg na 100 m,
- bieg na 300 m,
- bieg na 600 m – dziewczêta,
- bieg na 1000 m – ch³opcy,
- skok w dal,
- rzut oszczepem,
- rzut dyskiem,
- pchniêcie kul¹,
- sztafeta 4x100 m

W kategorii dziewcz¹t zwyciê¿y³a
tradycyjnie ju¿ dru¿yna z Humnisk
gromadz¹c 959 pkt., wyprzedzaj¹c
Niebocko – 857 pkt. i Izdebki – 786 pkt.

Natomiast w kategorii ch³opców
wygra³ Brzozów (1159 pkt.), przed
Niebockiem (1045 pkt.) i Humniskami
(918 pkt.).

Najlepsze dru¿yny z poszczególnych kategorii bêd¹
reprezentowaæ powiat brzozowski na zawodach wojewódzkich.

W podobnych zawodach w czwórboju lekkoatletycznym
dla szkó³ podstawowych rozegranych 25 maja na stadionie
w Brzozowie udzia³ wziê³o a¿ 11 szkó³. I jak w Gimnazjadzie wœród
dziewcz¹t zwyciê¿y³y podopieczne Stanis³awy Warcha³owskiej,
reprezentantki SP Humniska 1 osi¹gaj¹c 1075 pkt., a wœród
ch³opców zawodnicy SP Brzozów z 1020 pkt. na koncie. Obie te
dru¿yny awansowa³y do Fina³u Wojewódzkiego.

3 czerwca br, na stadionie w Haczowie odby³y siê
Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w konkursie dla
najm³odszych „Baw siê z nami”. Na zawody przyby³y cztery
dru¿yny: z Haczowa, Bliznego, Nozdrzca i Przysietnicy – SP nr 2.
Po przyjemnych zawodach puchar dla najlepszej dru¿yny
pozosta³ w Haczowie. Drugie miejsce zajê³a ekipa z Przysietnicy,
trzecie – Nozdrzec, a czwarte – Blizne.

Wszystkie zawody by³y wspó³organizowane przez
Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Brzozowie, a najlepsi
otrzymali puchary i pami¹tkowe dyplomy.
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ROZRYWKA

HOROSKOP
BARAN (21 III – 20 IV)
To bardzo dobry czas na uporz¹dkowanie starych spraw,
dokoñczenie zaleg³ych zleceñ, prac i opracowañ. Przegl¹d

swoich dokonañ warto po³¹czyæ z nieco g³êbsz¹ refleksj¹
i przemyœleniami na temat swojej aktualnej sytuacji i to, jak siê ma ona
do Twoich zawodowych planów i marzeñ.

BYK (21 IV – 21 V)
Ten miesi¹c bêdzie dla Ciebie bardzo wa¿ny, poniewa¿
podejmowane decyzje bêd¹ mia³y swoje konsekwencje

w przysz³oœci. Rozwa¿ mo¿liwoœæ zmian w Twoim ¿yciu. Nie zaniedbuj
przyjació³ i znajomych, pomog¹ Ci oni podj¹æ rozs¹dne i korzystne
decyzje. Humor i dobre samopoczucie powinny ci dopisywaæ.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
W sprawach finansowych wyka¿esz siê b³yskotliwoœci¹,
refleksem i co najwa¿niejsze – umiejêtnoœci¹ przekonywania.

Zostanie to docenione! Unikaj samotnoœci, poniewa¿ wprawia Ciê
w przygnêbienie. Najlepszym lekarstwem dla Ciebie bêdzie rozrywka
– sport i towarzystwo z poczuciem humoru.

RAK (22 VI – 23 VII)
Uwagê i energiê bêdziesz teraz koncentrowaæ na swoich
ambitnych celach zwi¹zanych z rozwojem, planami

zawodowymi, biznesowymi i naukowymi. Niezwykle wa¿ne wydarzenia
czekaj¹ Ciê w sferze zwi¹zanej z edukacj¹, szko³¹, w zwi¹zku z Twymi
intelektualnymi zainteresowaniami i aspiracjami.

LEW (24 VII – 23 VIII)
W tym miesi¹cu bêdziesz pe³ny optymizmu i wiary we w³asne
si³y. To mo¿e byæ dla Ciebie bardzo znacz¹cy okres czasu,

w którym niektóre z wa¿nych spraw maj¹ szansê na wyjaœnienie lub
za³atwienie. Sprawy osobiste u³o¿¹ siê pomyœlnie, wystarczy tylko zrobiæ
pierwszy krok i porozmawiaæ z blisk¹ Ci osob¹.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Mo¿esz liczyæ na bardzo korzystne propozycje wspó³pracy
lub podró¿y s³u¿bowej. Twoja wiara i wytrwa³oœæ zostan¹

nagrodzone we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Nareszcie mo¿esz patrzeæ
optymistycznie na œwiat. Wczeœniej podjête wysi³ki obecnie przynios¹
nieoczekiwane ale korzystne rezultaty.

WAGA (24 IX – 23 X)
Œwietne wiadomoœci docieraæ bêd¹ do Ciebie z ró¿nych Ÿróde³
i dotyczyæ bêd¹ wielu sfer ¿ycia, zw³aszcza pracy, interesów

i relacji z ludŸmi. Twoja otwartoœæ i entuzjazm zjednaj¹ Ci wielu
zwolenników i zachêc¹ do wiêkszej wspó³pracy z Tob¹.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Koñcem miesi¹ca bêdzie Ci dopisywaæ doskona³e
samopoczucie, œwietny humor, znakomity nastrój i stan ducha.

Z wielkim spokojem i rozs¹dkiem rozwi¹zywaæ bêdziesz zawi³e i trudne
problemy. Ciê¿ko Ciê bêdzie wyprowadziæ z równowagi, nawet jeœli
ktoœ bêdzie Ciê wyraŸnie prowokowaæ i zaczepiaæ.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Twoi prze³o¿eni, wspó³pracownicy i podw³adni bêd¹
zadowoleni ze wspó³pracy z Tob¹. Masz bowiem szansê na

pracê i nowe obowi¹zki, które bêd¹ wymagaæ od Ciebie odwagi
w myœleniu i niezale¿noœci w podejmowaniu decyzji. Wiele satysfakcji
i radoœci przynios¹ Ci kursy, szkolenia i pozyskiwanie nowej wiedzy.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
W Twoim ¿yciu pojawi siê kilka interesuj¹cych propozycji.
¯adna z nich nie jest absolutnie pewna, ale zaufaj instynktowi
i nie bój siê ryzyka. Bêdziesz móg³ rozwijaæ bez przeszkód

swoje zainteresowania. Spotkasz ludzi, którzy zainspiruj¹ Twoj¹
wyobraŸniê i wzbudz¹ drzemi¹ce w Tobie mo¿liwoœci.

WODNIK (21 I – 19 II)
Wyœmienite samopoczucie, znakomity humor, doskona³a
kondycja i zdrowie to wystarczaj¹ca zachêta do tego, by sobie

nieco odpuœciæ, choæby na chwilê zapomnieæ o problemach, troskach
i k³opotach. Przekonasz siê, jak wielk¹ si³ê ma moc pozytywnego
myœlenia, wiara w sukces i optymizm.

RYBY (20 II – 20 III)
Umiejêtne zarz¹dzanie finansami oraz konsekwencja dzia³ania
w tym zakresie dadz¹ Ci oczekiwane rezultaty. Du¿o czasu

w tym miesi¹cu poœwiêæ sprawom domowym i najbli¿szym. Sukces
zawodowy jest mo¿liwy, ale dziêki ciê¿kiej i systematycznej pracy.
Doceñ osobê, która do tej pory wiele dla Ciebie zrobi³a.

KRZY¯ÓWKA
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.
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