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O drogowych inwestycjach opowiedzia³
Wicestarosta J. Dragu³a

Uroczysty przemarsz goœci w okolice
pierwszego w powiecie ronda

Symboliczn¹ wstêgê przeci¹³
Wicemarsza³ek M. Karapyta i ...

Ksiadz Pra³at K. Kaczor poœwiêci³
drogê i pob³ogos³awi³ wszystkich

z niej korzystaj¹cych

... Starosta Brzozowski Z. B³a¿

Nowe rondo w Haczowie

Oprawê artystyczn¹ zapewni³a haczowska kapela Wójt S. Jakiel przekaza³ podziêkowania na rêce
Wicemarsza³ka, Wicewojewody i Starosty
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14 lipca br. nast¹pi³o oficjalne zakoñczenie przebudowy
odcinków dróg Iskrzynia – Trzesniów i Haczów – Besko. S¹ to
pierwsze w województwie podkarpackim zakoñczone inwestycje
drogowe z pierwszego naboru wniosków po akcesji Polski do
UE, czyli ze œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Obie drogi ³¹czy pierwsze w
powiecie brzozowskim rondo. Oddaniu towarzyszy³a
konferencja „Realizacja projektów drogowych
w powiecie brzozowskim dofinansowanych ze œrodków ZPORR
(Priorytet 1 i 3)”. W okolicznoœciowych uroczystoœciach wziêli
udzia³ przedstawiciele w³adz wojewódzkich samorz¹dowych
i pañstwowych.

Do Haczowa przyjechali m.in. Wicemarsza³ek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Miros³aw Karapyta, Wicewojewoda
Podkarpacki Franciszek Woœ, Starosta Kroœnieñski Zbigniew
Braja, wójtowie: Domaradza – Adam Komórek, Dydni – Jerzy
Adamski i Haczowa – Stanis³aw Jakiel. W³adze powiatowe
reprezentowali Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿, jego
zastêpca Janusz Dragu³a oraz radni powiatowi na czele
z Wiceprzewodnicz¹cym Markiem Owsianym. Zaproszenie na
konferencjê przyj¹³ te¿ miejscowy proboszcz ks. Kazimierz
Kaczor. Licznie stawili siê równie¿ przedstawiciele haczowskiego
samorz¹du, wykonawcy inwestycji oraz dziennikarze. Goœci
konferencji powita³  Starosta Z. B³a¿. - Trzeba powiedzieæ, ¿e
by³ to debiut dla nas wszystkich. Zarówno dla w³adz powiatu,
jak i szczebla wojewódzkiego. By³ to debiut udany, ale i trudny
zarazem. Trudny, bo nie³atwo by³o zdobyæ wnioskowane
wsparcie. (...) W³aœciwe sporz¹dzenie wniosków wymaga³o
od nas du¿ej elastycznoœci i mobilnoœci. Jednak z wszystkimi
problemami zdo³aliœmy sobie poradziæ na czas. Dzisiaj widaæ
tego efekty. Mieszkañcy naszego powiatu otrzymuj¹ bowiem
namacalny dowód korzyœci, jakie przyniós³ pierwszy rok
cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej – powiedzia³ Starosta
Brzozowski. Nastêpnie Wicestarosta J. Dragu³a przedstawi³ stan

dróg oraz przybli¿y³ zadania drogowe zrealizowane na sieci dróg
powiatowych od 1999 r. Szczególnie zaznaczy³ poczynione
w obecnej kadencji starania o pozyskanie œrodków zewnêtrznych.
£¹czny koszt inwestycji drogowych w 2003 r. wyniós³ z gór¹
2 mln z³, a w 2004  r. przekroczy³ 2,5 mln. Na podkreœlenie zas³uguje
fakt, ¿e œrodki w³asne stanowi³y czwart¹ czêœæ wartoœci inwestycji
w obu latach. Dziêki nim odbudowano i odnowiono ³¹cznie
ok. 28 km dróg powiatowych. Nastêpnie J. Dragu³a
scharakteryzowa³ inwestycje zrealizowane w ramach ZPORR,
szczególnie uwzglêdniaj¹c przebudowê obu nowo
odbudowanych odcinków dróg (piszemy o tym osobno) o ³¹cznej
d³ugoœci ponad 6,2 km oraz przedstawi³ projekty zg³oszone do
kolejnego naboru w ramach ZPORR.

Nastêpnie wszyscy przeszli w kierunku pierwszego
w powiecie brzozowskim ronda, ³¹cz¹cego oba przebudowane
odcinki. Tam symbolicznie zakoñczono inwestycjê. Wstêgê
przeciêli: Wicemarsza³ek M. Karapyta, Wicewojewoda F. Woœ,
Wójt S. Jakiel oraz Starosta Z. B³a¿. Natomiast Ksi¹dz Pra³at
K. Kaczor poœwiêci³ drogê i pob³ogos³awi³ wszystkich z niej
korzystaj¹cych.

Po dokonaniu objazdu obu dróg, w trakcie którego
reprezentuj¹cy wykonawców bli¿ej przedstawili zakres i specyfikê
robót, ks. pra³at Kaczor oprowadzi³ uczestników konferencji po
znajduj¹cym siê na liœcie œwiatowego dziedzictwa UNESCO
unikalnym drewnianym koœciele w Haczowie. PóŸniej wszyscy
wrócili do sali GOKiW. Tam odby³a siê konferencja prasowa oraz
dyskusja, w trakcie której g³os zabierali Wicemarsza³ek,
Wicewojewoda, Starosta Z. Braja oraz S. Jakiel. Konferencjê
zakoñczy³o okolicznoœciowe przyjêcie. Oprawê artystyczn¹
zapewni³a haczowska kapela, a o sprawn¹ realizacjê konferencji
zadba³a dyrektor i pracownicy Gminnego Oœrodka Kultury
i Wypoczynku w Haczowie oraz Wydzia³u Rozwoju Regionalnego
i Promocji Powiatu Starostwa w Brzozowie.

P r z e z  H a c z ó wP r z e z  H a c z ó wP r z e z  H a c z ó wP r z e z  H a c z ó wP r z e z  H a c z ó w
w y g o d n i e jw y g o d n i e jw y g o d n i e jw y g o d n i e jw y g o d n i e j

(dk)

Przebudowany zosta³ ponad dwukilometrowy odcinek drogi
powiatowej nr 1972 R Iskrzynia – Trzeœniów. Inwestycja kosztowa³a
500 518,78 z³otych.

- Remont wspó³finansowany by³ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach œrodków Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – powiedzia³
Janusz Dragu³a, Wicestarosta Brzozowski. – Dofinansowanie
przyznano z priorytetu 1 ZPORR, w ramach dzia³ania 1.1
“Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk³adu
transportowego”. Dotacja wynios³a siedemdziesi¹t piêæ procent
ca³kowitego kosztu inwestycji czyli 375 389,08 z³otych. Pozosta³e
dwadzieœcia piêæ procent, to jest 125 129,70 z³otych to œrodki w³asne
powiatu.

Prace remontowe zakoñczone
Remont sta³ siê koniecznoœci¹

Odcinek drogi Iskrzynia - Trzeœniów przed remontem ...
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Przedsiêwziêcie to by³o kontynuacj¹ przeprowa-
dzonej kilka lat wczeœniej przebudowy najbardziej
zniszczonego odcinka drogi. – Kolejne dzia³ania sta³y
siê ju¿ koniecznoœci¹ – stwierdzi³ Wicestarosta Dragu³a.
– Na odcinku, który zosta³ wyremontowany, wystêpowa³y
bardzo liczne prze³omy, wyrwy i koleiny, które
uniemo¿liwia³y sprawn¹ jazdê. Kierowca czêsto
zmuszony by³ do gwa³townego hamowania i omijania
przeszkód. Bie¿¹ce remonty, polegaj¹ce na ³ataniu
ubytków w nawierzchni, by³y ju¿ niewystarczaj¹ce.
Dodatkowym minusem takiego rozwi¹zania by³ fakt, ¿e
dzia³ania takie znacznie podnosi³y koszt utrzymania
drogi.

Z uwagi na jej z³y stan techniczny, w okresach
wiosennych prze³omów, wprowadzone by³y ograniczenia
ruchu pojazdów o masie rzeczywistej powy¿ej dziesiêciu
ton. – Dzia³ania te powodowa³y du¿e utrudnienia dla

firm prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – zauwa¿y³ Janusz
Dragu³a. Poza tym analiza ruchu drogowego pokazywa³a, ¿e mimo
z³ego stanu nawierzchni, liczba osób korzystaj¹cych z drogi Iskrzynia
– Trzeœniów sukcesywnie wzrasta³a. Powodowa³ to zapewne jej
tranzytowy charakter.

Dodatkowym bodŸcem do remontu nawierzchni drogi Iskrzynia
– Trzeœniów by³ fakt, ¿e ³¹czy siê ona z nowo modernizowan¹ drog¹
miêdzynarodow¹ E 371 Radom – Barwinek. – Poza tym za remontem
drogi przemawia³o dobro mieszkañców naszego powiatu – stwierdzi³
Wicestarosta Dragu³a. – Dziêki temu przedsiêwziêciu znacznie skróci
siê czas przejazdu nie tylko samochodów osobowych, ale równie¿
dostawczych, ciê¿arowych i autobusów. Ponadto nast¹pi wzrost
atrakcyjnoœci turystycznej naszego regionu. Doskona³y stan drogi
na pewno zachêci turystów do odwiedzenia drewnianego koœcio³a
w Haczowie, który znajduje siê na Œwiatowej Liœcie Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Lepsze drogi, jak wiadomo, s¹ te¿ bodŸcem
dla inwestorów. Dobre po³¹czenie z drog¹ krajow¹
i miêdzynarodow¹ wp³ynie na zwiêkszenie inwestycyjnej
atrakcyjnoœci powiatu brzozowskiego.

– Wykonawca wykona³ warstwê profilow¹ jezdni z mieszaniny
mineralno bitumicznej o gruboœci trzech centymetrów oraz warstwê
œcieraln¹ nawierzchni o gruboœci czterech centymetrów. Dodatkowo
kruszywem uzupe³nione zosta³y pobocza, a dna rowów i skarpy
zosta³y wyprofilowane – t³umaczy³ Janusz Dragu³a, Wicestarosta
Brzozowski.

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

699.407,74 z³otych kosztowa³a modernizacja prawie
czterokilometrowego odcinka drogi powiatowej Haczów – Besko. Prace
rozpoczê³y siê  w czerwcu tego roku, zaœ 14 lipca br. nast¹pi³o oficjalne
otwarcie drogi.

Inwestycja w siedemdziesiêciu piêciu procentach zosta³a
dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Dofinansowanie, w wysokoœci 524 555,80 z³otych,
przyznano w ramach priorytetu 3 “Rozwój lokalny”. – Na modernizacjê
drogi Haczów – Besko  otrzymaliœmy te¿ œrodki z bud¿etu pañstwa
w wysokoœci 69 940,77 z³otych, co stanowi dziesiêæ procent ca³kowitego
kosztu inwestycji. Pozosta³¹ czêœæ 15 procent, czyli 104 911,17 z³otych
pokryliœmy ze œrodków w³asnych – stwierdzi³ Zygmunt B³a¿, Brzozowski
Starosta.

Celem zakoñczonej przebudowy by³o wzmocnienie konstrukcji
nawierzchni. – Po zakoñczeniu niniejszego projektu stan konstrukcji
nawierzchni ca³ej drogi powiatowej zosta³ dostosowany do obecnie
przyjêtych parametrów nawierzchni – mówi³ Starosta B³a¿. – Zwa¿ywszy
na fakt, ¿e trasa ta stanowi wa¿ny odcinek w sieci dróg powiatowych,
realizacja projektu by³a spójna z inwestycjami prowadzonymi w powiecie
i regionie. Zrealizowano równie¿ cele zwi¹zane ze zwiêkszeniem
dostêpnoœci komunikacyjnej i mobilnoœci mieszkañców, jak te¿
atrakcyjnoœci inwestycyjnej i gospodarczej.

Realizacja inwestycji wraz z planowanymi odnowami dróg
powiatowych Iskrzynia – Haczów, Jab³onica Polska – Haczów, umo¿liwi³a
powi¹zanie komunikacyjne dróg powiatowych z terenu gminy Haczów,

Brzozów, Kroœcienko, Rymanów oraz Besko z drog¹
miêdzynarodow¹ E 371 i krajow¹ nr 28 Zator
– Medyka. Dla mieszkañców piêciu miejscowoœci
droga ta jest najkrótszym i najdogodniejszym
po³¹czeniem z wy¿ej wymienionymi drogami
o charakterze miêdzynarodowym i krajowym.
Realizacja projektu przyczyni³a siê do zwiêkszenia

dostêpnoœci komunikacyjnej nie tylko powiatu
brzozowskiego ale i tych s¹siednich. Zakoñczenie
prac umo¿liwi te¿ szybsze i bezpieczniejsze powi¹zanie
znacznego obszaru powiatu brzozowskiego z centrami
ponad lokalnymi takimi jak Krosno, Sanok i Jas³o.
– Wa¿n¹  grup¹ beneficjentów korzystaj¹cych z drogi

sec

DROGA JAK DYWAN
**************************************************

... i po remoncie.

Droga Haczów - Besko
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Haczów – Besko s¹ rolnicy oraz osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ – t³umaczy³ Zygmunt B³a¿. – Przy drodze tej
zlokalizowane s¹ równie¿ punkty handlowe zaopatruj¹ce
lokaln¹ ludnoœæ w artyku³y pierwszej potrzeby. Bardzo czêsto
korzystaj¹ z niej równie¿ turyœci zwiedzaj¹cy region
w szczególnoœci zabytki sakralnej architektury drewnianej
takie jak koœció³ w Haczowie wpisany na Œwiatow¹ Listê
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Podkreœliæ nale¿y
równie¿ fakt ¿e ca³y czas wzrasta liczba pojazdów
korzystaj¹cych z tej drogi.

Droga ta by³a w bardzo z³ym stanie technicznym. Dlatego
zosta³a wzmocniona jej konstrukcja. Na ca³ej d³ugoœci drogi
wykonana zosta³a warstwa profilowa jezdni o gruboœci trzech
centymetrów z mieszanki mineralno – bitumiczno - asfaltowej. -
Po wyprofilowaniu wykonano warstwê œcieraln¹ o gruboœci
czterech centymetrów. Zaproponowane przez nas gruboœci
warstwy profilowej i œcieralnej zapewni¹ prawid³ow¹
eksploatacjê tej drogi. Dodatkowo – kruszywem uzupe³nione
zosta³y pobocza, a dna rowów i skarp zosta³y wyprofilowane
– doda³ Starosta B³a¿. sec

Rada Powiatu w Brzozowie zebra³a siê 23 czerwca br. Obradom przewodniczy³
Mieczys³aw Czupski. Po przyjêciu porz¹dku sesji oraz sprawozdania
z poprzedniej sesji radni wys³uchali sprawozdañ z wykonania uchwa³
i wniosków z poprzedniej sesji oraz z dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu w okresie
miêdzysesyjnym.

Nastêpnie dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Brzozowie Józef Ko³odziej
przedstawi³ sytuacjê na lokalnym rynku pracy oraz dzia³alnoœæ PUP w zakresie
aktywnego przeciwdzia³ania bezrobociu. W dalszej czêœci obrad Rada Powiatu podjê³a
osiem uchwa³. Radni zdecydowali o przyjêciu dotacji na realizacjê przygotowanego
w ramach programu Phare 2002 projektu „Pracownia komputerowego wspomagania
projekto- wania w budownictwie – program unowoczeœnienia oferty edukacyjnej
w Zespole Szkó³ Budowlanych w Brzozowie w przygotowaniu absolwentów do
zmieniaj¹cego siê rynku pracy w Powiecie Brzozowskim i regionie”.

Radni ustalili te¿ now¹ wysokoœæ wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Brzozowie, jak równie¿ dla Starosty Brzozowskiego. Rada dokona³a
te¿ zmian w bie¿¹cym bud¿ecie powiatu. Pozosta³e uchwa³y dotyczy³y spraw Szpitala
Specjali- stycznego w Brzozowie Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego im. Ks. B.
Markiewicza. Rada Powiatu zmieni³a statut szpitala, z którego wykreœlono pracownie:
alergologiczn¹ i geriatryczn¹. Pracownie te w praktyce nie funkcjonowa³y w strukturze

szpitala. Uchwa³¹ o bardzo istotnym
znaczeniu by³a decyzja o wyra¿eniu
zgody na zakup aparatury i sprzêtu
medycznego. Chodzi o nabycie ze
œrodków Ministerstwa Zdrowia tak
oczekiwanego w Brzozowie nowego
akceleratora – podstawowej aparatury
w leczeniu chorób nowotworowych.

Rada Powiatu wyrazi³a te¿ opiniê
do wniosku o dotacjê dla Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie.
Mo¿liwoœæ jej otrzymania pojawi³a siê na
mocy ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji dla szpitali, które
zrealizowa³y tzw. ustawê 203 (wyrównania
finansowe dla personelu). Jako ostatni¹
radni podjêli uchwa³ê o zabezpieczeniu
œrodków finansowych na dofinan-
sowanie inwestycji szpitala w Brzozowie
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
Chodzi o instalacjê klimatyzacji bloku
operacyjnego C. Radni nie zg³osili
¿adnych interpelacji i zapytañ. Nie by³o
te¿ wolnych wniosków.

XXX SESJA RADY

POWIATU BRZOZOWSKIEGO

(dk)

Trzy samorz¹dy gminne z terenu powiatu brzozowskiego
otrzymaj¹ dofinansowanie do projektów z³o¿onych w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” (SPO-ROL).  Pomoc otrzymaj¹ gminy: Dydnia,
Haczów i Brzozów. Dofinansowanie zosta³o przyznane w obrêbie
dzia³ania 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego.

Pomoc z SPO-ROL skierowana by³a wy³¹cznie do gmin.
O jej przyznaniu zadecydowa³ 19 lipca br. Zarz¹d Województwa
Podkarpackiego na podstawie rekomendacji listy rankingowej
projektów sporz¹dzonej przez Regionalny Komitet Steruj¹cy ds.
rozwoju regionu w dniu 14 lipca br. Do realizacji zatwierdzono
ogó³em 77 projektów na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania ponad 24,5
mln z³. Wœród nich znalaz³y siê wnioski z Dydni, Haczowa
i Brzozowa.

Na rozwój bazy kulturalno-sportowej w Grabówce (gmina
Dydnia) przeznaczono dofinansowanie w wysokoœci 342. 156 z³.
– Planujemy powstanie turystycznej bazy noclegowej przy szkole
podstawowej, odnowê obiektów sportowych, a tak¿e organizacjê

NA BOISKO, CHODNIK I „ŒWIÊTO FAJEK”
Dotacje SPO-ROL dla 3 gmin brzozowskich

(dk)

cyklicznych imprez kulturalnych, a wœród nich „Œwiêta
fajki”, nawi¹zuj¹cego do tradycji produkcji i u¿ytkowania
fajek, rozpowszechnionych w tej wsi w XIX w. – krótko
scharakteryzowa³ przeznaczenie przyznanych œrodków wójt
Dydni Jerzy F. Adamski.

Z kolei w Haczowie wsparcie przeznaczono na
kszta³towanie wygl¹du centrum wsi, a konkretnie – budowê
chodnika. Powstanie on wzd³u¿ ci¹gu niedawno odbudowanej
drogi Haczów – Besko. Dofinansowanie wyniesie 144. 262 z³.
– Za te pieni¹dze bêdzie kontynuowana budowa chodnika
w stronê Bzianki. Powstanie ok. 0,5 km chodnika od SKR-u
do skrzy¿owania z drog¹ w stronê Wróblika i Rymanowa
– powiedzia³ wójt Haczowa Stanis³aw Jakiel. - To dosyæ
kosztowna inwestycja, gdy¿ chodnik biegnie nad kolektorem
– doda³.

W Starej Wsi (gmina Brzozów) natomiast ma zostaæ
wybudowany „kompleks rekreacyjny boisk sportowych”.
Wysokoœæ dofinansowania  ma w tym wypadku wynieœæ
258. 940 z³.
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Pierwszy dzieñ lata wychowa-

nkowie Domu Pomocy Spo³ecznej dla
Dzieci Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek
NMP NP w Starej Wsi powitali w plene-
rze.

21 czerwca br. dla dzieci zosta³a
zorganizowana wycieczka do Woli
Sêkowej. Organizatorami przedsiê-
wziêcia byli nauczyciele Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Brzozowie prowadz¹cy zajêcia
rewalidacyjno-wychowawcze w Domu
Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci, zaœ
fundusze na ten cel pozyskano dziêki
hojnoœci Dyrekcji ww. placówek. Udzia³
w wycieczce wziêli tak¿e opiekunowie
oraz siostry  z Domu Pomocy Spo³ecznej.

Celem jednodniowej eskapady
by³o poznanie Woli Sêkowej wraz z piêkn¹
dworsk¹ zabudow¹ i parkiem. Program
wycieczki uwzglêdnia³ liczne atrakcje
takie jak: zwiedzanie dworu, spacery po
zabytkowym parku, grillowanie,
przeja¿d¿ki bryczk¹.

Dwór – Wola Sêkowa to oœrodek
rekreacyjno-wypoczynkowy po³o¿ony
nad rzek¹ Pielnic¹ u podnó¿a Bukowicy
we wschodniej czêœci Beskidu Niskiego
w odleg³oœci 20 km od Sanoka i 16 km od
Rymanowa.

Czas powstania dworu jest
trudny do okreœlenia, a wszelkie
zapiski informuj¹ o tym, jak kolejno
zmieniali siê jego posiadacze. Od
wrzeœnia 1989 roku prawnymi
w³aœcicielami dworu zostali Ewa
i Kazimierz Wójtowiczowie.

Pensjonat stoi poœrodku
6-hektarowego podworskiego
parku zabytkowego, w którym
znajduje siê 10 pomników
przyrody i ca³kiem okaza³a kolekcja
ró¿nych drzew (prawie 850 sztuk).

Klomby kwiatowe oraz zadbany,
skoszony trawnik dodaje dworowi
elegancji.

W obrêbie zabytkowego
parku mo¿na zobaczyæ równie¿
piêkny staw rybny i k¹pielisko
naturalne, które zim¹ przy
sprzyjaj¹cych warunkach atmosfe-
rycznych staje siê bezpiecznym
lodowiskiem.

 Na terenie parku znajduje
siê tak¿e kort tenisowy i stadnina
koni. Tym, którzy chc¹ nauczyæ siê
jeŸdziæ konno, fachow¹ opiekê
zapewnia instruktor jazdy konnej.

Dziêki uprzejmoœci gospodarzy
dworu dzieci mia³y okazjê do skorzystania
z hipoterapii. Hipoterapia stanowi atra-
kcyjn¹ formê rehabilitacji wiêkszoœci
dzieci niepe³nosprawnych. Jest to
wyj¹tkowa i niepowtarzalna metoda
usprawniania dziêki obecnoœci konia.
Dziecko nabiera pewnoœci siebie, wierzy
we w³asne mo¿liwoœci, nastêpuje
wyraŸny wzrost jego aktywnoœci rucho-

wej i poprawa koncentracji uwagi. Trud
usprawniania staje siê prawie niezauwa-
¿alny. Towarzyszy temu dobre samopo-
czucie wyp³ywaj¹ce z kontaktu ze zwie-
rzêciem.

Konie wzbudza³y wœród dzieci
du¿e zainteresowanie i emocje, a najwiê-
ksz¹ atrakcj¹ dla wszystkich uczestników
wycieczki by³a przeja¿d¿ka bryczk¹ po
parku.

Inn¹ atrakcj¹ wycieczki by³o
wspólne grillowanie w ogrodzie. Na dzieci
czeka³a jeszcze jedna niespodzianka
– s³odki poczêstunek.

Ogólnie wycieczka przynios³a wiele
pozytywnych wra¿eñ, przebiega³a w mi³ej
i weso³ej atmosferze. Wszystkim
uczestnikom dopisywa³a pogoda i dobre
humory. A dla nas, nauczycieli, uœmiech
i szczêœcie dzieci to sygna³y
utwierdzaj¹ce nas  w przekonaniu, ¿e
warto by³o.

Bo¿ena Ptak
SOSW w Brzozowie

POWRÓT DO AKTYWNOŒCI
W³adze Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem zwróci³y siê z proœb¹ o wsparcie i pomoc dla dzieci Pana Dionizego

Majdañskiego – Andrzeja, Agnieszki oraz Rafa³a, bêd¹cych w trudnej sytuacji zdrowotnej. Dzieci te, ze wzglêdu na swe schorzenia,
wymagaj¹ sta³ej specjalistycznej opieki lekarskiej i rehabilitacji. Ojciec dzieci jest inwalid¹ I grupy od urodzenia. Pomoc finansowa
stwarza nowe mo¿liwoœci rozwoju, poprzez wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, jak te¿ powrotu do normalnej egzystencji dzieci.

Ufamy, ¿e Pañstwo wespr¹ starania rodziny Pañstwa Majdañskich. Ka¿da ofiarowana kwota bêdzie satysfakcjonuj¹ca.
W zwi¹zku z kosztami wspomnianej rehabilitacji, przekraczaj¹cymi mo¿liwoœci rodziny Pana Dionizego, prosimy o jej wsparcie

za poœrednictwem konta bankowego – Bank Pekao S.A. I Oddzia³ Przeworsk, ul. Jagielloñska 12 – nr 4312402597111100
0031646633 z dopiskiem rehabilitacja rodziny Majdañskich, lub Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddzia³
w Przemyœlu, ul. Barcka 15: 12 1020 4274 0000 1602 0001 8168 z dopiskiem rehabilitacja rodziny Majdañskich. Ka¿da
pomoc bêdzie satysfakcjonuj¹ca.

Jednoczeœnie zwracamy siê do Pañstwa z gor¹c¹ proœb¹ o rozpropagowanie wœród zaprzyjaŸnionych firm, instytucji oraz
osób apelu p. Dionizego o œrodki finansowe na rehabilitacjê swojej rodziny.

Pan Dionizy Majdañski aktywnie wspiera i wspó³dzia³a z innymi rodzicami dzieci niepe³nosprawnych na naszym terenie
oraz organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych.

Za wszelk¹ udzielon¹ pomoc oraz ¿yczliwoœæ z góry serdecznie dziêkujemy w imieniu w³asnym oraz rodziny Pañstwa
Majdañskich.

    Powitanie  lata
  w  Woli  Sêkowej

Uœmiech dzieci utwierdzi³ nas w przekonaniu,
¿e by³o warto

Du¿e zainteresowanie dzieci wzbudza³y konie
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17 maja br. w Lubaczowie odby³ siê IV Festiwal Sztuki
Dzieci i M³odzie¿y Upoœledzonej Umys³owo w Stopniu
G³êbszym. Po raz trzeci w Festiwalu uczestniczyli wychowan-
kowie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Brzozowie i po raz trzeci odnieœli sukces. Otrzymali Grand Prix
w kategorii plastycznej, zajêli II miejsce w kategorii teatralnej
i II miejsce w kategorii muzycznej.

By³ to sukces pe³ny, z ca³¹ nale¿n¹ mu opraw¹, dyplomami,
gratulacjami, oklaskami pe³nej entuzjazmu widowni i nagrodami.
Sukces okupiony ciê¿k¹ prac¹, zdenerwowaniem, trem¹ w³aœciw¹
prawdziwym artystom. Sukces przynosz¹cy radoœæ, poczucie
spe³nienia, dumy, daj¹cy mo¿liwoœæ pokazania œwiatu - potrafiê!
umiem! mogê!

Ka¿dy sukces jest wa¿ny i cenny, tak¿e ten odniesiony
nad w³asnymi s³aboœciami i niemo¿noœci¹ w zaciszu domu lub
na forum klasy, którego œwiadkami jest mama, nauczyciel lub
kilku kolegów. Ale ka¿dy, kto uczestniczy w spotkaniach osób
niepe³nosprawnych, widzi onieœmielenie i przejêcie
wystêpuj¹cych, niek³amany aplauz i serdecznoœæ widowni,
uœmiech szczêœliwych dzieci kiedy oklaskuje je dwieœcie par r¹k,
ten wie ¿e warto daæ im szansê zaistnienia poza domem lub klas¹.

Mieszane uczucia wzbudza we mnie wprowadzanie
integracji jako uniwersalnej metody, która ma daæ dzieciom
niepe³nosprawnym lepszy start, stwarzaæ mo¿liwoœci rozwoju
i pe³nego zaistnienia w œwiecie pe³nosprawnych obywateli.
Z powodzeniem mo¿na j¹ zapewne stosowaæ w przypadku osób
niepe³nosprawnych ruchowo lub z pewnymi dysfunkcjami
narz¹dów zmys³u. Kilkanaœcie lat pracy w szkole specjalnej oraz
znajomoœæ wymagañ stawianych uczniom w szko³ach masowych
utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e oddzielne, ma³e zespo³y
klasowe z³o¿one z dzieci o podobnym poziomie intelektualnym
to najlepsze miejsce dla dzieci z upoœledzeniem umys³owym.

Nauczyciele w szko³ach masowych dok³adaj¹ wielu starañ,
aby stworzyæ dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju, tworz¹c
indywidualne plany pracy, obni¿aj¹c próg wymagañ, anga¿uj¹c
siê w zajêcia indywidualne. Ale dziecko niepe³nosprawne
pozostaje w kilkunastoosobowym zespole uczniów, którzy

musz¹ opanowaæ okreœlony zakres wiedzy i umiejêtnoœci.
Nauczycielowi, mimo najlepszych chêci, odpowiedniego
przygotowania i starañ, trudno jest zapewne zaj¹æ siê jednym
lub dwójk¹ dzieci, które wymagaj¹ uwagi i pomocy przy
najprostszych czynnoœciach. A zajêcia indywidualne - czasem
s¹ koniecznoœci¹, ale je¿eli jest mo¿liwoœæ w³¹czenia dziecka
do zespo³u rówieœników, nie nale¿y odbieraæ mu szansy
rozwoju spo³ecznego i emocjonalnego, przebywania
w œrodowisku osób o podobnych problemach, w którym
dzieci mog¹ wykazaæ siê i zab³ysn¹æ. Szko³y specjalne nie s¹
enklawami zamkniêtymi przed œwiatem, wyobcowanymi
i odrzucanymi. Staramy siê, korzystaj¹c tak¿e z pomocy
przedszkoli i szkó³ masowych, aby uczniowie z dysfunkcjami
intelektualnymi w³¹czali siê w ¿ycie pe³nosprawnych
w tempie, sposobie i zakresie dostosowanym do swoich
mo¿liwoœci.

Jestem daleka od twierdzenia, ¿e szko³a masowa jest
nieodpowiednim miejscem dla dzieci specjalnej troski, staram
siê jedynie przekonaæ nieprzekonanych, ¿e placówki takie
jak nasza maj¹ racjê bytu i wa¿ne zadania do spe³nienia oraz
¿e nie mo¿na traktowaæ pobytu dziecka w szkole specjalnej
jako zes³ania i ostatecznej, przykrej koniecznoœci. Z moich
doœwiadczeñ wynika, ¿e dzieci w gronie równych sobie
rozkwitaj¹, nawi¹zuj¹ znajomoœci, znajduj¹ towarzystwo do
zabaw, rozmów, œmiej¹ siê z rzeczy œmiesznych dla nich,
martwi¹ rzeczami dla nich trudnymi. S¹ to ich wspólne
sprawy, k³opoty i radoœci niezrozumia³e czasem dla dzieci
w normie intelektualnej. Warto o tym pamiêtaæ, aby w pogoni
za opacznie rozumian¹ nowoczesnoœci¹ nie pozbawiaæ dzieci
o specyficznych potrzebach mo¿liwoœci ich zaspokajania.

Koñcz¹c, chcê podziêkowaæ organizatorom imprez
sportowych i artystycznych, w których mog¹ uczestniczyæ
wychowankowie szkó³ specjalnych. S¹ to imprezy bardzo
potrzebne, œwiadczy o tym chocia¿by zwiêkszaj¹ca siê z roku
na rok liczba uczestników, niecierpliwe oczekiwanie dzieci
i czêsto padaj¹ce pytanie „Kiedy tam znowu pojedziemy?”

Bogna Mentelska
SOSW w Brzozowie

Ka¿dy potrzebuje sukcesówKa¿dy potrzebuje sukcesówKa¿dy potrzebuje sukcesówKa¿dy potrzebuje sukcesówKa¿dy potrzebuje sukcesów

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

og³asza drugi przetarg ustny (licytacja) na sprzeda¿ samochodu Fiat Tempra 1.6, nr rej. KUB 1678, rok produkcji 1993, z cen¹
wywo³awcz¹ 2.400,- z³ (dwa tysi¹ce czterysta z³otych 00/100)

Licytacja odbêdzie siê w dniu 9 wrzeœnia 2005 r. o godz. 1200 w pokoju nr 1 Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy
ul. Armii Krajowej 1. Samochód mo¿na ogl¹daæ  w dniach od 07.09.05 r. do 08.09.05 r. od godz. 800 do godz. 1500 za budynkiem
Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w gotówce,
którego wysokoœæ wynosi 10% ceny wywo³awczej w dniu 09.09.2005 r. od godz. 730 do godz. 1100 w kasie Starostwa przy
ul. 3 Maja 43 (II piêtro). Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli ¿aden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia
równej co najmniej cenie wywo³awczej. Wadium z³o¿one przez oferentów, których oferty nie zostan¹ przyjête, zostanie zwró-
cone bezpoœrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zosta³a przyjêta, zostanie zarachowane na
poczet ceny.

Zastrzega siê prawo do uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny. Sprzedaj¹cy nie odpowiada za wady ukryte
samochodu.

Informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu (13) 43-426-45. Osob¹ upowa¿nion¹ do kontaktów w sprawie
przetargu jest p. Ewa Kulon – Naczelnik Wydzia³u Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa.



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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 01. 08. 2005 r.

Ma³gorzata Matelowska
Kierownik Projektów PUP

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

1. Szwaczka
2. Pracownik biurowy (ds. zamówieñ i zaopatrzenia)
3. Operator maszyn do obróbki drewna

4. Piekarz
5. Pracownik biura turystycznego
6. Kierowca kat. C

30 czerwca br.  Powiatowy Urz¹d
Pracy w Brzozowie zakoñczy³ realizacjê
dwóch pierwszych projektów wspó³fina-
nsowanych z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Realizacje ich rozpoczêto
w maju ubieg³ego roku. Projekty te mia³y
na celu aktywizacjê zawodow¹ osób
bezrobotnych, umo¿liwienie im nabycia
nowych kwalifikacji zawodowych,
i poszerzenie kwalifikacji ju¿ posiadanych,
sta³e zatrudnienie, nabycie doœwiadcze-
nia zawodowego, jak i zwiêkszenie
mobilnoœci i samooceny.

Pierwszy z nich pod nazw¹ „Dobry
start w powiecie brzozowskim” skiero-
wany by³ do bezrobotnej m³odzie¿y do
25 roku ¿ycia i zarejestrowanej w PUP
w Brzozowie jako osoby bezrobotne.
W programie uczestniczy³y  przede
wszystkim osoby wczeœniej niepracuj¹ce
oraz  posiadaj¹ce wykszta³cenie œrednie
i zasadnicze zawodowe. W ramach
projektu zorganizowano 6–miesiêczne
sta¿e dla 167 osób. Po jego zakoñczeniu
64 osoby znalaz³y zatrudnienie na dalszy
okres, a 1 osoba podjê³a dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Ca³kowity koszt projektu
wyniós³ 453 200 z³ przy udziale
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w wysokoœci 329 023 z³.

Drugi z realizowanych projektów
„Aktywny powrót w powiecie brzozo-
wskim” by³ skierowany równie¿  do osób
bezrobotnych zamieszka³ych na terenie
powiatu brzozowskiego i zarejestro-
wanych w PUP w Brzozowie, ale
pozostaj¹cych bez pracy do 24 miesiêcy,
ze szczególnym uwzglêdnieniem osób
d³ugotrwale bezrobotnych, tj. pozostaj¹-
cych bez pracy powy¿ej 12 miesiêcy

i w wieku powy¿ej 25 roku ¿ycia.
W ramach projektu organizowane by³o
subsydiowane zatrudnienie (6 – miesiê-
czne prace interwencyjne), osoby bezro-
botne kierowane by³y równie¿ do odbycia
przygotowania zawodowego w miejscu
pracy, udzielano tak¿e dotacji na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej dla
osób zainteresowanych  samozatrudnie-
niem. W projekcie tym uczestniczy³o
50 beneficjentów: 13 osób skierowano do
prac interwencyjnych, po których
znalaz³y zatrudnienie na  okres 18 miesiê-
cy, 34 osoby odby³y przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy z czego
27 osób znalaz³o zatrudnienie na dalszy
okres, miêdzy innymi w zak³adach pracy,
w których to przygotowanie odbywa³y.
Trzy osoby podjê³o dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ w wyniku otrzymania dotacji z urzêdu
pracy. Koszt projektu wyniós³ 170 643 z³,
z czego 125 764 z³ dofinansowa³
Europejski Fundusz Spo³eczny.

Wszystkie dzia³ania zawarte
w projektach stanowi³y kompleksow¹,
a jednoczeœnie zindywidualizowan¹,
ofertê pomocy dla beneficjentów.

Od pocz¹tku tego roku Powiatowy
Urz¹d Pracy rozpocz¹³ realizacjê dwóch
nowych projektów, równie¿ finansowa-
nych z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Œrodki na ten cel uda³o siê
pozyskaæ startuj¹c w konkursie
og³oszonym przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy. Obydwa wnioski pozytywnie
przesz³y weryfikacjê i przyjête zosta³y do
dofinansowania, a realizowane bêd¹ do
30 czerwca  2006 roku.  Bazuj¹c na
ubieg³orocznych doœwiadczeniach
Powiatowy Urz¹d Pracy przygotowa³

projekty o wiêkszym zasiêgu zarówno
finansowym jak i iloœciowym. W ramach
obydwu projektów planuje siê, i¿ ze sta¿u
skorzysta 280 osób,  41 osób skierowane
zostanie do odbycia przygotowania
zawodowego w miejscu pracy,
a 19 osobom zostan¹ przyznane
jednorazowe œrodki na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej, ka¿de
w wysokoœci 11 300 z³. Ponadto
beneficjenci skierowani do odbycia
przygotowania zawodowego b¹dŸ sta¿u
poza miejscem swojego zamieszkania
bêd¹ mogli skorzystaæ ze zwrotu kosztów
poniesionych na dojazdy do miejsca
pracy. W ramach projektu planuje siê
równie¿ zwrot kosztów dojazdu na sta¿
b¹dŸ przygotowanie zawodowe dla jego
uczestników. Wszystkie osoby bior¹ce
udzia³ w projektach zostan¹ objête
poœrednictwem pracy jak równie¿
poradnictwem zawodowym. Dzia³ania te
pozwol¹ uczestnikom na zwiêkszenie
swoich umiejêtnoœci w zakresie
poruszania siê po lokalnym rynku pracy,
uzyskaæ informacje o jego specyfice,
nabyæ umiejêtnoœci niezbêdne do
aktywnego poszukiwania pracy.

Wartoœæ obydwu projektów
wynosi 1 728 500 z³, a udzia³  w nich
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
1 258 217 z³.  Œrodki z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego stanowi¹ du¿e
wsparcie dla dzia³añ urzêdu pracy
ukierunkowanych na aktywizacjê bezro-
botnych, a realizacja projektów  przyczyni
siê do wyrównywania szans osób
dotkniêtych bezrobociem w naszym
powiecie.

Europejski Europejski Europejski Europejski Europejski      FunduszFunduszFunduszFunduszFundusz      Spo³eczny Spo³eczny Spo³eczny Spo³eczny Spo³eczny
w w w w w      dzia³aniachdzia³aniachdzia³aniachdzia³aniachdzia³aniach      PUP PUP PUP PUP PUP
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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

- PRZEDSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WZW TYPU A
Wirusowe Zapalenie W¹troby typu A (¯ó³taczka pokarmowa, choroba brudnych r¹k)
Czy wiesz, ¿e:
- „¿ó³taczka pokarmowa” to wirusowa choroba zakaŸna czêsto wymagaj¹ca
d³ugotrwa³ego leczenia, a nawet pobytu w szpitalu, która szczególnie ³atwo
rozprzestrzenia siê w grupach, np. w przedszkolu lub szkole
- ponad 90% dzieci do 15 roku ¿ycia mo¿e byæ nara¿onych na zachorowanie
Nie zwlekaj, zaszczep swoje dziecko!
Nie ma lekarstwa na tê chorobê, istnieje jednak skuteczna profilaktyka.
Jedynie szczepienie zapewnia szybk¹ i d³ugotrwa³¹ ochronê przed zachorowaniem.
Szczepionka przeciwko WZW typu A to tylko 2 dawki szczepionki podane
w odstêpie 6-12 miesiêcy.
Zalecenia
Szczepienie przeciwko WZW typu A nie jest bezp³atnym szczepieniem obowi¹zkowym,
jest jednak szczepieniem rekomendowanym u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
w Programie Szczepieñ Ochronnych Ministerstwa Zdrowia.

PrPrPrPrProgramy ogramy ogramy ogramy ogramy EDUKAEDUKAEDUKAEDUKAEDUKACYJNECYJNECYJNECYJNECYJNE
w roku szkolnym 2005/2006w roku szkolnym 2005/2006w roku szkolnym 2005/2006w roku szkolnym 2005/2006w roku szkolnym 2005/2006

Maria Cedu³a-Zajdel
Z-ca Pañstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Brzozowie

- PIERWOTNA PROFILAKTYKA WAD CEWY NERWOWEJ - JU¯ TERAZ
MO¯NA ZADBAÆ O ZDROWIE SWEGO PRZYSZ£EGO DZIECKA
 - program edukacyjny dla m³odzie¿y w wieku 16-24 lat.
Celem podstawowym programu jest upowszechnienie wœród dziewcz¹t i m³odych kobiet w wieku 16-24
lat codziennego przyjmowania kwasu foliowego - przekazanie wiedzy dotycz¹cej:
- roli kwasu foliowego dla zdrowia i w zapobieganiu wadom cewy nerwowej u p³odu,
- czynników sprzyjaj¹cych prawid³owemu poczêciu, rozwojowi i zdrowiu dziecka w okresie
przedurodzeniowym.

Kwas foliowy jest witamin¹ z grupy
B, która ochrania p³ód przed powsta-
niem ciê¿kich wad wrodzonych mó-
zgu i krêgos³upa, takich jak bezmózgo-
wie czy rozszczep krêgos³upa. Ponad 90%

dzieci z tymi wadami rodzi siê zdrowym matkom i w rodzinach, w których nigdy
wczeœniej dziecko z tak¹ wad¹ nie przysz³o na œwiat. Wady te powstaj¹ w pierwszych 4
tygodniach rozwoju zarodka, kiedy kobieta jeszcze nie wie, ¿e zostanie mam¹.
Kwas foliowy wystêpuje w œwie¿ych zielonych warzywach, takich jak kapusta, szpinak, broku³y, fasol-
ka oraz pomarañczach i bananach.
By uchroniæ dziecko przed wadami uk³adu nerwowego, kobieta potrzebuje 3 razy wiêcej kwasu folio-
wego ni¿ mo¿e uzyskaæ z normalnej diety. Dlatego by zgromadziæ zapasy tej witaminy, powinna za¿y-
waæ kwas foliowy w tabletkach co najmniej na miesi¹c przed zajœciem w ci¹¿ê i w pierwszym jej tryme-
strze. Zalecana profilaktyczna dawka to 0,4 mg kwasu foliowego czyli FOLIK 1 raz dziennie.
O  DZIEWCZÊTACH  DLA  CH£OPCÓW
Zdrowie i beztroskie dzieciñstwo Waszego przysz³ego dziecka zale¿y g³ównie od niej. Twoja dziewczy-
na powinna dbaæ o swoje zdrowie i dobr¹ kondycjê, nie paliæ papierosów, unikaæ picia alkoholu,
zg³aszaæ siê na badania kontrolne do ginekologa i za¿ywaæ kwas foliowy.
O  CH£OPCACH  DLA  DZIEWCZ¥T
On te¿ ma wp³yw na zdrowie Waszego przysz³ego dziecka. Negatywnie na organizm Twojego ch³opaka
dzia³a niezdrowy tryb ¿ycia i na³ogi, które mog¹ byæ przyczyn¹ zaburzeñ p³odnoœci i prowadziæ do
nieprawid³owego rozwoju dziecka.

Zanim pojawi siê nowe ¿ycie ...
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Enzootyczna bia³aczka byd³a (Ebb)
jest  chorob¹ wirusow¹,  zakaŸn¹
i zaraŸliw¹ byd³a o przewlek³ym przebiegu.
G³ównym Ÿród³em zaka¿enia s¹ zarówno
zwierzêta chore z objawami klinicznymi,
jak i choruj¹ce bezobjawowo. Szerzenie

choroby odbywa siê
przez kontakt bezpo-

œredni, przez zaka¿enie œródmaciczne,
siarê, mleko, zabiegi weterynaryjne,
zootechniczne. Okres wylêgania Ebb
mo¿e wynosiæ od kilku miesiêcy do 4 lat.
Pierwsze zmiany bia³aczkowe najczêœciej
powstaj¹ we krwi w wieku 2–3 lat.
Z regu³y nie towarzysz¹ im  ¿adne  objawy
kliniczne. Kliniczne objawy chorobowe
rozpoczynaj¹ siê po rozroœcie guzów
bia³aczkowych, lokalizuj¹cych siê

zazwyczaj w wêz³ach ch³onnych
zewnêtrznych i wewnêtrznych, które
w zale¿noœci od lokalizacji powoduj¹
dysfunkcjê poszczególnych narz¹dów
i uk³adów w organizmie. Towarzysz¹ im
takie objawy jak posmutnienie, spadek
mlecznoœci, czasem gor¹czka, zmniej-

szony apetyt, zmêczenie itp. Choroba
zazwyczaj koñczy siê  zejœciem
œmiertelnym.

Od czerwca br. rozpocz¹³
siê program uwalniania woje-

wództwa podkarpackiego od
enzootycznej bia³aczki byd³a. Celem
tego programu jest uznanie naszego
regionu za urzêdowo wolny od
choroby, zgodnie z postano-
wieniem dyrektywy 64/432 UE oraz
realizacji ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych

zwierz¹t (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625)
w punktach dotycz¹cych Ebb. Ca³oœæ
programu jest  finansowana ze œrodków
bud¿etu pañstwa. Czas wykonania
programu – od czerwca 2005 r. do grudnia
2006 r. Zrealizowanie programu w czasie
jest bardzo wa¿ne,  gdy¿ w przypadku
braku terminowoœci mog¹ groziæ rolnikom
od 2007 r. powa¿ne konsekwencje
w postaci uniemo¿liwienia im
wprowadzania zwierz¹t do obrotu, tzn.
sprzeda¿y do zak³adów miêsnych, do

Andrzej Chrzanowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Kroœnie

Program uwalniania województwa podkarpackiego
od enzootycznej bia³aczki byd³a

dalszego chowu, na rynek UE, a wiêc
zablokowanie rynku handlu byd³em.

Problem jest na tyle wa¿ny, ¿e
wszyscy musimy do tego podejœæ
z pe³nym zaanga¿owaniem i  apelujê do
rolników, wójtów gmin, starostów,  o da-
leko id¹c¹ pomoc lekarzom weterynarii,
którzy zostali wyznaczeni do realizacji
programu przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Kroœnie.

Program polegaæ bêdzie na
dokonaniu w ci¹gu roku dwukrotnego
pobrania krwi do badania na Ebb od
ca³ego pog³owia byd³a z terenu powiatu
brzozowskiego i kroœnieñskiego, w wieku
powy¿ej 2 lat w odstêpstwie  co najmniej
4 miesiêcznym. Aby powiat zosta³ uznany
za urzêdowo wolny od bia³aczki, zgodnie
z przytoczon¹ wczeœniej dyrektyw¹
64/432  UE musi byæ spe³niony warunek,
¿e  99,8% stad byd³a posiadaæ bêdzie
status stada urzêdowo wolnego od
choroby, a wiêc kolejny wa¿ny fakt
mobilizacyjny i organizacyjny dla
wszystkich rolników.

Artyku³ pragnê zakoñczyæ
stwierdzeniem, ¿e od nas wszystkich
zale¿eæ bêdzie, czy powiat brzozowski
i kroœnieñski uzyska wymagany status
regionu wolnego od enzootycznej
bia³aczki byd³a.

Punkt Poœrednictwa Finansowego
wspó³pracuj¹cy z:

Udziela z ww. banków kredyty: gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne.
Karty kredytowe: Bank Œl¹ski, InvestBank, MultiBank, mBank

PrzyjdŸ wybierzemy dla ciebie najlepszy kredyt – jesteœmy jedynymi
oferuj¹cymi produkty 6 banków na terenie Brzozowa.

Brzozów, ul. Mickiewicza 33 (dawny budynek s¹du), tel. 508 216 781 Czynny codziennie od 8.00 do 16.00

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E
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Czas na wypoczynek – czas na kradzie¿e...

W okresie wakacyjno-urlopo-
wym wzrasta iloœæ kradzie¿y i w³amañ

do domów, mieszkañ, piwnic, do sa-
mochodów, namiotów czy wy-

najmowanych pokoi goœcin-
nych lub hotelowych. War-

to pamiêtaæ wiêc, ¿e
opuszczaj¹c dom,
mieszkanie, pokój, itp.
nale¿y pomieszczenie
(równie¿ samochód)
zamkn¹æ i zabraæ
klucz.

Przed wyjazdem na urlop warto sprawdziæ, czy zamki w naszym
mieszkaniu, s¹ sprawne, czy zamkniêcia okien s¹ sprawne, czy
okienka w piwnicach s¹ zamkniête.
Minê³a moda na noszenie kluczy na tasiemkach, sznurowad³ach
– nastaje nowy zwyczaj noszenia kluczy na tzw. kolorowej smy-
czy. £adnie to wygl¹da lecz jednoczeœnie œwiadczy, ¿e w domu
nie ma nikogo. A wówczas...
Wspó³dzia³ajcie Pañstwo z s¹siadami w ochronie waszego
mieszkania czy domu.
Nie nale¿y opowiadaæ, co posiadacie w domu, co ostatnio ku-
piliœcie.
Kiedy zauwa¿ycie, ¿e w pobli¿u „krêc¹ siê” nieznajomi, powia-
domcie Policjê.
Je¿eli mieszkacie w budynku wielorodzinnym, zadbajcie, aby
zamontowaæ domofon, a niesprawny - naprawiæ; pamiêtajcie
o zamykaniu drzwi wejœciowych do bloku. Podk³adanie kamie-
ni w drzwi, aby dzieci mog³y spokojnie wchodziæ, umo¿liwi wejœcie
tak¿e z³odziejom.
Zabezpieczcie przed w³amaniem swój sklep, punkt us³ugowy, warsz-
tat czy inny obiekt.
We wszystkich sprawach dotycz¹cych problematyki bezpieczeñ-
stwa zawsze mo¿ecie siê Pañstwo zwróciæ do dzielnicowego, który
udzieli informacji lub porady.

Dzieci nie s¹ na sprzeda¿...

Wed³ug raportów miêdzynarodowych Europa Wschodnia i Po³u-
dniowo-Wschodnia jest regionem najprê¿niej rozwijaj¹cego siê
handlu dzieæmi. Dzieci s¹ sprzedawane dla uprawiania prostytucji,
¿ebractwa, nielegalnej adopcji, udzia³u w pope³nianiu przestêpstw.

W proceder handlu dzieæmi czêsto s¹ anga¿owani cz³onko-
wie ich rodzin lub znajomi. Dzieci s¹ - jak widaæ - towarem,
który ³atwo jest zwerbowaæ, bo czêsto sami ich rodzice zga-
dzaj¹ siê na ich wyjazd za granicê. Dziecko jest ³atwo prze-
wieŸæ przez granice pañstw, bo nie podlega szczegó³owej
kontroli na przejœciach granicznych, zw³aszcza, gdy podró-
¿uje w towarzystwie osób doros³ych. Dziecko jest ³atwo
kontrolowaæ i wykorzystaæ, bo z racji wieku ma ograniczon¹
zdolnoœæ do oceny sytuacji, jest podatne na manipulacje
i zastraszanie. Dzieci s¹ przedstawiane w³adzom imigracyj-
nym jako cz³onkowie rodzin osób doros³ych towarzysz¹-
cych im w momencie przekraczania granicy. Czêsto podró-
¿uj¹ bez w³asnych dokumentów to¿samoœci lub ich pasz-
porty s¹ sfa³szowane. Handlarze wykorzystuj¹ procedurê
migracyjn¹ i przedmigracyjn¹ do tymczasowego umieszcza-
nia dzieci w placówce opiekuñczej, po czym kontaktuj¹ siê
z nimi aran¿uj¹c ucieczkê. Nara¿one s¹ tak¿e nastolatki pod-
ró¿uj¹ce w celu podjêcia pracy w charakterze modelki, ho-
stessy, kelnerki, czy tancerki.

B¹dŸ zaniepokojony(a) je¿eli Twoje dziecko:
· jest zaniedbane lub ma raptem drogie ubrania czy kosme-

tyki;
· jest nadmiernie ospa³e, co mo¿e sugerowaæ, ¿e za¿ywa

œrodki narkotyczne;
· ma na ciele œlady przemocy: siniaki, zadrapania, przypale-

nia;
· przejawia zachowania lêkowe: boi siê, p³acze;
· odpowiada na zadawane pytania w sposób wyuczony,

nadmiernie dojrza³y i nienaturalny.

Jeœli w czasie wakacji lub urlopu zobaczysz, ¿e:
· dziecko podró¿uje bez wiadomego celu podró¿y;
· na Twoje pytanie odpowiada, ¿e chcia³oby wróciæ do domu;
· dziecko ktoœ zmusi³ do wyjazdu lub namówi³ do robienia

czegoœ wbrew jego woli,
skontaktuj siê z najbli¿sz¹ jednostk¹ Policji, tel. 997 lub 112.
Dzieci – ofiary handlu bardzo rzadko ujawniaj¹ przestêp-
stwo, bo s¹ nieœwiadome, ¿e zosta³y lub zostan¹ sprzeda-
ne. Trzeba im pomóc.

Opracowano na podstawie materia³ów fundacji „Dzieci niczyje”
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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 !!!

W przypadku powstania po¿aru
wszyscy zobowi¹zani s¹ podj¹æ dzia³ania
w celu jego likwidacji: zaalarmowaæ
niezw³ocznie, przy u¿yciu wszystkich
dostêpnych œrodków osoby bêd¹ce
w strefie zagro¿enia oraz wezwaæ stra¿
po¿arn¹. Telefoniczne alarmowanie
nale¿y wykonaæ w nastêpuj¹cy sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego stra¿y
po¿arnej 998 i zg³oszeniu siê dy¿urnego
spokojnie i wyraŸnie nale¿y podaæ:
· swoje imiê i nazwisko, numer telefonu,

z którego nadawana jest informacja
o zdarzeniu,

· adres i nazwê obiektu,
· co siê pali, na którym piêtrze,
· czy jest zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia

ludzkiego.
Po podaniu informacji nie odk³a-

daæ s³uchawki do chwili potwierdzenia
przyjêcia zg³oszenia. Przyjmuj¹cy mo¿e
za¿¹daæ: potwierdzenia zg³oszenia po-
przez oddzwonienie, dodatkowych infor-
macji, które w miarê mo¿liwoœci nale¿y
podaæ.

Po zaalarmowaniu stra¿y po¿ar-
nej nale¿y niezw³ocznie przyst¹piæ, przy
u¿yciu miejscowych œrodków gaœni-
czych, do gaszenia po¿aru i nieœæ pomoc
osobom zagro¿onym, w przypadku ko-
niecznym przyst¹piæ do ewakuacji ludzi
i mienia. Nale¿y czynnoœci te wykonaæ
w taki sposób, aby nie dosz³o do powsta-
nia paniki, jaka mo¿e ogarn¹æ ludzi bê-
d¹cych w zagro¿eniu.  Panika mo¿e byæ
przyczyn¹ niepotrzebnych i tragicznych
w skutkach wypadków w trakcie prowa-
dzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.
Dlatego prowadz¹c jakiekolwiek dzia³a-
nia w przypadku powstania po¿aru nale-
¿y kierowaæ siê rozwag¹ w podejmowa-
niu decyzji. Do czasu przybycia stra¿y
po¿arnej kierowanie akcj¹ obejmuje kie-
rownik zak³adu pracy (w³aœciciel obiek-
tu) lub osoba najbardziej energiczna
i opanowana.
Jak ewakuowaæ ludzi i mienie

Celem ewakuacji ludzi jest zapew-
nienie osobom szybkiego i bezpieczne-
go opuszczenia strefy zagro¿onej lub ob-

jêtej po¿arem. Do celów ewakuacji ludzi
s³u¿¹ korytarze - poziome drogi ewaku-
acji i klatki schodowe - pionowe drogi
ewakuacyjne, z których istnieje mo¿li-
woœæ bezpoœredniego wyjœcia na ze-
wn¹trz. Drogi i wyjœcia ewakuacyjne
oznakowane musz¹ byæ po¿arniczymi ta-
blicami informacyjnymi zgodnie z PN -
92/N - 01256/02 „Znaki Bezpieczeñstwa -
Ewakuacja”. Ewakuacj¹ ludzi z czêœci lub
z ca³ego obiektu zarz¹dza kieruj¹cy akcj¹
ratowniczo - gaœnicz¹. W przypadku za-
istnienia po¿aru lub innego zagro¿enia
budynku lub jego czêœci, osoby niebio-
r¹ce udzia³u w akcji ratowniczej powin-
ny opuœciæ strefê zagro¿enia. Osoby
opuszczaj¹ce strefê zagro¿enia kieruj¹ siê
do najbli¿szego wyjœcia s³u¿¹cego celom
ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.
W czasie prowadzenia ewakuacji zabro-
nione jest:
· dokonywanie jakichkolwiek czynnoœci
mog¹cych wywo³aæ panikê,
· przechodzenie w kierunku przeciwnym
do kierunku ewakuacji,
· zatrzymywanie siê lub tamowanie ru-
chu w inny sposób.

Osoby ewakuowane musz¹ pod-
porz¹dkowaæ siê poleceniom ratowni-
ków, to jest osób prowadz¹cych ewaku-
acjê: stra¿aków, pracowników s³u¿by za-
bezpieczenia obiektu, itp. Poza ewaku-
acj¹ ludzi niejednokrotnie zachodzi ko-
niecznoœæ ewakuacji mienia. Celem ewa-
kuacji mienia jest zabezpieczenie cen-
nych przedmiotów oraz wa¿nych doku-
mentów przed zniszczeniem lub uszko-
dzeniem w przypadku po¿aru lub innego
zagro¿enia. Ewakuowane przedmioty
i dokumenty nale¿y umieszczaæ tak, aby
nie by³y nara¿one na zniszczenie lub
uszkodzenie. Dzia³ania ewakuacyjne
musz¹ byæ prowadzone w sposób sko-
ordynowany, niepowoduj¹cy utrudnieñ
w innych dzia³aniach. Kieruj¹cy dzia³a-
niami powinien wstêpnie okreœliæ po-
mieszczenia, z których nale¿y wynieœæ
mienie. Do pomieszczeñ, z których nale-
¿y ewakuowaæ mienie w pierwszej kolej-
noœci, jeœli istnieje taka mo¿liwoœæ bez

nara¿enia ¿ycia i zdrowia, zalicza siê:
· pomieszczenia bezpoœrednio zagro¿o-

ne po¿arem, w których jest Ÿród³o ognia,
· pomieszczenia s¹siednie (w pionie

i w poziomie) – mo¿liwoœæ rozprzestrze-
niania siê po¿aru lub uszkodzenia przez
dzia³anie wysokiej temperatury i gazów
po¿arowych (dymu),

· pomieszczenia pod pal¹cym siê po-
mieszczeniem nara¿one na mo¿liwoœæ
zalania w czasie akcji gaœniczej.

Je¿eli jesteœ œwiadkiem wypadku
drogowego, to:
1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia:
· „zas³oñ” miejsce wypadku oraz osoby
udzielaj¹ce pomocy bry³¹ swojego po-
jazdu, który musi mieæ w³¹czone œwiat³a
awaryjne i postojowe (w warunkach noc-
nych konieczne s¹ w³¹czone œwiat³a mi-
jania, to one oœwietl¹ miejsce wypadku),
· w odpowiedniej odleg³oœci ustaw trój-
k¹ty ostrzegawcze (w³asny lub z pojaz-
dów poszkodowanych), wykorzystaj
œwiat³o ostrzegawcze latarki podrêcznej,
· przy pomocy telefonu komórkowego
(po³¹czenie z numerami alarmowymi 998,
997, 999, 112 jest bezp³atne) lub radia CB
wezwij s³u¿by ratownicze, policjê,
· je¿eli nie mo¿esz spe³niæ powy¿szego
warunku, spróbuj zatrzymaæ inne pojaz-
dy, bo sam mo¿esz nie byæ skuteczny
w dzia³aniu,
· je¿eli nie masz szans na pomoc innych,
nie traæ czasu, zacznij dzia³aæ sam, naj-
wa¿niejsze dla rannych bez pulsu i od-
dechu s¹ pierwsze 4 minuty, ale pomoc
im udzielona musi byæ fachowa.
2. Zbli¿aj¹c siê do pojazdów, które ule-
g³y wypadkowi:
· weŸ ze swojego pojazdu gaœnicê,
· weŸ ze swojego pojazdu apteczkê,
· weŸ ze swojego pojazdu narzêdzie, któ-

rym bêdziesz móg³ zbiæ szybê lub po-
mo¿e Ci w otwarciu drzwi,

· weŸ ze swojego pojazdu nó¿ do ciêcia
pasów bezpieczeñstwa lub inne ostre
narzêdzie, które mo¿e go zast¹piæ (scy-
zoryk, nó¿ myœliwski, itp.)

· oceñ, czy pojazd nie ulegnie niekontro-
lowanemu niebezpiecznemu ruchowi
lub przemieszczeniu,

·sprawdŸ czy z pojazdu (-ów) nie wycie-
ka lub nie uchodzi paliwo.

Postêpowanie w czasie po¿aru
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3. Wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci, je-

¿eli jesteœ przy pojazdach:
· sprawdŸ, które drzwi otwieraj¹ siê bo u³a-

twi to kontakt z poszkodowanymi,
· je¿eli drzwi nie daj¹ siê otworzyæ, zbij

szybê, w taki sposób, aby nie powodo-
waæ dodatkowych urazów u poszkodo-
wanych,

· zbijaj¹c szyby zachowaj szczególn¹
ostro¿noœæ - pamiêtaj, ¿e szk³o harto-
wane (najczêœciej szyby boczne) rozpa-
da siê na ma³e ostre kawa³ki, natomiast
szyby klejone (zawsze szyba przednia
i w wiêkszoœci przypadków tylna) pê-
kaj¹, ale pozostaj¹ zwykle w jednym ele-
mencie,

· dostañ siê do œrodka pojazdu, wyjmij
kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w sa-
mochodzie,

· oceñ czy dalsze czynnoœci ratownicze
na pewno nie zagra¿aj¹ twojemu zdro-
wiu i ¿yciu, w przypadku jeœli samochód
stanie w p³omieniach, u¿yj dostêpnej Ci
gaœnicy samochodowej - nie obawiaj siê

zbiornik paliwa nie eksploduje,
· jeœli stwierdzisz u poszkodowanych brak

oznak pulsu i oddechu przyst¹p do re-
animacji,

· najskuteczniejsze dzia³ania przed me-
dyczne wykonasz z dala od uszkodzo-
nych pojazdów ewakuuj¹c poszkodo-
wanych. Nie rób tego jednak, je¿eli nie
umiesz zrobiæ  tego prawid³owo, ponie-
wa¿ mo¿esz pog³êbiæ urazy, a nawet spo-
wodowaæ œmieræ poszkodowanego.

4. Zaalarmuj s³u¿by ratownicze, a w przy-
padku gdy:
· samochód nie jest nara¿ony na niekon-
trolowany ruch lub przemieszczenie,
· nie ma wycieków paliwa,
· od³¹czona jest instalacja elektryczna
pojazdu,
· miejsce zdarzenia jest odpowiednio za-
bezpieczone,
· poszkodowani daj¹ oznaki ¿ycia, ale s¹
uwiêzieni w pojeŸdzie, - przyst¹p do
udzielania im pierwszej pomocy (opatrze-

nia ran, tamowania krwotoków, ustabili-
zowania krêgos³upa
i koñczyn). Kontroluj
oddech i czynnoœci
serca poszkodowa-
nych, okryj ich ko-
cem lub odzie¿¹
w celu unik-
niêcia po-
g ³ ê b i e n i a
w s t r z ¹ s u .
Zostañ przy
poszkodo-
wanych do
czasu przybycia ra-
towników.
Pamiêtaj aby wszyst-
kie czynnoœci wyko-
nywaæ z rozwag¹, bez
niepotrzebnych emocji
i dodatkowych znisz-
czeñ, do czasu, a¿ przybêd¹ specjalistycz-
ne s³u¿by ratownicze. 

PSK odebra³ o godz. 06.13. Do zdarzenia zadysponowano
3 samochody gaœnicze z JRG Brzozów oraz jeden z KM
Rzeszów. W chwili przybycia zastêpu JRG Brzozów - samochód
marki DAF z naczep¹, blokowa³ jeden pas  ruchu  w wyniku
zderzenia z samochodem osobowym marki VW, a tylna oœ
ci¹gnika siod³owego znajdowa³a siê poza pasem ruchu
zaklinowana w bariery ochronne. Samochód VW po zderzeniu
zosta³ odwrócony o 180 stopni do kierunku jazdy i wpad³
przodem do rowu. Kierowca VW zosta³ uwiêziony natomiast
pozosta³e 4 osoby z samochodu, u których by³y widoczne
œlady drobnych obra¿eñ, znajdowa³y siê poza pojazdem.

  Po rozpoznaniu sytuacji za³o¿ono poszkodowanym ko³nierze
ortopedyczne i podjêto dzia³ania zwi¹zane
z uwalnianiem osoby uwiêzionej w VW-nie
za pomoc¹ cylindra hydrau licznego.
Zadysponowana karetka
pogotowia po przy-
byciu na miejsce
wypadku zaopa-
trzy³a  5 osób
poszkdowanych
i przewioz³a je do
szpitala w Brzo-
zowie. Nastêpnie  zosta³  zadysponowany z  KM Rzeszów
samochód (Megacity) i przy jego udziale oraz samochodów
z JRG Brzozów wyci¹gniêto zaklinowany samochód DAF.
Dzia³ania zakoñczono o godz. 13.41. Przypuszczaln¹ przyczyn¹
wypadku by³o niezachowanie zasad bezpieczeñstwa na ³uku
jezdni podczas mijania.

Informacje zebra³ i opracowa³:
    m³. kpt. Tomasz Mielcarek

W okresie od 01.01.br. do 07.07.br. odnotowano 618
zdarzeñ w tym: 58 po¿arów; w dzia³aniach zwi¹zanych
z gaszeniem po¿arów bra³o udzia³ 155 zastêpów stra¿y po¿arnej
w sk³adzie 801 ratowników PSP i OSP oraz 554 miejscowych
zagro¿eñ; w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacj¹ miejscowych
zagro¿eñ bra³o udzia³ 606 zastêpów w sk³adzie 2528 ratowników.
Alarmów fa³szywych – 6.

Iloœæ akcji interwencyjnych od pocz¹tku 2005 roku do
07.  07. br.  to  618, w tym: po¿arów - 58, miejscowych zagro¿eñ
- 554, alarmów fa³szywych – 6.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
- 05.07. br. o godz. 00.09 mia³ miejsce po¿ar budynku

mieszkalnego w miejscowoœci Orzechówka (gm. Jasienica
Rosielna). W chwili przyjazdu pierwszej jednostki OSP
Orzechówka po¿arem objêta by³a czêœæ gospodarcza poddasza
budynku. Przyby³e na miejsce po¿aru jednostki JRG – GCBA
4/24, oraz OSP Stara Wieœ, Jasienica Rosielna, Blizne, w³¹czy³y
siê kolejno do prowadzonych dzia³añ. Podano 3 pr¹dy
gaœnicze wody na pal¹cy siê budynek, tj. dwa z drabin i jeden
klatk¹ schodow¹. Po opanowaniu sytuacji przyst¹piono do
czêœciowej rozbiórki konstrukcji budynku, która stwarza³a
zagro¿enie oraz do  usuwania wody z poddasza i dogaszania
po¿aru. W akcji trwaj¹cej 2,5 godziny wziê³o udzia³ 8
samochodów gaœniczych z  38 osobow¹ obsad¹ ratowników
PSP i OSP. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zwarcie
instalacji elektrycznej.

Miejscowe zagro¿enia.
- 05. 06. 2005 r. w miejscowoœci Jasienica Rosielna mia³ miejsce

wypadek drogowy. Zg³oszenie o nim dy¿urny  operacyjny
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WARTO WIEDZIEÆ

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

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

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 !
Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie informuje,

¿e up³yn¹³ termin przyjmowania wniosków „O przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich do gruntów rolnych” (OB) oraz „O Przyznanie p³atnoœci
z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o  niekorzystnych
warunkach gospodarowania” (ONW) z dniem 31 maja 2005 r.

Dziêki dobrej wspó³pracy pracowników Biura Powiatowego ARiMR
w Brzozowie z pracownikami Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego
w Brzozowie, pracownikami Gminnych Punktów Konsultacyjnych, wójtami,
so³tysami, ksiê¿mi powiatu brzozowskiego uda³o siê zwiêkszyæ iloœæ
przyjêtych wniosków w porównaniu z rokiem ubieg³ym.

Poni¿sza tabela przedstawia zestawienie iloœciowe przyjêtych
wniosków przez Biuro Powiatowe w Brzozowie w 2004 oraz 2005 roku.

Opr. Sylwia Data
ARiMR BP Brzozów

W obecnej chwili trwa proces weryfikacji przyjêtych
wniosków (II etap kontroli kompletnoœci), po którym zostanie
przeprowadzona kontrola administracyjna. Do wszystkich
wnioskodawców, u których zostan¹ wykryte nieœcis³oœci bêd¹
wystosowane WEZWANIA DO USUNIÊCIA BRAKÓW
WE WNIOSKU.
P A M I Ê T A J !
Po otrzymaniu ww. wezwania, beneficjent ma obowi¹zek
stawienia siê w Biurze Powiatowym w Brzozowie w terminie
7 dni od dnia potwierdzenia przyjêcia ww. pisma.
Przypominamy, ¿e od 1 sierpnia do 31 grudnia 2005 r.
bêdzie wznowione przyjmowanie wniosków „O Przyznanie
p³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ
rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t”, do
których sk³adania serdecznie Pañstwa zachêcamy.
Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ jak i 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.

Rodzaje numerów telefonów alarmowych dzia³aj¹cych i obowi¹zuj¹cych w Polsce to:
· 112 - telefon alarmowy s³u¿b ratowniczych,
· 997 - telefon alarmowy Policji,
· 998 - telefon alarmowy Stra¿y Po¿arnej,
· 999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego.
Podstawowe informacje na temat nr 112:
· informujemy, ¿e  telefon ratunkowy 112 jest obowi¹zuj¹cym numerem alarmowym w UE,
· dy¿urny operacyjny przyjmuj¹cy zg³oszenia z numeru 112 - przekazuje informacje

o zagro¿eniu w³aœciwym s³u¿bom,
· kierowanie wywo³añ alarmowych do poszczególnych s³u¿b odbywa siê w ramach obszaru

powiatów. Jednak w sieciach komórkowych ze wzglêdów technicznych obszary
przekierowañ nie zawsze s¹ spójne z granicami powiatów. Dlatego przekazuj¹c
zg³oszenie alarmowe przez telefon komórkowy nale¿y dok³adnie okreœlaæ swoje
po³o¿enie podaj¹c nazwê miejscowoœci i powiatu,

PRZYPOMINAMY, ¯E PO WYBRANIU NUMERU ALARMOWEGO 112
I ZG£OSZENIU SIÊ DY¯URNEGO OPERACYJNEGO SPOKOJNIE I WYRA•NIE
NALE¯Y PODAÆ:
· swoje imiê i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
adres i nazwê obiektu, rodzaj zdarzenia (np. co siê pali, na którym piêtrze, etc.), czy jest
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego.
Po podaniu informacji nie odk³adaæ s³uchawki do chwili potwierdzenia przyjêcia zg³osze-
nia.
Przyjmuj¹cy mo¿e za¿¹daæ: potwierdzenia zg³oszenia poprzez oddzwonienie, dodatko-
wych informacji, które w miarê mo¿liwoœci nale¿y podaæ: .
· numer 112 to numer alarmowy wykorzystywany wtedy, kiedy nie umiemy zidentyfi-

kowaæ zagro¿enia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, czyli: Pogotowie
– 999, Stra¿ Po¿arna – 998 i Policja – 997. To równie¿ jest numer dla cudzoziemców,
którzy nie znaj¹  wspomnianych numerów,

· wszystkie zg³oszenia, które do 1 wrzeœnia 2005
r. obs³ugiwane s¹ przez 3 numery alarmowe
(999, 998 i 997) od tego dnia zaczn¹ docieraæ·
 tylko pod jeden numer (112), a dy¿urny ope-
racyjny przyjmowaæ bêdzie wszystkie zg³osze-
nia, które do tej pory nap³ywa³y do dyspozy-
torów z trzech linii,

· Numer 112 jest numerem bezp³atnym, dlatego
apelujemy do wszystkich osób o zaniecha-
nie sprawdzania skutecznoœci telefonu alar-
mowego 112, a korzystanie z niego tylko
w uzasadnionych przypadkach.

· System „112” ³¹czy trzy najwa¿niejsze s³u¿by
odpowiadaj¹ce za bezpieczeñstwo wewnêtrz-
ne pañstwa, oraz na to, ¿e ma s³u¿yæ w³aœciwej
i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagro-
¿enia (lub zagro¿eñ). Centra zg³oszeniowe (call
center) s¹ wyposa¿one w rejestratory rozmów.
Rejestratory te s³u¿¹ do gromadzenia informa-
cji oraz identyfikacji z³oœliwych i fa³szywych
zg³oszeñ. Identyfikacja numeru jest realizowa-
na równie¿ w stosunku do tzw. numerów za-
strze¿onych i telefonów komórkowych z uru-
chomion¹ funkcj¹ zabronienia prezentacji w³a-
snego numeru.

· Informujemy, ¿e w wielu krajach Unii Europej-
skiej numer alarmowy 112 wprowadzony zo-
sta³ wiele lat temu - kontaktowaæ siê z nim mo¿na
wy³¹cznie w jêzyku danego kraju.

UWAGA! NUMER ALARMOWY 112

    m³. kpt. Tomasz Mielcarek
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SPRAWY SPO£ECZNE

W b³yskawicznym tempie wzrasta
w Polsce liczba osób niepe³nosprawnych.
Obecnie szacuje siê ich liczbê na 5,5
miliona. Oznacza to, ¿e niepe³nosprawny
jest co siódmy Polak. Statystycznie
najgorzej wygl¹da sytuacja w wojewódz-
twach ma³opolskim i lubelskim, gdzie na
1000 mieszkañców przypada 190 osób
niepe³nosprawnych.

W Podkarpackiem statystyki
przedstawiaj¹ siê nieco lepiej, jednak
rzeczywistoœæ rozwiewa wszelkie
niejasnoœci. Brak pracy i nienajlepiej
przystosowane urzêdy, oœrodki zdrowia
i placówki kulturalne dla potrzeb
niepe³nosprawnych, znacz¹co utrudniaj¹
takim osobom funkcjonowanie. Najgorzej
jest w miejscowoœciach oddalonych od
wiêkszych miast. Tam niepe³nosprawni,
czêsto pozostawieni sami sobie, staj¹ siê

Czy osoby niepe³nosprawne powinny narzekaæ na brak pracy?
Wydaje siê, ¿e nie, skoro Powiatowe Urzêdy Pracy w zasadzie przez ca³y
rok takie oferty posiadaj¹. Murarz, tokarz czy operator wózka wid³owego,
to tylko niektóre z propozycji pracy dla osób niepe³nosprawnych. Dlaczego
wiêc stosunkowo niewielu, dla których oferty te s¹ przedstawiane,
podejmuje pracê. Czêsto bowiem okazuje siê, i¿ paradoksalnie powodem
jest niepe³nosprawnoœæ. O co wiêc w tym wszystkim chodzi? £atwo siê
domyœliæ, i¿ niepe³nosprawnoœæ nie jest jednaka dla wszystkich. Czêœæ
pracodawców bardziej interesuje to co jest wpisane w papierach, ni¿
rzeczywiste kalectwo. Z punktu widzenia szefa firmy czy instytucji, która
zamierza przyj¹æ do pracy osobê niepe³nosprawn¹, wydaje siê byæ to
uzasadnione. Natomiast od strony osoby niepe³nosprawnej ju¿ nie. Kto
jak kto, ale sami niepe³nosprawni wiedz¹ najlepiej, i¿ nie zawsze to, co
wpisane jest w orzeczeniu o niepe³nosprawnoœci, pokrywa siê ze stanem
faktycznym.

Ten problem poruszy³em ju¿ w felietonie „Biedni niepe³nosprawni”,
który ukaza³ siê w Naszym G³osie 17 grudnia 2004 roku. Skupmy siê wiêc
na innym, z punktu psychologicznego wa¿niejszym problemie, który
skutecznie ogranicza liczbê osób niepe³nosprawnych poszukuj¹cych
zatrudnienia. Tym problemem jest strach przed zmianami i ewentualn¹
pora¿k¹. Niepe³nosprawni obawiaj¹ siê kontaktu z pracodawc¹, jak i sam¹
prac¹. Maj¹ równie¿, nie zawsze uzasadnione obawy przed tym, w jaki
sposób zostan¹ przyjêci przez wspó³pracowników. Sk¹d to siê bierze?

Niepe³nosprawni do pracy?

Dotychczasowe ograniczenia, jakich doœwiadczali
z powodu swojej u³omnoœci, skutecznie ich parali¿uj¹
przed podejmowaniem nowych wyzwañ, w tym
równie¿ pracy. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e odpowiednie
instytucje i stowarzyszenia, powinny organizowaæ
kursy, na których osoby niepe³nosprawne
odnajdywa³yby zatracon¹ gdzieœ pewnoœæ siebie.
Jeœli osoba niepe³nosprawna bêdzie pewna siebie,
automatycznie wzroœnie u niej poczucie wartoœci,
a co za tym idzie, potrzeba bycia przydatnym.
Wówczas podjêcie pracy zarobkowej stanie siê
realne dla wiêkszej liczby osób niepe³nosprawnych.
Tego sobie i wszystkim niepe³nosprawnym ¿yczê.

Rafa³ Gu¿kowski –
Sekretarz Wojewódzkiej
Spo³ecznej Rady ds. Osób
Niepe ³nosprawnych
w Rzeszowie, Kierownik
Warsztatu Terapii Zajê-
ciowej w Haczowie,
felietonista.

Rafa³ Gu¿kowski

jeszcze bardziej bezradni. Dotyczy to
przede wszystkim ludzi starszych
i samotnych.

Z najnowszych badañ statysty-
cznych, dotycz¹cych polskich gospo-
darstw domowych osób niepe³nospra-
wnych, wynika, i¿ 60% niepe³nospraw-
nych stanowi¹ osoby w wieku poprodu-
kcyjnym. Zepchniêcie w przesz³oœci
szeroko rozumianej niepe³nosprawnoœci
na margines, spowodowa³o trudn¹
sytuacjê tych osób i ich rodzin obecnie.
Równie¿ w powiecie brzozowskim ten
problem jest widoczny, gdy¿ w prze-
sz³oœci by³ on bagatelizowany i przybiera³
coraz potê¿niejsze rozmiary.

Wiêcej niepe³nosprawnych
Dziœ, choæ sporo w powy¿szej

kwestii uleg³o ju¿ zmianie, w niejednej wsi
w powiecie brzozowskim czas zatrzyma³
siê przed rokiem `89 poprzedniego
stulecia. Apelujê - rozgl¹dnijmy siê, mo¿e
ktoœ w s¹siedztwie z powodu swojej
u³omnoœci oczekuje na nasz¹ pomoc. Bez
chêci, inicjatywy i bezinteresownych
dobrych ludzi, niczego nie poprawimy.
Có¿ z tego, ¿e rok 2003 og³oszony by³
Europejskim Rokiem Osób Niepe³nospra-
wnych, skoro w tym czasie 45%
niepe³nosprawnych Polaków, z powodu
ubóstwa nie wykupi³o przepisanych
recept.

Rafa³ Gu¿kowski

Punkt Kasowy
Op³ata za wszystkie wp³aty  pomiêdzy 0,50 – 0,80 z³

Wszystkie wp³aty i przelewy realizowane s¹
przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oddzia³ w Rzeszowie

Brzozów ul. Mickiewicza 33 (Dawny budynek S¹du)
Czynny codziennie od 8.00 do 16.00

Najtaniej w Brzozowie – przekonaj siê:  Konkurencja proponuje od 0,99 z³

Artyku³ zosta³ opublikowany
w tygodniku „Nasz G³os”

Artyku³ zosta³ opublikowany
w tygodniku „Nasz G³os”
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 19 czerwca br. odby³ siê  „Dzieñ Otwarty” Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Starej Wsi. Organizatorami przedsiêwziêcia byli:
Burmistrz  Brzozowa oraz Warsztat Terapii Zajêciowej. Dzieñ ten
mia³ na celu przybli¿enie lokalnej spo³ecznoœci wiod¹cych celów
dzia³alnoœci warsztatu poprzez prezentacjê ró¿norodnych
umiejêtnoœci zawodowych w formie warsztatowej, prezentacje
swego dorobku twórczego.

W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele Warsztatów Terapii
Zajêciowej z Krosna, Rymanowa, Haczowa, Dêbicy, Sanoka,
Œrodowiskowych Domów Samopomocy z Rymanowa i Brzozowa
oraz Domu Pomocy Spo³ecznej z Brzozowa.

Imprezê uœwietnili
swoimi wystêpami m.in.
zaproszeni goœcie z zaprzy-
jaŸnionych warsztatów,
szkó³ podstawowych i gim-
nazjalnych. Spotkanie
rozpocz¹³ wystêp kapeli
„Przysietczanie”, a na-
stêpnie wystêpowali ze
swoimi programami: WTZ
i ŒDS Rymanów, Szko³a
Podstawowa z Brzozowa,
WTZ Dêbica, Estrada
Dzieciêca z Brzozowa,
m³odzie¿ UKS „Górnik”
Humniska sekcja ju-jitsu,
WTZ Haczów, duet z Ry-
manowa, WTZ Stara Wieœ
oraz Szko³a Podstawowa
i Gimnazjum ze Starej Wsi.

Impreza odby³a siê
dziêki wsparciu: Heleny Cycoñ w³aœcicielki piekarni  w Starej Wsi,
Jolanty Depczyñskiej z hurtowni „SARA” w Sanoku, Paw³a Junki
„KORONKI S.A.” Brzozów, Gra¿yny i Andrzeja Wójtowiczów
„GRAN-PIK” Brzozów, Ma³gorzaty i Mariana Urbañskich
„PIEKARSTWO” Domaradz, Sklepu papierniczo – odzie¿owego
„KLEKS”, Zak³adu Uboju, Skupu i Przetwórstwa Miêsnego w
Brzozowie, Zak³adu Wyrobu Artyku³ów Spo¿ywczych „BASTEK”
Brzozów, Zbigniewa Owsianego „ZIELONA OAZA” Brzozów,
Wytwórni Wód Mineralnych i Napojów „PO£ONINY” Brzozów,
Gra¿yny Kruczek z Zak³adu Fryzjerskiego w Brzozowie, Franciszka
Rydza w³aœciciela Hurtowni Wielobran¿owej „BESTMAR” Rzeszów,
Andrzeja  Bieñczaka „ELEO-BUDMAX”.

Za najciekawsz¹ prezentacjê dorobku artystycznego zosta³y
wrêczone trzy równorzêdne nagrody ufundowane przez: Burmistrza
Brzozowa Zdzis³awa Wojdanowskiego, Starostê Brzozowskiego
Zygmunta B³a¿a oraz Dyrektora Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Oddzia³ Rzeszów Macieja
Szymañskiego. Zdobyli je: Warsztaty Terapii Zajêciowej z  Sanoka
i Starej Wsi oraz Dom Pomocy Spo³ecznej z Brzozowa.

Pozosta³e oœrodki otrzyma³y upominki ufundowane przez Eleo
Budmax w Brzozowie, Zielon¹ Oazê, Sklep papierniczo – odzie¿owy
Kleks.

Podczas niedzielnego spotkania du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y
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Alicja Tomoñ
Kierwonik WTZ w Starej Wsi

siê warsztaty umiejêtnoœci ceramicznych, wikliniarskich,
a tak¿e du¿e zainteresowanie wzbudza³y procesy
powstawania witra¿y, batików, malowania na szkle,
tworzenia obrazów ze skóry.

Na zakoñczenie wszyscy œwietnie siê bawili przy
akompaniamencie zespo³u TRIDENT.

INFORMACJE Z POWIATU

Stanowisko WTZ Stara Wieœ

Stanowisko DPS Brzozów

Wystêp duetu z Rymanowa

Na scenie dzieci ze Szko³y Podstawowej z Brzozowa
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 4 czerwca 2005 r. spotkaliœmy siê
(absolwenci rocznika 1975 Liceum
Ogólnokszta³c¹cego  w Brzozowie)  z oka-
zji 30-lecia matury, tym razem jednak
w bardziej kameralnym gronie 32
osób. Uroczystoœæ zaszczycili
swoj¹  obecnoœci¹: wychowa-
wczyni klasy ”a” –  Anna Zalot,
ksi¹dz Infu³at Julian Pud³o oraz
ksi¹dz pra³at Tomasz Ziêba.

  O godz.16.00 wszyscy
zebraliœmy siê w brzozowskiej
Kolegiacie na Mszy Œwiêtej
celebrowanej przez wymienio-
nych kap³anów. Homiliê wyg³osi³
ks. Tomasz Ziêba, odpowiedzialny
w czasach szkolnych za rozwój
duchowy naszego rocznika.
Modliliœmy siê m.in. za zmar³ych
profesorów: Mariê Ceptowsk¹,
Mariê Filipowicz, Stanis³awê Jajko, Jana
Komskiego, Teresê Borulê oraz œ.p.
kole¿ankê Genowefê Tarnawsk¹
i kolegów: Henryka Antonia i Romana
Tomkalskiego.

Po wspólnych zdjêciach
wykonanych przed Kolegiat¹, ca³a grupa

uda³a siê do restauracji „Alta” na dalsz¹
czêœæ spotkania. Tam, po oficjalnym
powitaniu przyby³ych przez kol. El¿bietê
Froñ i Wac³awa Frydrycha, odby³a siê

„lekcja”, maj¹ca na celu uaktualnienie
danych o wszystkich  uczestnikach
zjazdu. W trakcie sprawdzania obecnoœci
przez by³ego przewodnicz¹cego klasy „a”
Janusza Prajsnara ka¿dy mia³ okazjê
powiedzenia kilku zdañ o sobie,
pochwalenia siê w³asn¹ rodzin¹ czy
sukcesami zawodowymi. Pani Profesor

UP£YWA  SZYBKO  ̄ YCIE  ...
Anna Zalot zadziwi³a wszystkich swoimi
wspomnieniami i doskona³¹ pamiêci¹
szczegó³ów z  ¿ycia klasy oraz piêknym
g³osem podczas œpiewania pieœni
„Up³ywa szybko ¿ycie...”. Ksi¹dz Infu³at
Julian Pud³o zwróci³ uwagê na powinnoœæ
ci¹g³ego dziêkczynienia Panu Bogu za
wszystkie dary, którymi nas ci¹gle
obdarza, zw³aszcza, ¿e niemal ka¿dy
z przyby³ych za³o¿y³ rodzinê, zdoby³

wy¿sze wykszta³cenie oraz ma na
swoim koncie ró¿ne sukcesy
zawodowe. Z pe³nym szacunkiem
pozostaliœmy  wobec postawy
ksiêdza Tomasza Ziêby, który ca³e
¿ycie pochyla³ siê nad ludŸmi
cierpi¹cymi i skrzywdzonymi przez
los, a obecnie pe³ni pos³ugê
kap³añsk¹ w Domu Pomocy
Spo³ecznej.

Po wspomnieniach i czêœci
oficjalnej przysz³a kolej na bardziej
osobiste rozmowy i odnowienie
starych przyjaŸni. Czas szybko
p³yn¹³ przy muzyce, tañcach

i wspominaniach. Ubogaceni o nowe
wra¿enia rozstaliœmy siê o œwicie
w nadziei, ¿e najpóŸniej za cztery lata
zobaczymy siê znowu - w stuletni¹
rocznicê powstania brzozowskiego
Liceum.

 absolwentka  Ewa Prajzler

10 lipca br. w Haczowie odby³ siê X Zjazd Orkiestr Dêtych. Zosta³
on zorganizowany  przez: Zwi¹zek Gmin Brzozowskich – Radê Kultury
i Sportu, Urz¹d Gminy Haczów oraz Gminny Oœrodek Kultury
i Wypoczynku w Haczowie.

Uroczystoœci rozpocz¹³ Wójt Gminy Haczów – Stanis³aw Jakiel,
szczególnie ciep³o dziêkuj¹c za przybycie wszystkim orkiestrom.
Nastêpnie przypomnia³ historiê i pocz¹tki powstawania orkiestr w naszym
œrodowisku oraz ¿yczy³ zebranym mi³ego pobytu w Haczowie. Padaj¹cy
deszcz niestety uniemo¿liwi³ zaplanowan¹ wczeœniej paradê, nie zrazi³
jednak licznej publicznoœci, która zjawi³a siê w GOKiW.

W trakcie przegl¹du swój repertuar zaprezentowa³y orkiestry:
z Nozdrzca, Brzozowa, Haczowa oraz M³odzie¿owa Orkiestra z Jaæmierza.
Wystêp ka¿dej z nich publicznoœæ nagrodzi³a gromkimi brawami. Ka¿da
orkiestra otrzyma³a tak¿e statywy kapelmistrzowskie oraz przydatne stroiki
do instrumentów, ufundowane przez Zwi¹zek Gmin Brzozowskich.
Nagrody wrêczali: Tadeusz Sperber – Przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku
Gmin Brzozowskich, Zygmunt B³a¿ – Starosta Brzozowski, Marian Kula
– Przewodnicz¹cy Rady Kultury i Sportu oraz Stanis³aw Jakiel - Wójt
Gminy Haczów.

Na zakoñczenie jubileuszowego spotkania orkiestr zagra³, zatañczy³
i zaœpiewa³ Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca Politechniki Rzeszowskiej
„Po³oniny”.

X  ZJAZD  ORKIESTR
DÊTYCH

inf. w³asna

Absolwenci LO z rocznika `75 przed Kolegiat¹ w Brzozowie

Orkiestra dêta z Brzozowa i ...

... z Jaæmierza.
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Celina Wolanin

W celu nawi¹zania jak najlepszej
wspó³pracy z rodzicami Przedszkole
Samorz¹dowe w Starej Wsi stosuje
ró¿norodne formy, które wp³ywaj¹ na du¿e
zainteresowanie rodziców sprawami
przedszkola i tym, jak ich dzieci spêdzaj¹
czas. Rodzice maj¹ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w zajêciach pokazowych,
uroczystoœciach i spotkaniach.

15 czerwca br. w przedszkolu
zorganizowany zosta³  II Piknik Rodzinny
pod has³em „Razem dobrze siê bawimy”.

Impreza odby³a siê w piêknie
udekorowanym ogrodzie przedszkolnym,
a poniewa¿ przygotowanie programu
i dopiêcie wszystkich spraw na
przys³owiowy „ostatni guzik” wymaga
wiele pracy, ka¿da z osób pracuj¹cych
w przedszkolu mia³a przydzielone zadania
do wykonania. Dziêki temu realizacja
ca³ego zamierzenia przebiega³a bardzo
sprawnie.

Czêœæ oficjaln¹ rozpoczê³a
Dyrektor Maria Owoc witaj¹c wszystkich
zgromadzonych  rodziców wraz z dzieæmi.

Dzieci z oddzia³u I przygotowa³y
program artystyczny dla mam, który
rozpoczê³y tanecznym krokiem
„Lasowiaka” Przedszkolaki w strojach
krakowskich wygl¹da³y bardzo dostojnie.
Dalsza czêœæ programu to  inscenizacja
bajki  „Czerwony Kapturek”.

Oddzia³ II przygotowa³ program
zwi¹zany z Dniem Taty. Wszystkie
dzieci zaanga¿owa³y siê w wystêp,
recytowa³y wiersze i wspólnie
zatañczy³y dwa tañce z uk³adami
choreograficznymi „Walcerek i
Wisielak” oraz „Powitanie lata”.
Pogoda dopisa³a, tañce na œwie¿ym
powietrzu w ogrodzie wygl¹da³y

wspaniale.
Kolejnym punktem

programu by³  krótki wystêp
poœwiêcony tematyce
zdrowotnej, zakoñczony
tañcem do piosenki „Zdrowe
zêby”. Du¿e kolorowe
szczoteczki wykonane ze styropianu uatrakcyjni³y taniec.

Dzieci lubi¹ prezentowaæ siê na scenie, jako mali aktorzy mog¹ wyraziæ
swoje uczucia, wzmacniaj¹ poczucie w³asnej wartoœci, nabywaj¹ wiary we w³asne
si³y i mo¿liwoœci, ucz¹ siê
wspó³dzia³ania w zespole.
Dla przedszkolaków
przygotowanie przedsta-
wieñ i wystêpy to dobra
zabawa.

Po czêœci oficjalnej zosta³a
podana kawa i herbata z pysznymi
plackami upieczonymi przez
rodziców. Dla dzieci by³y zimne
napoje i lody. Dalsza czêœæ
uroczystoœæ przeplatana by³a
konkursami przeznaczonymi dla
rodziców,  skeczami oraz wystêpami
solowymi dzieci.

Rodzice chêtnie brali udzia³
w zorganizowanych konkursach.  Wykazali siê du¿¹ pomys³owoœci¹ i inwencj¹ twórcz¹
przy projektowaniu stroju dla swojego dziecka, zrêcznoœci¹ i sprytem przy rzucie beretem,
poczuciem rytmu w tañcu z miot³¹ oraz œpiewem biesiadnym. W nagrodê wszyscy
uczestnicy otrzymali pami¹tkowy dyplom oraz s³odycze. Wiele humoru wprowadzi³y
skecze „Dwie kumcie”, „Jak siê macie Bartoszu”. Szczególn¹ uwagê rodziców zwróci³y
wystêpy solowe uzdolnionych przedszkolaków: Aneta Froñ zaœpiewa³a piosenkê
„Mama dobrze wie”, Natalia Data - „Maleñki ktoœ”, Kacper Piecuch - „Bal wszystkich
œwiêtych”.

W czêœci koñcowej przedszkolaki i rodzice zostali poczêstowani bigosem.
Uzupe³nieniem   wszystkich przygotowanych atrakcji by³y tañce i zabawy  przy muzyce,
do których chêtnie w³¹czali siê rodzice.

W dniach 30.06.-26.07. br. pedagodzy ze szkó³ prowadzonych przez powiat brzo-
zowski przystêpowali do egzaminów na wy¿szy stopieñ awansu zawodowego – na-
uczyciela mianowanego. Ogó³em do egzaminów przyst¹pi³o 13 osób z trzech placó-
wek: Zespo³u Szkó³ Budowlanych, Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych oraz Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego. Wszyscy egzaminowani pomyœlnie przebrnêli przez
tê próbê.

Z ZSB egzamin na stopieñ nauczyciela mianowanego zdali nastêpuj¹cy peda-
godzy: Justyna Pilszak (jêzyk angielski), Magdalena Malawska (jêzyk niemiecki), To-
masz Kaczkowski, Jakub Piero¿ak (obaj przedmioty zawodowe) i Krzysztof Gerlach
(wychowanie fizyczne).

Pomyœlnie zda³y egzamin równie¿ cztery nauczycielki z ZSE: Dorota Pelecho-

TTTTTrzynastkrzynastkrzynastkrzynastkrzynastkaaaaa      mianowanych mianowanych mianowanych mianowanych mianowanych
wicz (jêzyk niemiecki), Agnieszka Nêdza
(jêzyk angielski), Barbara Krynicka  i Mo-
nika Galej (obie przedmioty zawodowe).
Cztery zaœ kolejne z SOSW: Renata Flor-
czak, Barbara Jagodziñska (obie zajêcia
rewalidacyjno-wychowawcze), Anna Sa-
bat (zajêcia terapeutyczno-edukacyjne)
oraz Anetta Krêgielewska (religia).

Ca³a trzynastka otrzyma akty mia-
nowania na pocz¹tku nowego roku szkol-
nego. (dk)

Dzieci z oddzia³u II w trakcie tañca
„Powitanie lata”

Patrycja Gierula jako Czerwony Kapturek oraz
Konradek Szmyd w roli dzielnego leœniczego

Natalia Data, Oliwia Supel, Anetka Froñ, Rados³aw
Czuba w trakcie tañca do piosenki „Zdrowe zêby”
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Oœrodek Turystyczny
„Czardworek” po³o¿ony jest na
urokliwym wzgórzu na skraju lasu,
nieopodal miejscowoœci Przysietnica.
Doskonale nadaje siê na bazê
wypadow¹ w Bieszczady. Teren wokó³
niego jest idealny do uprawiania
turystyki pieszej, konnej i rowerowej.

W oœrodku znajduj¹ siê 2-, 4- i 6-
osobowe pokoje z ³azienkami lub
w uk³adzie segmentowym – dwa pokoje
do jednej ³azienki (w sumie 120 miejsc).
Pokoje wyposa¿one s¹ w ³ó¿ka
pojedyncze lub piêtrowe, sto³y, krzes³a,

22 lipca br. w Oœrodku Turysty-
cznym „Czardworek” w Przysietnicy
odby³o siê podsumowanie akcji letniej
„Bezpieczne Wakacje”. Organizatorem
tego przedsiêwziêcia by³a Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Brzozowie we wspó³pracy z Komend¹
Powiatow¹ Policji w Brzozowie.

W spotkaniu uczestniczy³y
dzieci ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu ca³ej Polski
(Gdañsk, Olsztyn, Warszawa, O³awa),
przebywaj¹ce tam na dwutygodniowej
kolonii oraz zaproszeni goœcie: Z-ca
Naczelnika Ruchu Drogowego -  asp.
sztab. Zdzis³aw Wysocki, Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej – Tadeusz Pióro,
pracownicy Sanepidu: Ma³gorzata
Szpiech, Maria Ska³kowska i Andrzej
Myrta.

Oœrodek  Turystyczny      CzarCzarCzarCzarCzardwdwdwdwdworororororekekekekek
w Przysietnicy

taborety, wieszaki, rega³y. Ponadto
w obiekcie znajduj¹ siê œwietlice z TV,
sto³ówka, sklepik, sala dyskotekowa,
kafejka internetowa i obserwatorium
astronomiczne. Na terenie oœrodka znajduje
siê letni basen, boiska, miejsce na ognisko,
stadnina koni huculskich, parking,
zajezdnia oraz dworzec kolejki „Strza³a
Po³udnia”.

 Czardworek oferuje ciekawe atrakcje
m.in.: jazdy konne, skubing letni i zimowy,
wyprawy taborowe, obserwacje obiektów
kosmicznych, zajêcia paraalpinistyczne
(zjazdy tyrolskie, loty miot³owe, wspinanie
siê na wie¿ê skrzynkow¹), paintball, loty
szybowcowe, jarbungy, jarwaho, sp³yw
tratwami i wiele innych.

W ramach akcji „Bezpieczne
Wakacje” dzieci wys³ucha³y wyk³adu
przygotowanego przez Dyrektora
Tadeusza Pióro. Dwa dni wczeœniej
pogadankê z dzieæmi z koloni mia³ równie¿
Kazimierz Barañski  z Komendy Policji
w Brzozowie na temat „Jak zachowaæ siê
bezpiecznie na wakacjach”. Dzieci chêtnie
wziê³y udzia³ w ¿ywej dyskusji na temat
zdrowego  i bezpiecznego stylu ¿ycia.

Uwieñczeniem akcji by³o
wykonanie przez kolonistów prac
plastycznych pod has³em „Zdrowo ̄ yj”.
Po krótkich obradach jury wy³oni³o piêæ
pierwszych miejsc: I miejsce – Adrian
Kosik, II miejsce – Karina Chmielewska,
III miejsce – Mateusz Kosznik, IV miejsce
– Micha³ Oniszczuk, V miejsce – Daniel
Korczyñski. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Hutê Szk³a
KAMa w Przysietnicy.

Akcja letnia „Akcja letnia „Akcja letnia „Akcja letnia „Akcja letnia „Bezpieczne Wakacje”Bezpieczne Wakacje”Bezpieczne Wakacje”Bezpieczne Wakacje”Bezpieczne Wakacje”

W tym niezwyk³ym oœrodku
turystycznym mo¿na spêdziæ czas
w sposób zajmuj¹cy i niestereotypowy.
W³aœnie w Czardworku magia
ekscytuj¹cych imprez sprawia, ¿e ka¿dy
zapomina o nudzie, beznadziei
i bezbarwnoœci. Jeœli ktoœ chce dynamiki
– znajdzie j¹ w wielu adrenalinowych,
zapieraj¹cych dech poczynaniach, gdyby
ktoœ zapragn¹³ spokoju mo¿e go znaleŸæ
w hipnotycznym rytmie taboru konnego
przemierzaj¹cego bezdro¿a lub podczas
pionierskich wycieczek odkrywaj¹cych
piêkno regionu, a je¿eli kogoœ intryguje
rozszerzanie horyzontów to z Trzeciego
Oka Ziemi z pewnoœci¹ bêdzie móg³
zag³êbiæ siê w bezkresn¹ dal.

Centrum Lotów Miot³owych

Na terenie oœrodka znajduje siê
stadnina koni

Prelekcja T. Pióro

Dzieci chêtnie wziê³y udzia³ w pogadankach

Anna Ka³amucka
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AW: Od 3 czerwca 2002 r. rozpoczê³o
dzia³alnoœæ I Galicyjskie Ko³o Polskie
Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” w Brzozowie. Wiem, ¿e
o jego powstaniu zadecydowa³
przypadek. Czy mo¿e Pani o tym
opowiedzieæ?
MK: Zawsze twierdzi³am, ¿e rz¹dzi nami
los. Do oczka wodnego przed domem
wpad³ mi nietoperz. Po wy³owieniu go,
zastanawia³am siê co z nim zrobiæ.
Nietoperz ¿y³ i by³ ewidentnie ranny, wiêc
trzeba mu by³o udzieliæ pomocy.
Zwróci³am siê do lekarza weterynarii –
Piotra W³odka, z którym wspólnie
zaczêliœmy szukaæ kogoœ, kto by potrafi³
w tej sytuacji pomóc. I tak trafi³am do
Polskiego Towarzystwa Ochrony
Przyrody „Salamandra”, gdzie w zdzi-
wienie wprawi³o nas to, i¿ mimo bardzo
póŸnej pory, ktoœ odebra³ telefon i poradzi³
nam co zrobiæ z owym nietoperzem.
Skierowali nas do szpitala dla nietoperzy
w Poznaniu. Pierwsze wra¿enie, fachowe
podejœcie, profesjonalizm tych m³odych
ludzi bardzo mi siê spodoba³. W ten
sposób powsta³a decyzja o za³o¿eniu
Ko³a w Brzozowie. Tak zaczê³a siê moja
przygoda z „Salamandr¹”, w któr¹
wci¹gnê³am moj¹ rodzinê, znajomych
i moich uczniów, poniewa¿ nowe
zainteresowania przenios³am na teren
szko³y, w której pracujê. Nie
poradzi³abym sobie bez pomocy
i wsparcia najbli¿szych cz³onków rodziny,
dzia³aczy Ko³a i sympatyków
„Salamandry”.
AW: Jak¹ dzia³alnoœæ prowadzi „Sala-
mandra”?
MK: Zarz¹d organizacji dzia³a w Poznaniu,
sk¹d realizuje kilkadziesi¹t programów.
Jednym z nich jest ochrona nietoperzy,
innym dzia³alnoœæ edukacyjna,
reintrodukcja sus³a morêgowanego,
reintrodukcja popielicy, ochrona terenów
bagiennych i wiele innych. By³am
w Poznaniu kilkakrotnie i sama uczestni-
czy³am w kilku interwencjach. Dzwoni³
telefon i oni natychmiast podejmowali
dzia³ania. W zale¿noœci od sytuacji, czego
ona wymaga³a. Czasem by³o to pogo-
dzenie konfliktu nietoperz - cz³owiek,
czêsto te¿ porady w sytuacji, kiedy ktoœ
wie, i¿ w jego domu znajduj¹ siê
nietoperze. By³am te¿ œwiadkiem takiej

interwencji, kiedy pogodzono bytowanie
cz³owieka z nietoperzem. Salamandra
wspó³pracuje te¿ z poznañskim ZOO.
W ci¹gu roku przyje¿d¿a tam kilkoro
wolontariuszy z innych krajów. Ucz¹ siê
oni obs³ugi szpitalika i zapoznaj¹ siê

z dzia³alnoœci¹ Salamandry. Ewene-
mentem w skali Polski by³ przypadek,
kiedy na strychu Szko³y Podstawowej
w Kopankach odkryto potê¿n¹ koloniê
nocków. Je¿eli kolonia taka pojawia siê
latem, to mo¿emy w stu procentach
za³o¿yæ, ¿e jest to kolonia rozrodcza samic.
Jest to miejsce, gdzie samice doczekuj¹
porodu, rodz¹, a potem wychowuj¹
potomstwo. Szko³a z powodu ni¿u
demograficznego mia³a byæ zamkniêta,
jednak dzia³aniem Salamandry, w³adz
lokalnych i sponsorów uda³o siê
utworzyæ obserwatorium – „Batma-
nówkê”. Zaopatrzone jest w odpowiednie
œwiat³o oraz system szyb, które pozwalaj¹
na obserwacjê. Dziêki temu szko³a siê
utrzyma³a, a to miejsce sta³o siê celem
odwiedzin licznych wycieczek szkolnych.
AW:  Jak dzia³a I Galicyjskie Ko³o PTOP
„Salamandra” w Brzozowie?
MK: Wiêkszoœæ robiê na terenie szko³y.
Ostatnio uda³o siê tak¿e zorganizowaæ
w brzozowskim muzeum wystawê FOTO-
EKO. Bardzo ciekawa wystawa, o której
wiele osób wypowiada³o siê z du¿ym
uznaniem. Myœlê te¿, ¿e uda mi siê

zachêciæ wiele osób do zaprezentowania
posiadanych zdjêæ przyrody. Wystawa ta
przeznaczona jest dla m³odzie¿y
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz
innych entuzjastów fotografii
przyrodniczej. Natomiast dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalistów
organizujê co roku konkursy o ró¿nej
tematyce przyrodniczej. Pracujê ju¿
23 lata i w dzisiejszych czasach uwa¿am,
¿e trzeba wszystko zrobiæ, aby
u m³odzie¿y rozbudziæ jakieœ zaintere-
sowania, by mia³a ona jak¹œ pasjê. M³ode
pokolenie bardzo chêtnie interesuje siê
tymi zagadnieniami, prosi o materia³,
pomimo konkurencyjnych zainteresowañ.
W eliminacjach do konkursu startowa³o
ok. 500 chêtnych, w „Nocy nietoperzy”
wziê³o udzia³ 40 osób. Staram siê
uwra¿liwiæ m³odzie¿ na to, co wokó³ nas
¿yje, np. na prawid³owe dokarmianie
ptaków. Jest to praca u podstaw, zwyk³e
szerzenie oœwiaty: robienie gazetki,
rozmowa z uczniami, oœwiata
weterynaryjna maj¹ca na celu w³aœciw¹
opiekê nad zwierzêtami domowymi.
Organizowaliœmy spotkania z hodowcami,
gdzie przypominaliœmy, ¿e ka¿dy zwierzê
wymaga opieki. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê
z Towarzystwem Ochrony Zwierz¹t.
Nasza wspó³praca bardzo dobrze siê
zaczyna. Idziemy w dobrym kierunku, aby
uœwiadamiaæ, na czym polega praca
w schroniskach i aby rozwijaæ
odpowiedzialnoœæ za zwierzaka.
AW: Czy prowadzone przez Pani¹ Ko³o
ma jak¹œ specjalizacjê?
MK: Specjalizacj¹ naszego Ko³a jest
przede wszystkim praca dla m³odzie¿y. Nie
ukrywam, ¿e ja chcia³abym siê
specjalizowaæ w dziedzinie nietoperzy.
W Polsce one maj¹ fataln¹ konotacjê.
Legendy, opinie na ich temat -  i¿ wkrêcaj¹
siê we w³osy lub pij¹ krew - to bzdura.
U nas wszystkie nietoperze s¹
owado¿erne, wrêcz u³atwiaj¹ nam ¿ycie,
gdy¿ w przeciwnym wypadku komary
i inne owady by nas po prostu zjad³y. Ich
populacja bardzo spad³a i zubo¿y³o to
nasza przyrodê. Zajmowaæ siê t¹
dziedzin¹, tak jak bym chcia³a, jeszcze nie
mogê. Droga przede mn¹ jest jeszcze
daleka. Mój macierzysty oddzia³ znajduje
siê w Poznaniu, gdzie biorê udzia³
w szkoleniach. Bra³am udzia³ w obozie

Wywiad  z  Ma³gorzat¹  Krzysztyñsk¹  – Przewodnicz¹c¹  I  Galicyjskiego
Ko³a  PTOP  „Salamandra”  w  Brzozowie

Ma³gorzata Krzysztyñska

Cala prawda o nietoperzach/
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chiropterologicznym, podczas którego
poznawa³am zasady badañ nad
nietoperzami, uczyliœmy siê rozpoznawaæ
gatunki, postêpowaæ z tym zwierzêciem,
widzia³am jak dzia³a szpital dla nietoperzy.
Ewenement, pierwszy za³o¿ony przez
„Salamandrê”, gdzie nasze nietoperze
uzyskiwa³y pomoc.
AW: Czy bra³a Pani udzia³ w niecodzien-
nej interwencji?
MK: Mamy swoje namiary w internecie,
wiêc zg³aszane s¹ do nas ró¿ne przypadki
typu: „Wpad³ nietoperz do mieszkania
i co z tym zrobiæ?”, „Czy on gryzie? Czy
stanowi jakieœ zagro¿enie?” Natomiast
mieliœmy interwencjê z Jas³a, gdzie na
gwiazdkê kot przyniós³ panu nietoperza.
Nasi ulubieñcy s¹ du¿ymi wrogami
nietoperzy, szczególnie w zimie, kiedy
nietoperz jest bezbronny. Mroczek
posrebrzany trafi³ do Poznañskiego
szpitala, gdzie podleczono go i podtu-
czono, gdy¿ straci³ rezerwy t³uszczu.
Nastêpnie jeszcze czêœæ zimy uda³o siê
go przehibernowaæ. W szpitalu naœladuje
siê cykl natury w przypadkach, które siê

nadaj¹ do tego. Nastêpnie wyleczonego
nietoperza wypuszcza siê w miejscu,
w którym zosta³ znaleziony. Dlatego
wspólnie ze znajomymi, szczególnie
z osobami, które udzieli³y mu pierwszej
pomocy, pojechaliœmy do Jas³a, gdzie
wypuœciliœmy mroczka. Nietoperzem
okaza³a siê samiczka, która na potrzeby
szpitala i inwentaryzacji zosta³a nazwana
Alicj¹. Nie ukrywam, ¿e by³o to du¿e
prze¿ycie i ciekawa przygoda.
AW: Co siê dzieje z nietoperzami, które
pozostaj¹ w szpitalu?
MK: Te okazy, którym nie udaje siê nam
pomóc, zostaj¹ w szpitalu przedsta-
wicielami swojego gatunku. Organizo-
wane s¹ na ich temat ró¿ne prelekcje.
T³umaczy siê, i¿ wbrew ogólnej opinii
nietoperze wcale nie s¹ obœlizg³e, ¿e s¹
to zwierzêta futerkowe, mi³e, przyjemne,
¿e nie gryz¹, nie wpl¹tuj¹ siê we w³osy.
Pomagaj¹ w edukacji przyrodniczo-
ekologicznej.
AW: Ma Pani jakieœ plany lub marzenia
na przysz³oœæ dotycz¹ce Ko³a?
MK: Marzy mi siê ¿eby poszerzyæ moj¹

dzia³alnoœæ. Adresatów w dalszym ci¹gu
widzê w m³odzie¿y szkolnej. Chcia³abym
¿eby powsta³o kilka kó³ szkolnych. Mamy
zaprzyjaŸnione szko³y i myœlê, ¿e
w przysz³oœci siê to uda. W naszych
konkursach bierze udzia³ ok. 20 szkó³,
a niektóre z nich ju¿ po raz kolejny bior¹
udzia³ w tych edycjach. Na razie nasz
konkurs obejmuje swoim zasiêgiem powiat
a marzy mi siê aby to by³o województwo.
Bêdziemy siê w tym kierunku staraæ. Innym
marzeniem s¹ konkursy dla m³odzie¿y
ponadgimnazjalnej. Salamandra takie
organizuje, wiêc ja te¿ chcia³abym
spróbowaæ zorganizowaæ tego typu
turniej. Trzecie marzenie to poszerzenie
wiedzy na temat nietoperzy, poniewa¿
w innych kulturach one siê zupe³nie
inaczej kojarz¹. Uznawane s¹ za symbole
szczêœcia. W spo³eczeñstwach wscho-
dnich one maj¹ zupe³nie inne skojarzenia.
Chcia³abym zweryfikowaæ b³êdn¹ opiniê
na ich temat. Nietoperzy nie nale¿y siê
obawiaæ a jest wprost odwrotnie – to nimi
trzeba siê zaj¹æ.
AW: Dziêkujê za rozmowê.

Czy wiesz, ¿e polskie nietoperze...?
* reprezentowane s¹ przez 22 gatunki;
* tak samo jak ich zagraniczni krewniacy nale¿¹ do ssaków;
* zazwyczaj nie przekraczaj¹ rozmiarów wróbla;
* od¿ywiaj¹ siê owadami, a jeden nietoperz potrafi zjeœæ nawet

3000 komarów podczas jednej nocy;
* orientuj¹ siê w ciemnoœci za pomoc¹ echolokacji, która polega na

wysy³aniu bardzo wysokich (nies³yszalnych dla cz³owieka)
dŸwiêków i nas³uchiwaniu ich echa;

* rodz¹ zazwyczaj tylko jedno, rzadziej dwa m³ode w ci¹gu roku;
* nigdy nie atakuj¹ ludzi;
* s¹ po¿yteczne dla cz³owieka;
* s¹ jedn¹ z najbardziej zagro¿onych wyginiêciem grup ssaków;
* podlegaj¹ ochronie prawnej.

 Rozmawia³a Anna W³adyka

W tym roku up³ywa
15 rocznica powo³ania do
¿ycia w Polsce publicznej
s³u¿by zatrudnienia. Z tej
okazji 28 lipca br. odby³o siê
w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Brzozowie
okolicznoœciowe spotkanie.
Uhonorowano na nim
osoby, które w s³u¿bie

zatrudnienia pracuj¹ od pocz¹tku. W spotkaniu wziêli udzia³ w³adze
powiatu brzozowskiego oraz Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.

Z okazji jubileuszu Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿ osobiœcie
podziêkowa³ i pogratulowa³ jubilatom oraz przekaza³ na rêce dyrektora
PUP w Brzozowie Józefa Ko³odzieja okolicznoœciowy list gratulacyjny.
Pe³nym 15-letnim sta¿em w s³u¿bach zatrudnienia legitymuje siê
dziewiêcioro pracowników PUP w Brzozowie. S¹ to: Daniela Adamczak,
Halina Buczek, Bogus³awa Kêdra, Halina Koœciñska, Jadwiga Rygiel,
Jolanta Rymarz, Anna Rzepka, Bernadetta Sabat oraz Juliusz

Ruchlewicz. Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Rzeszowie Jacek Pos³uszny przekaza³ ca³ej dziewi¹tce
listy gratulacyjne podpisane przez Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego Leszka Deptu³ê.

Nie mniej serdeczne adresy i gratulacje oraz
okolicznoœciowe upominki wrêczy³ jubilatom Starosta
Z. B³a¿. Podobne upominki otrzymali te¿ Dyrektor Pos³uszny,
a tak¿e obecny na uroczystoœci Kierownik Oddzia³u
Zamiejscowego WUP w Kroœnie – Jacek ̄ ywiec (równie¿
jubilat), który wspó³tworzy³ s³u¿by zatrudnienia w
województwie kroœnieñskim w czasach, gdy Starosta B³a¿
piastowa³ funkcjê Wojewody Kroœnieñskiego.

W spotkaniu uczestniczyli tak¿e: Wicestarosta
Brzozowski Janusz Dragu³a, Sekretarz Powiatu
Brzozowskiego Ewa Tabisz – oboje przez szereg lat zwi¹zani
zawodowo z Rejonowym (wówczas) Urzêdem Pracy
w Brzozowie - oraz szefowie komórek organizacyjnych PUP
w Brzozowie.

DZIEWIÊCIORO „15-LATKÓW”

(dk)

W trakcie spotkania rozdano listy
gratulacyjne  i drobne upominki
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•ród³o: PAP

Nowa dyscyplina sportowa
Coraz atrakcyjniejsze oferty operatorów telefonii

komórkowej sprawiaj¹, ¿e niektórzy europejczycy nie
maj¹ pomys³u co zrobiæ ze swoimi starymi telefonami.
Niemcy wykorzystali je podczas weekendu jako
przyrz¹d sportowy, rzucaj¹c telefonami na odleg³oœæ.

Mistrzostwa Niemiec w tej nowej dyscyplinie
sportu odby³y siê w Bielefeld (Pó³nocna Nadrenia-
Westfalia). Mistrzostwo kraju z rezultatem 77 metrów
zdoby³ Thomas Chedor, który bêdzie reprezentantem
Niemiec na szóstych ju¿ mistrzostwach œwiata w rzucie
telefonem, pod koniec sierpnia w Finlandii. Mistrz
Niemiec by³ kiedyœ oszczepnikiem, ale choroba
uniemo¿liwi³a mu dalsze uprawianie tej dyscypliny
sportu. Telefon komórkowy okaza³ siê znakomit¹
alternatyw¹.

Rekord œwiata w rzucie komórk¹ wynosi 82,55
metra, zosta³ ustanowiony przez Fina Ville Piippo
w 2004 roku.
S³u¿ba w kostiumie k¹pielowym

Greccy policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê na pla¿ach
niedaleko Aten, wyposa¿eni zostali w kostiumy
k¹pielowe. Na wiêkszoœci pla¿ greckich spotkaæ mo¿na
mundurowych, których zadaniem jest ochrona
pla¿owiczów przed kradzie¿ami i innymi
niebezpieczeñstwami. Przy panuj¹cych tam wysokich
temperaturach, dochodz¹cych do 30 stopni Celsjusza,
policjantom ciê¿ko jest pe³niæ s³u¿bê w komfortowych
warunkach. W zwi¹zku z tym w sezonie policjanci bêd¹
opiekowaæ siê pla¿owiczami umundurowani jedynie
w kostiumy k¹pielowe.
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.
14 lat w domu

Od 14 lat nie wysz³a z domu pewna Rumunka. W ten oryginalny
sposób chce udowodniæ przebywaj¹cemu w wiêzieniu mê¿owi, ¿e jest
mu wierna. Jedzenie przynosi jej codziennie szwagierka, która równie¿
sprawdza co wieczór, czy drzwi domu s¹ dobrze zamkniête.
Policjanci musz¹ schudn¹æ!

Grubi policjanci z indyjskiego stanu Madhja Pradesz s¹
zdesperowani. Ich szef w okrêgu Morena, Rad¿esz Gupta, bêd¹c
zwolennikiem posiadania dobrej kondycji fizycznej, zmusza
podw³adnych do zrzucenia kilogramów. Indyjskie gazety
poinformowa³y, ¿e otyli funkcjonariusze postanowili poprosiæ o pomoc
bogów. Rad¿esz Gupta postawi³ swym podw³adnym ultimatum: albo
schudn¹, albo zawiesi ich w pe³nieniu obowi¹zków. Wobec powy¿szego

policjanci z³o¿yli siê na op³acenie kap³ana hindi, który
ma odprawiæ specjaln¹ ceremoniê. Kap³an ma woln¹
rêkê: efektem jego mod³ów mo¿e byæ zarówno
s³u¿bowe przeniesienie szefa policji, jak i zmiana jego
upodobania do tê¿yzny fizycznej. Co na to sam
zainteresowany? Gupta wie oczywiœcie o planach
policjantów, ale zapowiada, ¿e nie ust¹pi. Dodaje te¿,
¿e otyli od mod³ów nie schudn¹. Argumentuje, ¿e
policjanci musz¹ byœ sprawni i szczupli, aby móc
skutecznie œcigaæ przestêpców.
Podgrzewane chodniki

Legendarna moskiewska ulica Arbat zostanie
wyposa¿ona w ogrzewane chodniki - mia³yby one
w zimie zachêcaæ przechodniów do zakupów.
Na tej malowniczej uliczce mo¿na zobaczyæ oprócz
butików, restauracji i sklepików z pami¹tkami tak¿e
ulicznych artystów. Zim¹ jednak, gdy temperatury
spadaj¹ du¿o poni¿ej zera, Arbat pustoszeje.
Wibruj¹ce 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
- opracowa³ ju¿ m.in. system zamiany
telewizorów czarno-bia³ych na
kolorowe. Antonin Kaszpar koszt
wyprodukowania z ogólnodo-
stêpnych 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” syste-
mu te¿ nie s¹ przera¿aj¹ce: po dniu
chodzenia wymagaæ on bêdzie
zmiany jednej paluszkowej baterii.
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Ró¿a miniaturowa jako roœlina doniczkowa znana jest ju¿
od ponad 150 lat.  Ju¿ w roku 1815 wyhodowana zosta³a Rosa chinensis
minima, która jest „matk¹” wszystkich znanych dzisiaj odmian ró¿
kar³owatych. Ju¿ wtedy cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹, szybko te¿
zaczê³y pojawiaæ siê nowe jej odmiany, takie jak na przyk³ad s³ynna
„Rouletti”. W ci¹gu ostatnich lat starano siê wyhodowaæ coraz to
mniejsze odmiany, tak ¿e w chwili obecnej miniaturowe ró¿e maj¹
wielkoœæ ludzkiej d³oni. Ró¿a kar³owata wywodzi siê ze œrodkowej
Azji, g³ównie z Chin i Japonii, gdzie hodowana jest jako obficie
kwitn¹ca roœlina ozdobna. Do œródziemnomorskich krajów Europy
dotar³a w czasach antycznych.
Ró¿a pasuje wszêdzie
Ró¿a miniaturowa wniesie do pomieszczenia piêkno i trochê romantyki.
W³aœciwie pielêgnowana mo¿e kwitn¹æ przez ca³e lato.Miniaturowe
ró¿yczki wygl¹daj¹ piêknie nie tylko na oknie. Mo¿na je tak¿e trzy-
maæ na balkonie, lub nawet zasadziæ na grz¹dce w ogródku. Ró¿e
miniaturowe s¹ bowiem równie wytrzyma³e co pozosta³e, wiêksze
gatunki. Szczególnie dobre wra¿enie robi¹ ró¿e o d³u¿szych ³ody¿kach,
umieszczone w wisz¹cej doniczce. £adnie wygl¹daj¹ te¿ na balkonie,
gêsto posadzone w skrzynkach. Postawiona w ozdobnej doniczce
na stole bêdzie stanowi³a jego oryginaln¹ ozdobê. Jeœli ma siê
w mieszkaniu tylko jeden pokój, którego okno wychodzi na po³udnie,
mo¿na tam stworzyæ swój w³asny ma³y ogród ró¿any. Nie wolno
jednak wtedy zapominaæ o obfitym podlewaniu roœlin - bry³a korze-
niowa nie mo¿e ca³kowicie wyschn¹æ.
Prawid³owe przezimowanie
Miniaturowe ró¿e czêsto sprzedawane s¹ jako gatunek odporny na
mrozy i takie rzeczywiœcie s¹. Mimo to nale¿y zachowaæ pewne œrodki
ostro¿noœci, zw³aszcza je¿eli ró¿e hodowane s¹ w doniczkach.
W zimie najlepiej postawiæ je w ch³odnym i jasnym miejscu, gdzie
temperatura wynosi 5-8°C. W takich warunkach zimuj¹ równie¿ takie
roœliny jak agawa (agave), czy fuksja (fuchsia). Ró¿a nie mo¿e zimowaæ
w ciep³ym, pomieszczeniu mieszkalnym - szybko zwiêdnie. Od po³owy
lutego, kiedy zaczynaj¹ wyrastaæ nowe pêdy mo¿na zacz¹æ
przyzwyczajaæ roœlinê do temperatury pokojowej.
Gdy kwiaty choruj¹
Przêdziorki z rodziny roztoczy pojawiaj¹ siê przede wszystkim przy
ma³ej wilgotnoœci powietrza. Dobrze jest wiêc czêsto zraszaæ roœliny
wod¹.
Mszyce wystêpuj¹ g³ównie u roœlin znajduj¹cych siê na balkonie.
Mszyce mo¿na spróbowaæ sp³ukaæ pod strumieniem wody. Czynnoœæ
tê nale¿y kilkakrotnie powtórzyæ.
Grzyby paso¿ytnicze wystêpuj¹ niestety zarówno u du¿ych, jak
i u ma³ych ró¿, przede wszystkim wtedy, gdy powietrze jest suche,
a jego temperatura niew³aœciwa. W przypadku pojawienia siê grzybów
nale¿y odci¹æ zaatakowane czêœci roœliny, a pozosta³e spryskaæ
chemicznym œrodkiem grzybobójczym.
W³aœciwie pielêgnowana ró¿a miniaturowa stale kwitnie
Dziêki w³aœciwej pielêgnacji ró¿a bêdzie kwit³a ³adnie i obficie. Nale¿y
j¹ przede wszystkim prawid³owo zasadziæ, w stosunkowo ma³ej do-
niczce. W ten sposób przeznaczy ca³¹ energiê na tworzenie kwiatów,
a nie korzeni. Do zwyk³ej ziemi doniczkowej dobrze jest dosypaæ
trochê piasku i nawozu.
Nas³onecznione miejsce
Doniczkê nale¿y postawiæ w nas³onecznionym miejscu, najlepiej na
balkonie lub oknie wychodz¹cym na po³udnie. Doniczka nie powinna
staæ zbyt blisko szyby, istnieje bowiem niebezpieczeñstwo spalenia
roœliny. Aby zapewniæ w³aœciw¹ wilgotnoœæ powietrza nale¿y zraszaæ
ró¿ê, zw³aszcza w upalne dni.

Zwiêd³e kwiaty odcinaæ
Zwiêd³e kwiaty nale¿y natychmiast odcinaæ tak, aby nie
rodzi³y nasion. Ciêcia dokonujemy zawsze pod niewielkim
k¹tem, tu¿ nad rozwiniêtym (piêciolistnym) pêdem.

KRÓTKIE PORADY
Wielkoœæ
Krzaczki tych ró¿ osi¹gaj¹ wysokoœæ do 30 cm. £ody¿ki
s¹ kolczaste, listki maj¹ kszta³t owalny i maksymaln¹
d³ugoœæ 5 cm.
Kwitnienie i zapach
Ró¿e miniaturowe kwitn¹ ca³e lato. Œrednica kwiatów mo¿e
wynosiæ nawet 5-6 cm. Z pocz¹tku istnia³y wy³¹cznie
czerwone ró¿e, obecnie wystêpuj¹ one równie¿ w innych
kolorach. Wiele gatunków to kwiaty pachn¹ce.
Œwiat³o i temperatura
Miejsce, w którym umieszczone zostan¹ ró¿e powinno byæ
jasne i nas³onecznione. W lecie ró¿e mog¹ staæ na
balkonie, w zimie powinny byæ ustawione w ch³odnym
miejscu. w temperaturze nie przekraczaj¹cej 8°C.
Podlewanie i nawo¿enie
Podlewaæ nale¿y obficie od wiosny do jesieni, w zimie
umiarkowanie. W okresie wzrostu nawoziæ raz w tygodniu,
nawozem rozpuszczonym w wodzie do podlewania.
Pod³o¿e i przesadzanie
Roœlina powinna byæ przesadzona na pocz¹tku wiosny.
Jako pod³o¿e wystarczy zwyk³a doniczkowa ziemia
kompostowa, z domieszk¹ odrobiny piasku. Wa¿ne: nie
nale¿y u¿ywaæ zbyt du¿ych doniczek - hamuje to wzrost
roœliny.
Przycinanie
Podczas przesadzania mo¿na delikatnie przyci¹æ pêdy.
Nale¿y tak¿e odcinaæ przekwit³e kwiaty, u³atwi to ró¿y
wytwarzanie nowych. U¿yæ nale¿y ostrych no¿yczek lub
sekatora, a ciêcie wykonaæ ko³o 5-10 cm nad liœciem.
U nasady liœcia bowiem znajduje siê zal¹¿ek nowego pêdu.
Rozmna¿anie
Z sadzonek w sierpniu lub z nasion na wiosnê.
Otoczenie i ustawienie
Ró¿e przyci¹gaj¹ wzrok niezale¿nie od tego, czy stoj¹ na
parapecie okiennym, czy na balkonie. Z powodzeniem te¿
mog¹ zast¹piæ kwiaty ciête jako ozdoba sto³u.

Anna Ka³amucka

Ró¿aRó¿aRó¿aRó¿aRó¿a
miniaturowaminiaturowaminiaturowaminiaturowaminiaturowa
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SPORT

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

Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy we wspó³pracy
ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie po raz kolejny by³
organizatorem podsumowania wspó³zawodnictwa szkó³.
Impreza odby³a siê 22 czerwca br. w œwietlicy Starostwa.
W podsumowaniu, w którym brali udzia³ m³odzi sportowcy,

dyrektorzy szkó³ i trenerzy
wychowania fizycznego,
uczestniczyli tak¿e zaproszeni
goœcie: Starosta Brzozowski
– Zygmunt B³a¿, Przewodnicz¹ca
Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Brzozowskiego
– Gra¿yna G³adysz, Naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty i Polityki
Spo³ecznej Starostwa w Brzozowie
– Stanis³aw Pilszak, Wójt Gm.
Domaradz – Adam Komórek oraz
Dyrektor MOSiR – Marian Kula.

Spotkanie mia³o na celu
podsumowanie rocznej dzia³alnoœci Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego oraz wyró¿nienie zwyciêzców w poszczególnych
kategoriach sportowych. Wyniki wspó³zawodnictwa szkó³
powiatowych bior¹cych udzia³ w Igrzyskach, Gimnazjadzie
i Licealiadzie przedstawia³ Przewodnicz¹cy Powiatowego SZS
– Marian Wojtowicz. Rywalizacja m³odzie¿y zosta³a
przeprowadzana w nastêpuj¹cych kategoriach: czwórbój
lekkoatletyczny, trójbój lekkoatletyczny, sztafetowe biegi
prze³ajowe, indywidualne biegi prze³ajowe, indywidualne
mistrzostwa w lekkoatletyce, liga lekkoatletyczna, szachy
dru¿ynowe, szachy indywidualnie, p³ywanie, sztafety
p³ywackie, p³ywanie indywidualne, tenis sto³owy, pi³ka rêczna,
pi³ka no¿na, halowa pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, koszykówka,
konkurs „Baw siê z nami”.

W Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej wziê³o udzia³ XX szkó³
podstawowych. Najlepsz¹ w tej rywalizacji okaza³a siê SP
w Haczowie, zdobywaj¹c 312 pkt. Kolejne lokaty zajê³y: SP
nr 1 w Humniskach (266 pkt.), SP w Brzozowie (233 pkt.), SP
w Bliznem (194 pkt.), SP nr 2 w Przysietnicy (110 pkt.), SP
w Jab³onicy Polskiej (95 pkt.).

Zosta³y tak¿e og³oszone wyniki wspó³zawodnictwa
gimnazjów zwanego Gimnazjad¹, w której z du¿¹ przewag¹ nad
konkurentami zwyciê¿y³o G. Brzozów, odnotowuj¹c na swoim

koncie 386 pkt. Za zwyciêzcami znalaz³y siê gimnazja: Niebocko
(226 pkt.), Humniska (197 pkt.), Domaradz (176 pkt.),
Izdebki (133,5 pkt.), Orzechówka (122 pkt.).

Wa¿nym punktem imprezy by³o tak¿e og³oszenie wyników
Licealiady, któr¹ ju¿ kolejny rok z rzêdu wygrali reprezentanci
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego, zdobywaj¹c 490 pkt. Drugie
miejsce przypad³o w udziale Zespo³owi Szkó³ Ekonomicznych
(274 pkt.), natomiast trzecie Zespo³owi Szkó³ Budowlanych
 (136 pkt.).

Nastêpnie zosta³y wrêczone dyplomy i atrakcyjne nagrody
rzeczowe dziesi¹tce sportowców, którzy wyró¿nili siê na arenie
wojewódzkiej. Gratulacje kierowane by³y pod adresem: Edyty
Konieczko (skok w dal), Mateusza Sawickiego (rzut dyskiem),
Ewy Señko (skok w dal), Anny Misteckiej (rzut dyskiem), Jakuba
Rymarowicza (szachy), Justyny Kij (bieg na 60 m), Dominiki Daty
(bieg na 600 m), Kamila Prach (bieg na 60 m), Marzeny Prejsnar
(bieg prze³ajowy na 1000 m), Marty Opaliñskiej (szachy), Szymona
Stapiñskiego (szachy), Macieja Pi¹tka (p³ywanie). Wyró¿nieni

zostali tak¿e trenerzy m³odych
sportowców: Stanis³awa War-
cha³owska, Jerzy Pietrycki, Piotr
Ekiert, Kazimierz Kozubal, Andrzej
Zajdel, El¿bieta Wolañska, Anna
Cyparska, Maria Tesznar oraz
Jacek Fiedyñ. Za wybitne osi¹gniê-
cia szkoleniowe oraz spo³eczn¹
pracê z m³odzie¿¹ w ramach
Uczniowskich Klubów Sportowych
otrzymali oni pami¹tkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe.

Wszystkie nagrody
i pami¹tkowe dyplomy -

ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Przewodnicz¹cego
Zwi¹zku Gmin Brzozowskich - wrêczane by³y przez zaproszonych
goœci. Dodatkowo Wójt Gminy Domaradz wrêczy³ drobne
upominki sportowcom ze swojej gminy. Podczas koñcowych
przemówieñ goœcie podkreœlili trud i zaanga¿owanie zawodowe
Mariana Wojtowicza, a tak¿e pogratulowali wszystkim zebranym,
zarówno m³odzie¿y, jak i wychowawcom, zdobytych osi¹gniêæ,
¿ycz¹c jednoczeœnie udanych wakacji i dalszych sukcesów
sportowych.

Min¹³ rok w sporcie szkolnym...

Anna W³adyka

Puchary i upominki wrêczy³ Starosta Z. B³a¿

Pami¹tkowe zdjêcie laureatów

Gratulacje zwyciêzcom z³o¿y³ równie¿ Naczelnik S. Pilszak
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie -
- myśl Ludwika Pasteura.

BARAN (21 III – 20 IV)
Teraz twoja kariera mo¿e zyskaæ nowy wymiar. Wiele spotkañ
ze znacz¹cymi osobami, które wnios¹ w twoje ¿ycie element

ryzyka, pasji i spe³nienia marzeñ o lepszym stanowisku, mo¿esz równie¿
zainwestowaæ jak¹œ sumkê, gwiazdy obiecuj¹ du¿y zarobek. Zawieraj
nowe znajomoœci, bo czeka ciê solidny i romantyczny zwi¹zek.

BYK (21 IV – 21 V)
W tym miesi¹cu musisz solidnie wzi¹æ siê do pracy. £atwo
teraz ciê oszukaæ, wiêc zawieœ wszelkie przebojowe przedsiêwziê-

cia, ale dokoñcz, te które rozpocz¹³eœ. Niewykluczone, ¿e bêdziesz
tematem plotek i niepochlebnych opinii o sobie, mimo wszystko jednak
nie po¿yczaj nikomu pieniêdzy, bo mo¿esz ich ju¿ nie odzyskaæ.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Mimo drobnych przeciwnoœci jesteœ w tej chwili bliŸniaku przed
du¿¹ szans¹ spe³nienia nowych ambicji, zarówno finansowych

jak i hobbystycznych. Zerwij z rutyn¹ i poszukaj spe³nienia, a twoje
¿ycie nabierze tempa i sensu. Wiele teraz prze¿yjesz olœnieñ i fascynacji
mi³osnych, z których mo¿e rozkwitn¹æ sta³e szczêœcie.

RAK (22 VI – 23 VII)
Najwa¿niejsze abyœ nie zrzêdzi³ i zaj¹³ siê swoimi sprawami,
jeœli bêdziesz konsekwentny to mo¿esz zarobiæ trochê gotówki.

Oczekuj propozycji interesu ze strony znajomych, jeœli siê zdecydujesz
to ju¿ nie ma odwrotu, ale mo¿esz zarobiæ na tym spor¹ sumkê.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Masz teraz wspania³y czas na zdobywanie popularnoœci, a co za
tym idzie - stanowisk. Potrzebujesz teraz aprobaty, aby daæ

z siebie wszystko. Efekty nie dadz¹ na siebie d³ugo czekaæ. Koniec
z narzekaniami. Bêdziesz doceniony i zrobisz to, co nale¿y. W sferze
uczuciowej planety gwarantuj¹ powodzenie.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Dobrze by by³o gdybyœ postawi³ na swoj¹ pomys³owoœæ
i inteligencjê. Twój urok osobisty pomo¿e ci wybiæ siê na wy¿sze

stanowisko lub otrzymasz ciekawe zlecenie, co zapewni komfort
materialny. Dla ciebie liczy siê teraz tylko wielka mi³oœæ. Zachwycisz
swojego partnera nowatorskimi pomys³ami oraz atrakcyjnymi planami
na przysz³oœæ.

WAGA (24 IX – 23 X)
Miesi¹c ten nie jest dla ciebie ³askawy, wiele pracy, nawa³ zajêæ
i ma³o funduszy, a wydatków bardzo wiele. Strze¿ siê równie¿

z³odziei, gdy¿ jesteœ dla nich smacznym k¹skiem, po prostu nie pilnujesz
swoich spraw. Niepotrzebnie siê denerwujesz, postaraj siê zaplanowaæ
zajêcia tak, aby kontrolowaæ sytuacjê.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Wszystkie dotychczas odk³adane sprawy, rozmowy mo¿esz
teraz bardzo pozytywnie za³atwiæ. Sporo w tobie cierpliwoœci

i dobrego wyczucia sytuacji, wiêc mo¿esz przyst¹piæ do dzia³añ na
ka¿dym polu. Rozwa¿, co ci potrzebne, a co nie, zostaw przy sobie te
sprawy, które przynosz¹ korzyœæ.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Masz du¿o energii i pomys³ów, ale musisz pokonaæ lenistwo,
a bardzo mo¿liwe, ¿e wpadnie ci trochê grosza. Wkrótce to,

co by³o niemo¿liwe, stanie siê realne, nawi¹zuj tylko nowe znajomoœci
i poszerzaj kontakty.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
W firmie zapanuje niemal rodzinna, bardzo sympatyczna
atmosfera, co pozytywnie wp³ynie na wyniki pracy. Poczujesz,
¿e jesteœ cz³onkiem zgranego zespo³u, w którym nie ma

miejsca na pomówienia i niezdrow¹ rywalizacjê. Jedynie Kozioro¿ce
z II dekady nie ustrzeg¹ siê pomy³ek i bêd¹ musia³y liczyæ siê
z nieszkodliwymi z³oœliwoœciami ze strony kolegów.

WODNIK (21 I – 19 II)
Ogromna aktywnoœæ przyniesie ci szybki wzrost pieniêdzy na
twoim koncie. Interesuj¹ce oferty sp³ywaj¹ w³aœciwie tylko

do czasu. Jest to szalenie korzystny miesi¹c dla rozwoju kariery, mo¿e
zmienisz pracê? W Twoim sercu zagoœci mi³oœæ i zrozumienie, a co za
tym idzie, œwiat nabierze kolorów i ¿ycie przyspieszy. W tym miesi¹cu
samotnoœæ Ci nie grozi.

RYBY (20 II – 20 III)
SprawdŸ wszystko dwa razy, wiele propozycji piêknie wygl¹da,

ale tak naprawdê to blef. Obowi¹zków masz mnóstwo, wiêc nie
rozgl¹daj siê na boki, rób swoje i wszystko dobrze sprawdzaj. Tym
razem dobrze kalkuluj, gdy¿ portfel w mgnieniu oka szczupleje.
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