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17 wrzeœnia br. w haczowskiej Szkole Podstawowej
sympatycy tañca mieli okazjê podziwiaæ wspania³e
widowisko, a mianowicie organizowany corocznie VII
Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar
Wójta Gminy Haczów. Organizatorami turnieju byli:
Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie,
Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Stowarzyszenie
Mi³oœników Sportowego Tañca Towarzyskiego w Kroœnie.
Honorowy Patronat nad ca³ym przedsiêwziêciem obj¹³
Starosta Brzozowski – Zygmunt B³a¿.

W turnieju wziê³y udzia³ 73 pary z 19 klubów
tanecznych: „Aksel” Rzeszów, „Axis” Nowy S¹cz, „D¿et”
Rzeszów-Boguchwa³a, „D¿et” Rzeszów, „EMIKA” Tarnów,
„KICK” Kielce, „Klasa” Tarnów, „Klasa” Tarnów –
Moœcice, „MERENGUE” Stalowa Wola, „MA£A VOLTA”
Stalowa Wola, „MYKA” Zamoœæ, „PRESTIGE” Myœlenice,
„STYL” Kraków, „PRIMA DANCE” Przemyœl, „A-Z”
Przemyœl, „Z³ota Para” Dêbica, „Gracja” Krosno, „Samba”
Tarnobrzeg, „TAKT” Che³m. Zawodnicy oceniani byli
przez siedmioosobowe jury w sk³adzie: Kazimierz Michlik
z Krakowa – sêdzia g³ówny, Wojciech Wójtowicz, Grzegorz
Gargula, S³awomir Grzybek, Andrzej Dominiak, Jaros³aw
Dziedziczak, Ma³gorzata Czarnecka.

Organizatorzy „ma³ej olimpiady” tanecznej zadbali
o profesjonaln¹ oprawê, bez trudu mo¿na by³o wyczuæ
atmosferê prawdziwej rywalizacji. Turniej prowadzi³ Adam
Berkowicz z Jas³a, natomiast oprawê muzyczn¹ zapewni³
kierownik artystyczny – Andrzej Orszulak. Nad ca³ym
przedsiêwziêciem czuwa³a Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury i Wypoczynku w Haczowie - Maria Rygiel.

Publicznoœæ gor¹co dopingowa³a swoich
faworytów. Zadziwia³a finezja, prezentacja i profesjonalizm
wszystkich uczestników turnieju. Pary taneczne da³y
niezapomniany popis, który zapewne na d³ugo pozostanie
w pamiêci. Najlepsi w poszczególnych kategoriach
i klasach tanecznych okazali siê:
10-11 lat, klasa „Pierwszy Krok” w kombinacji: Maciej
Porêba, Edyta Gubernat – „EMIKA” Tarnów
12-13 lat, klasa „Pierwszy Krok” w kombinacji: Igor Stawarz,
Aleksandra Kokoszka – „Klasa” Tarnów
10-11 lat, klasa „D” w kombinacji: Maciej B¹k, Gabriela
Wo³owiec – „Aksel” Rzeszów
12-13 lat, klasa „D” w kombinacji: Szymon Kukie³ka,
Katarzyna Roczniak - „Klasa” Tarnów
14-15 lat, klasa „D” w kombinacji: Patryk Rucha³a,

 Justyna PrzewoŸnik – „Z³ota
Para” Dêbica
Pow. 15 lat, klasa „D”
w kombinacji: Pawe³
Gabryel, Monika Starzyk
– „STYL” Kraków
10-11 lat, klasa „C” styl
Standard: Micha³ Ba³ut,
Renata Chwistek – „EMIKA”
Tarnów
10-11 lat, klasa „C” styl Latin:
Micha³ Ba³ut, Renata Chwistek
– „EMIKA” Tarnów
12-13 lat, klasa „C” styl
Standard: Kajetan K¹dziela,
Dominika Szala  – „Aksel”
Rzeszów
12-13 lat, klasa „C” styl Latin: Mateusz Lega, Anna Guzik – „Gracja”
Krosno
14-15 lat, klasa „C” styl Standard: Piotr Worwa, Agnieszka Mentel
– „PRESTIGE” Myœlenice
14-15 lat, klasa „C” styl Latin: Jakub Œwiæ, Diana Pytlik – „MYKA”
Zamoœæ
14-15 lat, klasa „B” styl Standard: Piotr Januszewski, Marcelina Kania
„D¿et” Rzeszów-Boguchwa³a
14-15 lat, klasa „B” styl Latin: Micha³ Maj, Eliza Szczukocka – „Samba”
Tarnobrzeg
Amatorzy pow. 15 lat, klasa „B” styl Standard: Piotr Gêbarowski,
Kamila Buczek – „Gracja” Krosno
Amatorzy pow. 15 lat, klasa „B” styl Latin: Piotr Gêbarowski, Kamila
Buczek – „Gracja” Krosno

Zwyciêzcy poszczególnych kategorii z dum¹ mogli wejœæ na
podium i odebraæ pami¹tkowe puchary i medale, które ufundowali:
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Urz¹d Gminy Haczów oraz
Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Nagrody
laureatom wrêczyli: Zygmunt B³a¿ – Starosta Brzozowski, Stanis³aw
Pilszak – Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej Starostwa
Powiatowego w Brzozowie, Wojciech Wójtowicz – Prezes Polskiego
Towarzystwa Tanecznego w Rzeszowie, Stanis³aw Jakiel – Wójt Gminy
Haczów i Maria Rygiel – Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
i Wypoczynku w Haczowie.

Zorganizowanie tak atrakcyjnej imprezy nie by³oby tak¿e
mo¿liwe bez wsparcia sponsorów. Wœród nich znaleŸli siê: Gra¿yna
i Andrzej Wójtowicz – Przedsiêbiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„GRAN – PIK” w Brzozowie, „KORONKI” w Brzozowie, Huta Szk³a
Artystycznego i Gospodarczego „SABINA” w Rymanowie, Ryszard
Szczepañski – Sklep Muzyczny SZCZEPAÑSKI MUSIC s.c., Wac³aw
Bieñczak – cukiernia w Brzozowie, Jerzy Krzanowski – „Nowy Styl”
Spó³ka z o.o., Pawe³ Zajdel – Firma Handlowo – Us³ugowa „POLBUD”
w Haczowie, Ireneusz Kopeæ – Biuro Plus Krosno Sp. Z o.o., Zuzanna
i Marian Mas³ykowie Huta Szk³a Gospodarczego „KAMa”
w Brzozowie, Alina i Tadeusz Zegarowiczowie – Firma Handlowa
„ALTA”, Bart³omiej Tomkiewicz – Punkt Apteczny w Haczowie,
Andrzej Szajna – Sklep Wielobran¿owy w Haczowie, Zygmunt Zarecki
– Hurtownia Sprzêtu Sportowego „Olimp” w Rzeszowie oraz Gminna
Spó³dzielnia „SCh” w Haczowie.

W czasie trwania turnieju wyst¹pi³a goœcinnie Formacja Tañca
Towarzyskiego „MA£A GRACJA” – Wicemistrzowie Polski

Taniec towarzyski to uprawiana od pocz¹tku XX
wieku forma rozrywki, wywodz¹ca siê z tañców

salonowych i zabaw ludowych. Poszczególne tañce
ró¿ni¹ siê pochodzeniem, charakterem, schematem
ruchów i muzyk¹. Taniec towarzyski to tak¿e
dyscyplina zajmuj¹ca siê tañcami prezentowanymi
kiedyœ na salach balowych, a obecnie na zawodach
organizowanych przez Miêdzynarodowy Zwi¹zek
Tañców Towarzyskich. Nale¿¹ do nich: tañce
standardowe (walc angielski, walc wiedeñski, tango,
fokstrot, quickstep) i tañce latynoamerykañskie
(rumba, samba, cha-cha, paso doble, jive).

ZataZataZataZataZatannnnnczmy razem jeszcze razczmy razem jeszcze razczmy razem jeszcze razczmy razem jeszcze razczmy razem jeszcze raz`̀̀̀̀
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w tañcach latynoamerykañskich. W piêknym pokazie tanecznym
tañców standardowych wyst¹pi³a równie¿ para Aleksandra
Jurczak i £ukasz Dutka – aktualni mistrzowie Okrêgu
Podkarpackiego w tañcach standardowych w kategorii
m³odzie¿owej i amatorów oraz æwieræfinaliœci Mistrzostw Polski.
Para posiada klasê taneczn¹ „A”. Patronat medialny nad
turniejem sprawowa³ tygodnik „Nowe Podkarpacie”.

Maria Rygiel – wspó³organizatorka imprezy wyrazi³a
swoj¹ wdziêcznoœæ wszystkim, którzy w³o¿yli wk³ad w przygo-
towanie tej imprezy - Dziêkujê panu Andrzejowi Orszulakowi
za profesjonaln¹ i fachow¹ opiekê nad turniejem. Chcia³abym
z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie Pani Janinie Badeñskiej
– Prezesowi Stowarzyszenia Mi³oœników Sportowego Tañca
Towarzyskiego w Kroœnie oraz wszystkim rodzicom za
bezinteresown¹ pomoc w zorganizowaniu turnieju. Dziêkujê
te¿ Dyrekcji Szko³y Podstawowej w Haczowie za udostêpnienie Anna W³adyka

hali sportowej i obiektu szkolnego, Dyrektorowi Przedszkola
Samorz¹dowego w Haczowie za pomoc w organizacji oraz
pani Renacie Czerwiñskiej - plastykowi Gminnego Oœrodka
Kultury i Wypoczynku w Haczowie za wykonanie piêknej
jesiennej dekoracji. Jestem pewna, ¿e wszyscy uczestnicy,
a tak¿e sêdziowie wyjechali z Haczowa zabieraj¹c ze sob¹
bardzo dobre wra¿enia, gdy¿ dziêki ¿yczliwoœci wielu osób
uda³o siê zorganizowaæ piêkn¹ i widowiskow¹ imprezê.  Jest
to tak¿e niew¹tpliwie promocja powiatu brzozowskiego
i gminy Haczów.

Siódmy turniej tañca przeszed³ ju¿ do historii. W pamiêci
pozostan¹ nam rozeœmiane twarze uczestników, profesjonalne
wystêpy par i niezapomniany nastrój, a tak¿e nadzieja, ¿e za rok
znów bêdziemy mogli uczestniczyæ w kolejnej edycji tej imprezy.

D³ugotrwa³e starania w³adz powiatu i dyrekcji brzozowskiego
Szpitala dotycz¹ce pozyskania œrodków na zakup nowego
przyspieszacza liniowego przynios³y efekty. W ramach realizacji
programu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie
doposa¿enia oœrodków radioterapii szpital otrzyma³ œrodki w kwocie
3.400 tys. z³. Pieni¹dze te zostan¹ przeznaczone na zakup akceleratora
niskoenergetycznego, który zast¹pi dotychczasowy wyeksplo-
atowany aparat Neptun. Ponadto Szpital otrzyma³ dotacjê
restrukturyzacyjn¹ w kwocie 1.152 tys. z³  przeznaczon¹ na zakup
urz¹dzeñ medycznych dla Bloku Operacyjnego i Oddzia³u
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach tych œrodków
zakupiony zostanie m.in. sterylizator plazmowy, aparaty do
znieczulenia, aparat RTG, respiratory i 2 sto³y operacyjne. Zakupy
urz¹dzeñ z tej dotacji bêd¹ realizowane w IV kwartale br.

Niezale¿nie od pieniêdzy otrzymanych z zewn¹trz szpital na
bie¿¹co w ramach posiadanych œrodków w³asnych realizuje zadania
polegaj¹ce na przebudowie istniej¹cych obiektów, w celu
dostosowania ich do stan-
dardów okreœlonych Rozporz¹-
dzeniem Ministra Zdrowia.
£¹czna wartoœæ wydatków
inwestycyjnych poniesionych
do chwili obecnej wynios³a oko³o
2.300 tys. z³.

Do najwa¿niejszych zadañ
inwestycyjnych nale¿¹: przebu-
dowa pawilonu „C” z rozbudow¹
dla 7-³ó¿kowego Oddzia³u
Intensywnej Terapii, zakupy
aparatury medycznej i urz¹dzeñ
(Bronchoskop i Videogastroskop
do Pracowni Endoskopii, aparat
EEG – dla Oddzia³u Neurologii,
wycinarka do os³on  i system
unieruchomiania dla Zak³adu Radioterapii, stó³ operacyjny
i sterylizator dla Bloku Operacyjnego). Ponadto dziêki wsparciu
finansowemu ze strony powiatu i gmin: Domaradz, Jasienica Rosielna,
Haczów, Dydnia, Nozdrzec i Brzozów dokonano zakupu wyposa¿enia
ambulansu dla Oddzia³u Pomocy DoraŸnej. Wymieniono równie¿
dŸwigi osobowe w pawilonie „B” i „C”, a tak¿e zbudowano pochylniê

dla osób niepe³nosprawnych. Ta inwestycja, która
w znacznym stopniu u³atwi dostêp do us³ug medycznych
osobom niepe³nosprawnym, zosta³a w 50% sfinansowana
ze œrodków PFRON (Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych).

Szpital realizuje szeroki zakres
zadañ inwestycyjnych, dziêki bardzo
du¿emu zaanga¿owaniu Starostwa
Powiatowego w Brzozowie w po-
zyskaniu œrodków finansowych
z  ró¿nych Ÿróde³ tj. z Ministerstwa
Zdrowia, Funduszy UE, PFRON,
a tak¿e  dotacji samorz¹dów powiatu
brzozowskiego i gmin oraz kredytu
bankowego. Dziêki uzyskaniu
kredytu z Podkarpackiego Banku
Spó³dzielczego mo¿liwe jest
sfinansowanie budowy Oddzia³u
Intensywnej Terapii. Inwestycja ta
zostanie zakoñczona w br. Dobiegaj¹
równie¿ koñca prace zwi¹zane

z rozdzia³em kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie
szpitala (koszt ca³ej inwestycji to ok. 428 tys. z³), co
w najbli¿szej przysz³oœci powinno zapewniæ pe³n¹ utylizacjê
œcieków, a tym samym znacz¹co poprawiæ czystoœæ wód
rzeki Stobnicy.

Inwestycje w brzozowskim Szpitalu
Specjalistycznym

Magdalena Pilawska

Budowa Oddzia³u Intensywnej Terapii zostanie
zakoñczona jeszcze w tym roku

Wyeksploatowany aparat Neptun zast¹pi
nowy przyspieszacz
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W dniach 22 – 24. 09. br.
odby³ siê IX Wojewódzki Rajd
Szkó³ Œrednich. Organizatorem
rajdu by³o Szkolne Ko³o
Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk M³odzie¿owych przy
Zespole Szkó³ Ekonomicznych
w Brzozowie i SK PTSM przy
Zespole Szkó³ Budowlanych
w Brzozowie.

 Baza noclegowa rajdu
mieœci³a siê w schronisku PTSM
w Wetlinie.
Trasa rajdu:
I dzieñ – Przys³up – Ma³e Jas³o
(1097) – Jas³o (1153) – Okr¹glik (1101) – Fereczata (1102) -  Smerek
– Wetlina
II dzieñ – Wetlina - Prze³êcz Or³owicza (1094) –– Roh (1255)
– Chatka Puchatka (1232) -  Wetlina

W rajdzie uczestniczy³y nastêpuj¹ce szko³y:
· Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych  w Brzozowie - 19 uczniów,
· Zespó³ Szkó³ Budowlanych  w Brzozowie - 20 uczniów,
· Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Jedliczu - 10 uczniów,
· Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesku - 10 uczniów,
· Zespó³ Szkó³ nr 1 w Sanoku - 10 uczniów,
· Zespó³ Szkó³ nr 4 w Sanoku - 11 uczniów,
· Zespó³ Szkó³ w Jedliczu - 11 uczniów.

W czasie rajdu przeprowadziliœmy 4 konkursy:  krajoznawczo
– turystyczny, wiedzy ekologicznej, wiedzy o PTSM oraz
piosenki turystycznej.

W wyniku eliminacji poszczególne miejsca zajêli:
W konkursie ekologicznym:
I miejsce – Angelika Duma - LO Lesko,
II miejsce – Wojciech Strzelecki – ZS nr 4 Sanok,
III miejsce – Ma³gorzata Jara – ZSE Brzozów i Sylwia Kêpka
- ZSB Brzozów.
W konkursie krajoznawczym:
I miejsce – Katarzyna Konik – LO Lesko,
II miejsce – Natalia  Czuba – ZSE Brzozów,
III miejsce – Mateusz Kubacki – ZS Jedlicze.

 IX Wojewódzki Rajd  Szkó³ Œrednich

 Danuta S³aba

W konkursie wiedzy o PTSM:
I miejsce – Bo¿ena Kêdra - ZSE
Brzozów,
II miejsce – Magdalena Dro¿d¿al – ZSB
Brzozów,
III miejsce – Natalia Szymanowska - LO
Lesko.

W konkursie piosenki turystycznej:
I miejsce -  grupa z LO z Leska

Podczas rajdu m³odzie¿ bra³a
równie¿ udzia³ w akcji sprz¹tania gór.
Poszczególne grupy rywalizowa³y ze
sob¹, kto nazbiera wiêcej œmieci.

W tej konkurencji tak¿e przyznano nagrody.
W czasie rajdu dopisywa³a nam piêkna pogoda.

Nawi¹zano nowe znajomoœci i przyjaŸnie, wszyscy uczestnicy
rajdu  przyrzekli sobie spotkanie na jubileuszowym X Rajdzie

Szkó³ Œrednich w 2006 r., który odbêdzie siê w Ustrzykach
Górnych.

Organizatorzy znaleŸli licznych sponsorów, dziêki którym
mo¿liwe by³o zorganizowanie atrakcji turystycznych, ufundo-
wanie posi³ków i nagród.

Sponsorzy rajdu:
- Dyrektor ZSE w Brzozowie,
- Dyrektor ZSB w Brzozowie,
- Starostwo Powiatowe w Brzozowie,
- Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Brzozowie,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
   Wodnej w Rzeszowie,
- Piekarnia z Przysietnicy - A. B¹k
- Hurtownia Drobiu w Bliznem,
- Zak³ad uboju, skupu i przetwórstwa miêsnego w Brzozowie,
- Wyroby Cukiernicze w Brzozowie – W. Bieñczak.

W imieniu organizatorów i m³odzie¿y bior¹cej udzia³
w rajdzie sk³adamy serdeczne podziêkowania sponsorom, bo to
dziêki ich wsparciu rajd móg³ siê odbyæ.

W rajdzie udzia³ wziêli uczniowie
z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych ...

... i Zespo³u Szkó³ Budowlanych

Wszystkich zachwyca³o piêkno Bieszczad
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12 wrzeœnia br. najlepsi uczniowie Zespo³u Szkó³ Budowlanych
im. T. Koœciuszki w Brzozowie zostali uhonorowani stypendiami Prezesa Rady
Ministrów. Spotkanie odby³o siê w sali konferencyjnej Regionalnego Cen-
trum Szkolenia Admini-
stracji w Rzeszowie. Na
uroczystoœci wrêczenia
dyplomów stypendy-
stom obecni byli: Woje-
woda Podkarpacki - Jan
Kurp oraz Podkarpacki
Kurator Oœwiaty - Stani-
s³aw Rusznica.

Stypendyst¹ Pre-
zesa Rady Ministrów
mo¿e zostaæ jeden uczeñ

szko³y œredniej, który  w wyniku rocznej klasyfikacji uzyska³ najwy¿sz¹ œredni¹
ocen, uprawniaj¹c¹ do otrzymania œwiadectwa promocyjnego z wyró¿nieniem
(czyli œredni¹ 4,75) i co najmniej dobr¹ ocenê z zachowania.

Stypendium w kwocie oko³o 250 z³ miesiêcznie przyznawane jest na
okres 10 miesiêcy, od wrzeœnia do czerwca danego roku szkolnego i wyp³acane w dwóch ratach.

Tegorocznymi stypendystami s¹: Sylwia Kêpka (klasa III LO) oraz Rafa³ G³adysz (klasa III TB). Oboje wykazali siê
najwy¿sz¹ œredni¹ ocen, odpowiednio w liceum profilowanym i technikum. Ponadto odznaczyli siê sumiennoœci¹ w realizacji
obowi¹zków szkolnych oraz ¿yczliwoœci¹ wobec kolegów i kole¿anek. Za ambicjê, talent i du¿y wk³ad pracy zostali docenieni
i uhonorowani.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych

Mariusz Dydek

Tradycj¹ naszej szko³y jest organizacja
wycieczki dla najlepszych uczniów, sportowców
oraz cz³onków Samorz¹du Szkolnego. W tym roku
wybraliœmy siê do Sandomierza, który jest per³¹
architektury polskiej. Zwiedzanie rozpoczêliœmy od
odwiedzenia grobu Teresy Izabeli Morsztynówny
- córki wojewody sandomierskiego z Chorzelowa,
która zmar³a 15 sierpnia 1698 r. Wed³ug legendy
wyprosi³a sobie ona u Boga œmieræ  w dniu
swojego œlubu, poniewa¿ nie kocha³a cz³owieka,
za którego chcieli j¹ wydaæ rodzice. Jej cia³o
zachowa³o siê do dnia dzisiejszego, mimo up³ywu
300 lat.

Nastêpnie skierowaliœmy siê ku Bramie
Opatowskiej, z której roztacza siê piêkny widok na
ca³e miasto. Jest to jedna z czterech bram, jakie
znajdowa³y siê w Sandomierzu  za czasów jego
najwiêkszej œwietnoœci.

Kolejnym etapem naszego zwiedzania by³a
Podziemna Trasa Turystyczna. Jej d³ugoœæ wynosi
470 m, a zró¿nicowanie g³êbokoœci dochodzi nawet
do 12 m poni¿ej poziomu rynku. Trasa zosta³a
utworzona w czasie prowadzenia górniczych prac
zabezpieczaj¹cych Stare Miasto przez po³¹czenie dawnych
piwnic i podziemnych sk³adów kupieckich. Po wyjœciu z trasy
pod¹¿yliœmy do zbrojowni rycerskiej, gdzie ka¿dy z nas móg³
przymierzyæ zbrojê rycersk¹, suknie kasztelanki albo zakuæ siê
w dyby.

Miejscem, które mi szczególnie utkwi³o w pamiêci, by³
Dom Jana D³ugosza, gdzie zobaczyliœmy stare ornaty koœcielne,

naczynia liturgiczne oraz rêkawiczki œw. Królowej Jadwigi.
Nastêpnie przeszliœmy do koœcio³a œw. Jakuba zbudowanego
w 1226. Jest to jeden z najpiêkniejszych  pomników architektury
romañskiej w Polsce. Zachowa³ typowy uk³ad przestrzenny
budowli klasztornej i bogat¹ dekoracjê plastyczn¹ z ceg³y
formowanej i glazurowej.

Wspomnê jeszcze o przepiêknej
katedrze wzniesionej w XIV w.
z funduszy Kazimierza Wielkiego. W jej
wnêtrzu znajduje siê dwanaœcie
obrazów przedstawiaj¹cych cierpienia
chrzeœcijan za wiarê. Ka¿dy obraz to
jeden miesi¹c, a na ka¿dym obrazie
namalowanych jest tyle postaci ile dni
liczy dany miesi¹c.

W drodze powrotnej wst¹-
piliœmy jeszcze do ruin, niegdyœ
przepiêknego zamku Krzy¿topór. Nazwa
pochodzi od p³askorzeŸb: krzy¿a
i topora (znajduj¹cych siê u wejœcia),
które s¹ wyrazem przekonañ religijnych
i herbem fundatora. Zamek wzniesiony
zosta³ w latach 1624-44 przez
Krzysztofa Ossoliñskiego. Budowla ta
symbolizuje kalendarz: 4 baszty-
kwarta³y i pory roku, 12 sal – miesi¹ce,
52 pokoje – tygodnie, 365 okien – dni
w roku.

D³ugo by mo¿na by³o jeszcze
opisywaæ piêkno Sandomierza i jego zabytków. Wycieczka
dostarczy³a wszystkim uczestnikom mnóstwo wra¿eñ. Polecamy
Sandomierz i okolice turystom i organizatorom wycieczek
szkolnych. Naprawdê warto odwiedziæ to piêkne miasto i poznaæ
jego zabytki.

Z  ¿yciaZ  ¿yciaZ  ¿yciaZ  ¿yciaZ  ¿ycia

Dominika Olszewska
Przewodnicz¹cy Samorz¹du Szkolnego

uczniów  Iuczniów  Iuczniów  Iuczniów  Iuczniów  I     LOLOLOLOLO

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników
wycieczki do Sandomierza

Wrêczenie dyplomów

Stypendyœci z ZSB wraz z J. Kurpem i S. Rusznic¹
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 20.10. 2005 r.

Wies³awa Wojciechowska
doradca zawodowy

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. Instruktor nauki jazdy
2. Robotnik budowlany
3. Operator prasy hydraulicznej (osoba niepe³nosprawna)
4. Stolarz meblowy (doœwiadczenie)
5. Recepcjonista (wykszta³cenie wy¿sze, znajomoœæ j. angielskiego)

6. Operator wózka wid³owego
7. Mechanik sprzêtu AGD
8. Kasjer - sprzedawca (doœwiadczenie,
znajomoœæ kasy fiskalnej, praca w Sanoku
lub w Kroœnie)
9. Ksiêgowa - praca w Brzozowie

Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie w listopadzie bie¿¹-
cego roku rozpoczyna kolejn¹  - drug¹ ju¿ edycjê programu „Ko-

bieto wróæ na rynek pracy”.
Dobre efekty pracy w  pierwszej edycji pro-

gramu oraz zadowolenie wyra¿ane przez
uczestniczki  stanowi¹ potwierdzenie jego
trafnoœci i zwiêkszaj¹  motywacjê do konty-

nuowania dzia³añ zainicjowanych
w celu wspierania kobiet maj¹cych trud-
noœci w znalezieniu pracy.

Dla kogo jest ten program?
Uczestniczkami zajêæ s¹ kobiety za-

rejestrowane w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Brzozowie jako osoby bezrobot-

ne, maj¹ce trudnoœci  w powrocie do pra-
cy. Program zak³ada tak¿e wsparcie osób,

które maj¹ trudnoœci z przystosowaniem zawodowym spowo-
dowane b³êdnym wyborem zawodu.

Cele programu:
G³ównym celem  programu „Kobieto wróæ na rynek pra-

cy”  jest zwiêkszenie motywacji uczestniczek  do podejmowania
aktywnych dzia³añ na rynku pracy. Ka¿da osoba bior¹ca udzia³
w zajêciach  dokona oceny swojej obecnej sytuacji,  okreœli
mo¿liwoœci, pozna sposoby radzenia sobie z trudnoœciami.

Wa¿nym elementem programu bêdzie sprawdzenie  mo¿-
liwoœci zawodowych  ka¿dej z osób uczestnicz¹cych
w programie poprzez wykonanie badania z wykorzystaniem me-

NOWA  EDYCJA  PROGRAMU
„Kobieto wróæ na rynek pracy”

tod psychologicznych. Pozwoli to na  okreœlenie dominuj¹cego
typu osobowoœci zawodowej i wyznaczenie najw³aœciwszego
dla danej osoby  œrodowiska zawodowego.

Przekazanie aktualnych informacji o lokalnym rynku pra-
cy i prezentacja oczekiwañ pracodawców (w oparciu o wyniki
badañ) pozwoli na odnalezienie obszarów wymagaj¹cych do-
skonalenia i przygotowanie siê do spotkañ z potencjalnymi pra-
codawcami. Celem programu jest tak¿e zwiêkszenie pewnoœci
siebie kandydatek podczas bezpoœrednich spotkañ z pracodaw-
cami i rozmów kwalifikacyjnych.

Zamierzeniem autorów programu jest ukazanie mo¿liwo-
œci wykorzystywania najnowoczeœniejszej  technologii interne-
towej.  Zgodnie z za³o¿eniami programu, ka¿da uczestniczka za-
jêæ zdobêdzie podstawowe umiejêtnoœci w zakresie obs³ugi pocz-
ty elektronicznej i korzystania z Internetu.

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

Mamy nadziejê, ¿e udzia³ w programie zwiêkszy motywa-
cjê uczestniczek do samodzielnego poszukiwania pracy
i bêdzie inspiracj¹ do wykorzystywania  nowych metod dzia³a-
nia, a w konsekwencji  zwiêkszy szanse  na znalezienie  pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane udzia³em w progra-
mie „Kobieto wróæ na rynek pracy” zapraszamy do Powiatowe-
go Urzêdu Pracy w Brzozowie, ul. Rynek 9, pokój nr 12,
tel.  43-080-68.

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30.09. 2005 r.
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy  Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci
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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

Anna W³adyka: Czy mo¿e Pan
powiedzieæ, jak kszta³towa³a siê
Pañska kariera zawodowa?
Tadeusz Pióro: Pracujê w Inspekcji
Sanitarnej od 1979 r., kiedy to
ukoñczy³em studia na Uniwersytecie
Jagielloñskim w Krakowie. Pracê
rozpocz¹³em w laboratorium w Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Kroœnie z siedzib¹
w Sanoku, by³em tam równie¿
zastêpc¹ Dyrektora Stacji, a póŸniej
zosta³em mianowany Dyrektorem
Wojewódzkiej Stacji, nastêpnie
w 1999 r. zosta³em szefem dele-
gatury w Sanoku. W Brzozowie
pracujê od 1 wrzeœnia 2004 r., od kiedy
to zacz¹³em pe³niæ obowi¹zki
Dyrektora Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej, natomiast
od 1 wrzeœnia 2005 r. po postê-
powaniu konkursowym zosta³em
powo³any na stanowisko Pañstwo-
wego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Dyrektora Stacji.
AW: Móg³by Pan przybli¿yæ historiê
Inspekcji Sanitarnej w Brzozowie?
TP: Historia Inspekcji Sanitarnej
w Brzozowie siêga 1954 r., kiedy to
dekretem Rady Pañstwa zosta³a
powo³ana Pañstwowa Inspekcja
Sanitarna i ówczesna Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Brzozowie. Mieœci³a siê ona w tru-
dnych warunkach lokalowych w bu-
dynku przy ul. 3-go Maja. Wtedy
nadzorowany przez Stacjê Powiatow¹
by³ równie¿ teren dynowski. Kilka lat
póŸniej siedziba stacji zosta³a
przeniesiona do dawnego budynku

Telekomunikacji. Zmiana ta nie rozwi¹za³a
jednak problemu lokalowego Sanepidu, gdy¿
po up³ywie nastêpnych kilku lat czêœæ
oddzia³ów przeniesiono do zwolnionych
pomieszczeñ po oddziale p/gruŸliczym przy ul.
Moniuszki. W 1975 r. po reformie
administracyjnej kraju nadzór nad Stacj¹
przejê³a Wojewódzka Stacja w Kroœnie
z siedzib¹ w Sanoku. Wtedy staraniem
ówczesnego Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarnej Pana Zygmunta D¹browskiego
wykupiono dzia³kê z obecnym budynkiem, co
da³o mo¿liwoœæ ostatecznego scalenia
lokalowego wszystkich dzia³ów Powiatowej
Inspekcji Sanitarnej w Brzozowie. W tym
w³aœnie budynku w 1994 r. rozpoczêto
modernizacjê. Zosta³y dobudowane nowe
pomieszczenia z myœl¹ o laboratorium. Od
wtedy Stacja zaczê³a funkcjonowaæ w jednym
miejscu.
AW: Jakie s¹ zadania i zakres dzia³añ Stacji?
TP: Zakres dzia³añ Inspekcji Sanitarnej jest
bardzo rozleg³y. Prowadzimy nadzór nad
obiektami s³u¿by zdrowia, obiektami
komunalnymi w tym ujêciami wody
(zaopatruj¹cej ludnoœæ w wodê do picia i na
potrzeby gospodarcze), nad placów-
kami oœwiatowo-wychowawczymi, nad
obiektami ¿ywnoœciowo-¿ywieniowymi oraz
nad zak³adami pracy (szczególnie w zakresie
wystêpowania na stanowiskach pracy
szkodliwoœci fizycznych i chemicznych).
Inspekcja Sanitarna opiniuje obiekty nowo-
powstaj¹cych obiektów w powiecie i wreszcie
prowadzi i koordynuje, jak wczeœniej zosta³o
powiedziane, dzia³alnoœæ oœwiatowo-
zdrowotn¹. W Stacji funkcjonuje Laboratorium
Epidemiologii, w którym mo¿na wykonaæ
wymazy na nosicielstwo lub inne podstawowe
badania pracownicze. Drugie laboratorium,
które u nas funkcjonuje to Laboratorium
Higieny Komunalnej. Problem naszego
powiatu to problem jakoœci wody. Tereny
powiatu brzozowskiego s¹ bogate w z³o¿a
manganowo – ¿elazowe, gdzie nie jest ³atwo
uzyskaæ odpowiednio nisk¹ zawartoœæ
manganu i ¿elaza. W zwi¹zku z tym
wykonujemy tutaj ró¿nego typu badania,
prowadz¹ce do tego, aby pokazaæ w³adzom
samorz¹dowym, gdzie jaka jest woda i co zrobiæ
aby poprawiæ jej jakoœæ. Problem wody istnieje

i dlatego bardzo znacz¹co pracujemy
w³aœnie nad tym laboratorium. Je¿eli
bêdziemy zg³aszaæ wniosek do akredytacji
to bêdziemy walczyæ przede wszystkim
o to laboratorium. Jednoczeœnie
próbujemy uruchomiæ Laboratorium
Pracy. Szczególnie w zakresie badañ
ha³asu i wibracji, bo taki sprzêt tutaj
posiadamy. Dotychczas nie by³o
rozporz¹dzenia, które by obligowa³o
zak³ady do tego typu badañ, natomiast
od kwietnia 2005 roku takie
rozporz¹dzenie jest wydane przez Ministra
Zdrowia i w tym momencie jest szansa, ¿e
to laboratorium bêdzie potrzebne. Liczymy
na to, ¿e uda nam siê uzyskaæ certyfikat,
jeœli chodzi o nasze laboratoria.

AW: Co siê zmieni³o w Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej od kiedy zosta³ Pan
Dyrektorem?
TP: Przez ten rok czasu stara³em siê zrobiæ
co tylko mog³em, aby przyczyniæ siê do
rozwoju placówki. Stacja posiada
certyfikat, który spe³nia wymagane normy
PN-EN 45004:1998, w oparciu o który jest
prowadzona dzia³alnoœæ kontrolna. W tym
momencie walczymy o laboratorium, które
jest w tej chwili po gruntownej
modernizacji i remoncie oraz wymianie
sprzêtu, zarówno laboratoryjnego jak

dawniej i obecnie
Rozmowa z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Brzozowie - Tadeuszem Pióro

Tadeusz Pióro

Pracownia bakteriologii wody
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S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E
i biurowego. Jednoczeœnie zosta³ wdro¿ony system jakoœci w oparciu
o normê PN-EN ISO/IEC 17025:2004, która dotyczy w³aœnie
laboratorium. Pod koniec tego roku chcemy
zg³osiæ do Polskiego Centrum Akredytacji
wniosek o przeprowadzenie w przysz³ym roku
audytu certyfikacyjnego i liczymy na to, ¿e
uzyskamy certyfikat, który potwierdzi
wiarygodnoœæ wykonywanych badañ
w naszym laboratorium. Nast¹pi³o u nas wiele
innych zmian. Zosta³y odnowione wszystkie
pomieszczenia administracji, zmieni³ siê tak¿e
wygl¹d laboratoriów. Nie mo¿na prowadziæ
systemu jakoœci, jeœli pomieszczenia do tego
przeznaczone s¹ z³e technicznie. W tym zakresie
jest u nas znacz¹ca poprawa. Zauwa¿alna
zarówno przez postronnych ludzi, jak i przez
pracowników. W naszym obiekcie powsta³o
równie¿ centrum szkoleniowe. Prowadzimy
dzia³alnoœæ oœwiatow¹, organizujemy wiele
szkoleñ dla dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e promujemy
zdrowy styl ¿ycia. I zawsze pojawia³ siê problem,
gdzie te szkolenia prowadziæ, dlatego z pomieszczeñ niewy-
korzystanych utworzyliœmy centrum szkoleniowe, które na czas
obecny mo¿e pomieœciæ nawet do 50 osób. Przy pomocy pomieszczeñ
s¹siaduj¹cych szkolenia te mo¿na prowadziæ w formie warsztatu.

AW: Komu s³u¿y praca Inspekcji Sanitarnej?
TP: Staram siê, aby Stacja by³a ukierunkowana na ludzi.

Staramy siê pomóc ludziom w powiecie
brzozowskim i wierzê, ¿e nasze intencje tak
s¹ odbierane. Inspekcja Sanitarna jest s³u¿b¹,
która ma s³u¿yæ. I chcia³bym, aby w dalszym
ci¹gu tak to funkcjonowa³o. Cieszê siê, ¿e
wspó³praca z samorz¹dami a tak¿e mediami
uk³ada siê nam bardzo dobrze, poniewa¿
chcemy nag³aœniaæ tematy, które realizujemy.
W szerokim zakresie dzia³amy oœwiatowo
i wierzê, ¿e m³odzie¿ wiele siê dowie na
poruszane przez nas tematy. Najlepszym
Ÿród³em zapobiegania jest w³aœnie wiedza.
AW: Jakie s¹ w tej chwili Pañskie cele i plany
na przysz³oœæ?
TP:  Wiêkszoœæ prac remontowo-
modernizacyjnych budynku zosta³o ju¿
przeprowadzone. Teraz mo¿emy ju¿ tylko
doskonaliæ nasz¹ pracê, dokupowaæ sprzêt
do laboratoriów i uzyskaæ akredytacjê

laboratorium. Uzyskanie akredytacji jest dla mnie celem
nadrzêdnym.
AW: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Anna W³adyka

Zapnij pasy!
Wszystkie osoby w samochodzie zajmuj¹ce miejsca

wyposa¿one w pas powinny je zapi¹æ, zanim pojazd ruszy. Prawid³owo
zapiêty pas powinien przylegaæ do cia³a. Pas biodrowy opinaæ biodra

jak najni¿ej w stosunku do brzucha. Pas
piersiowy powinien przebiegaæ nad
œrodkiem barku, bez tendencji do zsuwania
siê z ramienia. W tym celu dopasuj górny
punkt jego mocowania. W interesie tych,
którzy siedz¹ z przodu jest, aby pasy zapiêli
tak¿e siedz¹cy z ty³u. Prawa fizyki s¹
bezwzglêdne dla uczestników wypadku.
W razie czo³owego zderzenia nie zapiêty
pasa¿er z ty³u prze³amaæ mo¿e oparcie
przedniego fotela, a tym samym doprowadziæ
to mo¿e do zmia¿d¿enia osoby na nim
siedz¹cej. Pas jest najlepsz¹ ochron¹ dla

kierowcy i pasa¿erów, we wspó³pracy z prawid³owo ustawionym
zag³ówkiem i poduszk¹ powietrzn¹.

Dobrze zapiêty pas u³atwia kierowcy panowanie nad
samochodem, zw³aszcza w zakrêtach i na nierównoœciach drogi.
Zamiast kurczowo trzymaæ siê kierownicy mo¿na ni¹ precyzyjnie

skrêcaæ. Ponadto przywi¹zanie do samochodu umo¿liwia
wyczucie ka¿dego nieoczekiwanego ruchu pojazdu, na
przyk³ad œlizgów tylnej osi lub kó³ przednich
i natychmiastow¹ reakcjê.  Wprawdzie pasy nie ocal¹
¿ycia w razie uderzenia w tward¹ przeszkodê z prêdkoœci¹
100 lub wiêcej kilometrów na godzinê, ale warto wiedzieæ,
¿e nie maj¹c zapiêtych pasów mo¿na straciæ ¿ycie przy
zderzeniu, a prêdkoœci¹ zaledwie 20-30 km/godz. Dlatego
te¿ w mieœcie, zw³aszcza podczas jazd z niewielkimi
prêdkoœciami, zapiête pasy s¹ najlepsz¹ gwarancj¹ ¿ycia.

Pamiêtaj, wiêc - pasów nie zapinasz dla policji.
Zapinasz je dla siebie – by lepiej czuæ siê w samochodzie
i nad nim panowaæ oraz chroniæ ¿ycie w razie wypadku.

Ujawniony przez policjanta brak zapiêtych pasów
mo¿e skutkowaæ 100 z³ grzywn¹ w postaci mandatu
karnego i 2 punktami karnymi.

Uwaga, wypadek! Uwaga, kolizja!
We wrzeœniu, na drogach powiatu brzozowskiego

mia³y miejsce 32 zdarzenia drogowe. W tym czasie dosz³o
do 6 wypadków drogowych i 26 kolizji. Statystycznie,
codziennie – na jednej z dróg Brzozowskiego dochodzi³o
do zdarzenia drogowego. Nie mniejsze zagro¿enie ma
miejsce w paŸdzierniku, bowiem w ci¹gu 13 dni mia³o
miejsce 13 zdarzeñ w tym 4 wypadki. W wypadkach
drogowych w okresie minionego pó³tora miesi¹ca
rannych zosta³o 12 osób. Dominuj¹cymi kategoriami
zdarzeñ drogowych by³y: nieprawid³owe omijanie,
wyprzedzanie, nie udzielanie pierwszeñstwa przejazdu,
a wiêc wymuszanie manewrów pojazdami wbrew
przepisom o ruchu drogowym oraz niedostosowanie
prêdkoœci do warunków ruchu na drodze. Oto wybrane
zdarzenia:
1.10 godz. 9.00 Brzozów ul. 3-Maja, kieruj¹cy oplem astra
nie ustêpuje pierwszeñstwa przejazdu i doprowadza do
zderzenia z audi 80, w wyniku czego oba pojazdy zostaj¹
uszkodzone;

Badanie próbki wody
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1.10 godz. 10.15 Turze Pole,  kieruj¹cy volkswagenem passatem,
nieposiadaj¹cy uprawnieñ, nie dostosowuje prêdkoœci do
warunków drogowych i doprowadza do zderzenia z autosanem,
oba pojazdy ulegaj¹ uszkodzeniu;
2.10 godz. 21.15 Humniska, kieruj¹ca volkswagenem passatem
na prostym odcinku drogi zjecha³a gwa³townie na prawo
uderzaj¹c w wysoki krawê¿nik, a nastêpnie po przejechaniu
przez chodnik i wjechaniu do rowu auto przekozio³kowa³o
i zatrzyma³o siê na ogrodzeniu prywatnej posesji. W wyniku
tego kieruj¹ca dozna³a obra¿eñ cia³a i zosta³a przewieziona do
szpitala.
2.10 godz. 11.45 Humniska, nn. pieszy wszed³ wprost pod
nadje¿d¿aj¹cy motocykl. Kierowca nagle hamuj¹c upad³ na
jezdniê doznaj¹c st³uczenia g³owy, wstrz¹su mózgu, st³uczenia
krêgos³upa i nosa;
2.10 godz. 2.00 Barycz, nn. pojazd zje¿d¿a na lewy pas drogi,
gdzie dochodzi do bocznego zderzenia z nadje¿d¿aj¹cym
z przeciwka volkswagenem bora i niezatrzymuj¹c siê odje¿d¿a
z miejsca zdarzenia;
3.10 godz. 9.25 kieruj¹ca fordem zje¿d¿a na lewy pas ruchu,
gdzie potr¹ca piesz¹;
3.10 Brzozów, ul. Bohaterów II Wojny Œwiatowej, kieruj¹cy
fordem nie zachowuje nale¿ytej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego
równie¿ forda, naje¿d¿a na ty³ tego pojazdu, uszkodzeniu ulegaj¹
oba auta;
7.10 godz. 11.10 Brzozów, ul. 3-Maja, kieruj¹cy oplem nie
ustêpuje na skrzy¿owaniu pierwszeñstwa przejazdu
mercedesowi kierowanemu przez obcokrajowca i doprowadza
do zderzenia obu samochodów;
7.10 godz. 15.00 Stara Wieœ, kieruj¹cy renaultem nieprawid³owo
wymijaj¹c fiata CC uderza w ten pojazd doprowadzaj¹c do
znacznego uszkodzenia fiata;
7.10 godz. 16.45 Obarzym, kieruj¹cy fordem zje¿d¿a na lewy pas
drogi, gdzie doprowadza do zderzenia siê z mercedesem
sprinterem. W wyniku zderzenia uszkodzeniu ulegaj¹ oba
pojazdy, a 5 osób jad¹cych mercedesem odnosi obra¿enia cia³a;
10.10 godz. 18.15 Dydnia, kieruj¹cy polonezem nieprawid³owo
wyprzedzaj¹c zaprzêg konny zderza siê z wozem, powoduj¹c
jego zniszczenie i rany nóg konia oraz uszkadzaj¹c pojazd,
którym kierowa³;
13.10 godz. 9.00 Stara Wieœ, kieruj¹cy audi 80 na ³uku drogi
traci panowanie nad pojazdem wypada z drogi i wje¿d¿a do
p³yn¹cej nieopodal Stobnicy.

Œwiêto Zmar³ych
Na terenie powiatu brzozowskiego znajduje siê wiele

cmentarzy, które w okresie Œwiêta Zmar³ych s¹ licznie

odwiedzane. Doœwiadczenia minionych lat wskazuj¹, ¿e przed
cmentarzami w tym czasie trudno jest przejœæ, przejechaæ, czy
zaparkowaæ samochód.

W zwi¹zku z powy¿szym apelujemy do wszystkich
udaj¹cych siê na cmentarze w swoich wsiach o pozostawianie
samochodów w gara¿u. Umo¿liwi to szczególnie osobom
przyje¿d¿aj¹cym na groby swoich bliskich z oddalonych
miejscowoœci znalezienie miejsca do zaparkowania auta.

Prosimy wszystkich, którzy udaj¹
siê na cmentarz piechot¹ o korzystanie
z chodników. W przypadku
poruszania siê poboczem jezdni
prosimy o zachowanie szczególnych
œrodków ostro¿noœci. Przypominam,
i¿ ustawa Prawo o ruchu drogowym
stanowi, i¿ „pieszy jest obowi¹zany
korzystaæ z chodnika lub drogi dla
pieszych, a w razie ich braku
- z pobocza. Je¿eli nie ma pobocza
lub czasowo nie mo¿na z niego
korzystaæ, pieszy mo¿e korzystaæ
z jezdni (id¹c lew¹ stron¹), pod
warunkiem zajmowania miejsca jak najbli¿ej jej
krawêdzi i ustêpowania pierwszeñstwa nadje¿d¿aj¹cemu
pojazdowi”. W okresie tego œwiêta, policja prowadzi³a bêdzie
coroczne dzia³ania pod kryptonimem „Znicz”. W pobli¿u
wiêkszych cmentarzy spotkacie Pañstwo patrole policji. Prosimy
o stosowanie siê do ich poleceñ, w przypadku objazdów,
kierowania na doraŸnie utworzone parkingi, zatrzymania lub
ograniczenia prêdkoœci na wskazanych odcinkach zmian zasad
ruchu pojazdów lub pieszych. Pamiêtajcie Pañstwo tak¿e,
wychodz¹c z domu, ¿e z³odzieje nie œwiêtuj¹ i mog¹ wykorzystaæ
ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê do dokonania kradzie¿y lub
w³amania. Opuszczaj¹c swoje mieszkanie sprawdŸcie tak¿e czy
wy³¹czono kuchniê, ¿elazko, grzejnik lub inne urz¹dzenia
elektryczne. Prosimy o dok³adne zamkniêcie domu, mieszkania,
gara¿u, piwnicy i innych pomieszczeñ.

W dniach poprzedzaj¹cych Œwiêto Zmar³ych i po tym
œwiêcie – w latach ubieg³ych policja przyjmowa³a zg³oszenia
kradzie¿y zniczy nagrobnych czy wieñców. Je¿eli bêdziecie
Pañstwo œwiadkami takiego procederu – prosimy o telefoniczne,
choæby anonimowe zg³oszenie, tel. 997; 112 lub oficer dy¿urny
KPP 43-08-310.

Kieruj¹cy i piesi - b¹dŸcie ostro¿ni, aby po tym œwiêcie
nie przyby³o nam grobów.

nadkom. Jan Wolak

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

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 43 1240 2597 1111 0000
3164 6633 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 zwracam siê do Pañstwa z gor¹c¹ proœb¹ o rozpropagowanie wœród zaprzyjaŸnionych firm, instytucji oraz
osób apelu p. Dionizego oœrodki finansowe na rehabilitacjê jego 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.
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S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E
KOMENDA POWIATOWA

PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W BRZOZOWIE

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

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
http://straz-brzozow.w.interia.pl
https://binp.info/kppspbrzozow/

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

W okresie jesienno – zimowym zwiêksza siê liczba po¿a-
rów w budynkach mieszkalnych. Jest to zwi¹zane w g³ównej
mierze z nieprawid³ow¹ eksploatacj¹ urz¹dzeñ grzewczych. Do
ogrzewania budynków wykorzystuje siê piece lub kot³y opala-
ne paliwem sta³ym, ciek³ym lub gazowym, a jako urz¹dzenia
dogrzewaj¹ce pomieszczenia stosowane s¹ ró¿nego rodzaju
piecyki gazowe i elektryczne. Stwarzaj¹ one zagro¿enia, które
uwarunkowane s¹ stanem technicznym i prawid³ow¹ obs³ug¹
ca³ego systemu grzewczego. 

Zagro¿enia mog¹ zaistnieæ w tych miejscach budynku,
gdzie znajduj¹ siê urz¹dzenia grzewcze, a wiêc w kot³owniach
i ³azienkach. Najczêœciej kot³ownie umiejscowione s¹ w czê-
œciach piwniczno-parterowych, a wiêc w pomieszczeniach u¿yt-
kowych, gdzie odbywa siê proces spalania paliw. Przewody
dymowe lub spalinowe (a tak¿e wentylacyjne)  przebiegaj¹ przez
ca³y budynek od czêœci piwniczno-parterowej, a koñcz¹ siê
nad po³aci¹ dachu, odprowadzaj¹c produkty spalania i napo-
wietrzaj¹ obiekt. Zagro¿enie po¿arowe mo¿e zaistnieæ od piw-
nicy a¿ po dach. Wystarczy jakieœ niedopatrzenie, nie najlep-
szy stan techniczny systemów wentylacyjnych, dymowo-spa-
linowych czy te¿ urz¹dzeñ i mo¿e dojœæ do wybuchu, po¿aru
lub zaczadzenia. 

Zaczadzenie mo¿e byæ równie¿ spowodowane tym, ¿e
w okresie zimowym wiêkszoœæ osób uszczelnia otwory okienne,
drzwiowe, niekiedy wentylacyjne. Ogranicza siê przez to
wymianê powietrza, a tym samym nie dostarcza siê
wystarczaj¹cych iloœci tlenu do budynku. Deficyt tlenowy
prowadzi do niepe³nego spalania paliwa w urz¹dzeniach
grzewczych, a produktem takiego spalania jest tlenek wêgla

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y  PO¯ARNEJ  W  BRZOZOWIE
OD 01.01.2005 DO 05.10.2005 r.

W okresie od 01. 01. br. do 05. 10. br. odnotowano 773
zdarzenia w tym: 72 po¿ary; w dzia³aniach zwi¹zanych
z gaszeniem po¿arów bra³y udzia³ 182 zastêpy stra¿y po¿arnej
w sk³adzie 911 ratowników PSP i OSP. W tym czasie dosz³o do
691 miejscowych zagro¿eñ. W ich likwidacji wziê³o udzia³ 770
zastêpów w sk³adzie 2978 ratowników. 10 alarmów okaza³o siê
fa³szywych.

Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
Miejscowe zagro¿enia.
· 18. 09. br. w miejscowoœci Brzozów mia³o  miejsce zagro¿enie

chemiczne - pojawienie siê gazu niewiadomego pochodzenia
w pomieszczeniach Oddzia³u Intensywnej Terapii Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie. Zg³oszenie o zdarzeniu
dy¿urny operacyjny PSK odebra³ o godz. 16.54. Do zdarzenia

S e z o n  g r z e w c z yS e z o n  g r z e w c z yS e z o n  g r z e w c z yS e z o n  g r z e w c z yS e z o n  g r z e w c z y

-  p o d s t a w o w e  u w a g i-  p o d s t a w o w e  u w a g i-  p o d s t a w o w e  u w a g i-  p o d s t a w o w e  u w a g i-  p o d s t a w o w e  u w a g i
potocznie zwany czadem, który emitowany jest do pomieszczeñ
wskutek braku odpowiedniej wentylacji.

Zgodnie  z § 30 ust. 1 i 2  rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych z dnia 16.06.2003 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138
z dnia 11 lipca 2003 r.) w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
1. W obiektach, w których odbywa siê proces spalania paliwa
sta³ego, ciek³ego lub gazowego, usuwa siê zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zak³adów zbiorowego ¿ywienia i us³ug

gastronomicznych co najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli przepisy
miejscowe nie stanowi¹ inaczej,

2) od palenisk opalanych paliwem sta³ym wymienionych
w pkt.1 – co najmniej cztery razy w roku,

3) od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i gazowym nie
wymienionych w pkt.1 - co najmniej dwa razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust.1, usuwa siê zanieczy-
szczenia z przewodów wentylacyjnych -  co najmniej raz
w roku, je¿eli wiêksza czêstotliwoœæ nie wynika z warunków
u¿ytkowych.

Apelujemy do wszystkich, aby przed rozpoczêciem
okresu grzewczego sprawdzili swoje instalacje grzewcze, ich
stan techniczny, pomieszczenia kot³owni i dro¿noœæ przewodów
wentylacyjnych. W przypadku nieprawid³owoœci apelujemy
o usuniêcie ich.

 W przypadkach ulatniania siê gazu, dwutlenku wêgla
lub innych substancji nale¿y dzwoniæ pod numery telefonów
alarmowych 112, 998 Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, lub numer
alarmowy 992 Pogotowia Gazowego.

zadysponowano 2 samochody  z JRG Brzozów, 1 samochód
z JRG Sanok, w tym 2 detektory gazów wybuchowych TMX
412. Po przyjeŸdzie na miejsce dowodz¹cy akcj¹ zarz¹dzi³
ewakuacjê pacjentów oraz personelu z oddzia³u Intensywnej
Terapii oraz przewietrzenia pomieszczeñ. Po wstêpnym
ustaleniu wykluczono brak gazu ziemnego ze wzglêdu na brak
instalacji gazowej. W trakcie prowadzonych dzia³añ
zadysponowano drugi TMX z KP PSP Sanok ze wzglêdu na
koniecznoœæ potwierdzenia odczytów o braku gazów
wybuchowych. Nastêpnie przyst¹piono do przeszukiwania
pomieszczeñ piwnicznych w celu ustalenia Ÿród³a emisji
zapachu z wentylacji do pomieszczeñ. Ustalono, i¿ Ÿród³em
emisji zapachu jest urz¹dzenie klimatyzacyjne (w fazie
monta¿u), które zosta³o zainstalowane na wysokoœci piwnic,
a wyjœcie tej instalacji znajdowa³o siê w pomieszczeniach
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Informacje ogólne
Szybkie rozprzestrzenianie siê chorób
wœród zwierz¹t udowodni³o w ostatnich
latach, ¿e skuteczne i szybkie ich
zwalczanie jest mo¿liwe tylko przy
odpowiednim oznakowaniu i wpisaniu
zwierz¹t do centralnego rejestru,
daj¹cego mo¿liwoœci szybkiego
stwierdzenia pochodzenia i miejsca
przebywania tych zwierz¹t.

G³ównym celem Systemu
Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t jest
ujednolicenie identyfikacji zwierz¹t.
System jest wykorzystywany w szcze-
gólnoœci do ustalania miejsc pobytu
i przemieszczeñ zwierz¹t.

Na System Identyfikacji i Rejestra-
cji Zwierz¹t, obejmuj¹cy byd³o, owce,
kozy oraz œwinie, sk³adaj¹ siê nastêpu-
j¹ce elementy:
· Rejestr zwierz¹t gospodarskich

oznakowanych i siedzib stada tych
zwierz¹t (Centralna Baza Danych),

· Znaki identyfikacyjne: kolczyki (byd³o,
owce, kozy i œwinie) lub tatua¿ (owce,
kozy i œwinie), paszporty byd³a,

· Ksiêgi rejestracyjne prowadzone przez
posiadacza w siedzibie stada odrêbnie
dla poszczególnych gatunków zwierz¹t,

· Dokumentacja przewozowa (w przy-
padku owiec i kóz).

Regulacje prawne dotycz¹ce identy-
fikacji i rejestracji zwierz¹t zawarte s¹
w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rz¹t (Dz. U. Nr 91, poz. 872) oraz ustawie
z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierz¹t (Dz. U. Nr 100, poz. 837).

Znaki identyfikacyjne
Zwierzêta gospodarskie (byd³o, owce,
kozy i œwinie) podlegaj¹ oznakowaniu.
Oznakowanie polega na:
·W przypadku byd³a:
- Za³o¿eniu na obu ma³¿owinach usznych

kolczyków albo duplikatu kolczyka
z numerem identyfikacyjnym zwierzêcia
gospodarskiego, umo¿liwiaj¹cym
dokonanie indywidualnej identyfikacji
ka¿dego zwierzêcia.

·W przypadku owiec i kóz:
- Za³o¿eniu na lew¹ ma³¿owinê uszn¹

kolczyka albo duplikatu kolczyka
z numerem identyfikacyjnym zwierzêcia
gospodarskiego umo¿liwiaj¹cym
dokonanie identyfikacji ka¿dego
zwierzêcia, a ponadto:

- Za³o¿eniu na praw¹ ma³¿owinê uszn¹
kolczyka z numerem identyfikacyjnym
zwierzêcia gospodarskiego albo

SYSTEM  IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI
ZWIERZ¥T

duplikatu kolczyka (owca przeznaczona
do handlu),

- Wytatuowaniu numeru identyfikacyj-
nego zwierzêcia gospodarskiego (owca
nie przeznaczona do handlu),

- Za³o¿eniu na praw¹ ma³¿owinê uszn¹
kolczyka z numerem identyfikacyjnym
zwierzêcia gospodarskiego albo
duplikatu kolczyka, albo umieszczeniu
na pêcinie opaski z numerem identyfika-
cyjnym zwierzêcia gospodarskiego
(kozy).

· W przypadku œwiñ:
- Wytatuowaniu numeru identyfika-

cyjnego zwierzêcia gospodarskiego
albo za³o¿eniu na lew¹ ma³¿owinê uszn¹
kolczyka z numerem identyfikacyjnym
zwierzêcia gospodarskiego, albo
duplikatu kolczyka.

Numer identyfikacyjny byd³a, owcy
i kozy jest numerem umo¿liwiaj¹cym
dokonanie indywidualnej identyfikacji
ka¿dego zwierzêcia oraz ustalenie,
w której siedzibie stada zwierzê siê
urodzi³o.
Numer identyfikacyjny œwini jest
numerem siedziby stada, w której zwierzê
siê urodzi³o lub, w której po raz pierwszy
zosta³o zg³oszone do rejestru zwierz¹t
gospodarskich oznakowanych.

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

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Informacje zebra³ i opracowa³:
    m³. kpt Tomasz Mielcarek

piwnicznych bezpoœrednio pod pomieszczeniami Oddzia³u
Intensywnej Terapii. Nieszczelnoœæ instalacji klimatyzatora
powodowa³a przedostanie siê gazu niewiadomego pocho-
dzenia poprzez system wentylacyjny do pomieszczeñ
znajduj¹cych siê powy¿ej. Pomieszczenia te przekazano do
dalszego dozoru personelowi technicznemu szpitala (dalsze
przewietrzanie, kontrola i okresowy zakaz korzystania z
pomieszczeñ). Nie ustalono rodzaju substancji wydzielaj¹cej
zapach z instalacji klimatyzatora ze wzglêdu na brak kontaktu
z firm¹ wykonawcz¹. Dzia³ania zakoñczono o godz.18.40.

· 24. 09. br. w miejscowoœci Jasienica Rosielna mia³o  miejsce
zdarzenie drogowe. Zg³oszenie o zdarzeniu drogowym
dy¿urny  operacyjny PSK odebra³ o godz. 02.03. Do zdarzenia
zadysponowano 2 samochody  z JRG Brzozów, oraz jeden
samochód z JRG Rzeszów. W chwili przybycia zastêp JRG
zasta³ na stromym podjeŸdzie drogi samochód ciê¿arowy
z przyczep¹, który uleg³ skrzy¿owaniu. Samochód znajdowa³
siê na jezdni, natomiast przewrócona przyczepa, oparta

o barierê ochronn¹ by³a czêœciowo zawieszona nad skarp¹
i przedni¹ osi¹ na jezdni. Na drodze znajdowa³ siê rozrzucony
³adunek (pomidory w skrzynkach ok. 1 tony). Pozosta³a czêœæ
³adunku by³a poza jezdni¹. W zdarzeniu nie by³o osób
poszkodowanych. Dzia³ania polega³y na rozpoznaniu sytuacji
i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odczepiono samochód od
przyczepy. Samochód zosta³ odholowany na pobliski parking.
Dy¿urny operacyjny na miejsce zdarzenia zadysponowa³
samochód ratownictwa technicznego MegaCity z JRG
Rzeszów. Po jego przybyciu podniesiono przyczepê
i przemieszczono na parking. Dzia³ania asekurowa³ zastêp
GBM 2,5/8 z JRG.  Na miejscu zdarzenia pozosta³ patrol policji,
który kierowa³ ruchem na drodze do czasu  usuniêcia
rozrzuconego ³adunku z drogi przez w³aœciciela.
Przypuszczaln¹ przyczyn¹ zdarzenia by³a awaria uk³adu
hamulcowego. Dzia³ania trwa³y 6,5 godz.



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

PRZEWODNIK  ROLNIKA

ARiMR w Brzozowie

Jak zamówiæ kolczyki?
Aby zamówiæ kolczyki dla byd³a, owiec albo kóz posiadacz
zwierz¹t musi z³o¿yæ wniosek o przydzielenie puli numerów
identyfikacyjnych w odpowiednim Biurze Powiatowym
ARiMR. Otrzymany wydruk z numerami nale¿y zachowaæ, aby
przy sk³adaniu zamówienia na kolczyki do³¹czyæ jego kopiê.
Posiadacz trzody chlewnej nie sk³ada wniosku o przydzielenie
puli, gdy¿ œwinie s¹ znakowane numerem stada.
Zamawianie kolczyków:
· Za poœrednictwem Biura Powiatowego ARiMR
  Przy zamówieniu za poœrednictwem Biura Powiatowego

ARiMR posiadacz zwierz¹t wype³nia formularz zamówienia
udostêpniony przez BP i do³¹cza do niego kopiê otrzymanej
puli numerów z piecz¹tk¹ AUTORYZOWANE DO
PRODUKCJI. BP wysy³a zamówienie do wybranego
dostawcy.

 Uwaga! Zamawiaj¹cy reguluje p³atnoœci zwi¹zane
z zamówionymi kolczykami na zasadach przyjêtych przez
Dostawcê. Agencja nie pobiera ¿adnych op³at
zwi¹zanych z zamawianiem kolczyków.

  · Bezpoœrednio u dostawcy
  Jeœli posiadacz samodzielnie zamawia kolczyki, to mo¿e

skorzystaæ z formularzy dostêpnych w Biurze
Powiatowym lub samodzielnie przygotowuje
zamówienie, w którym obowi¹zkowo musz¹ byæ
podane nastêpuj¹ce dane:

- Numer siedziby stada.
- Numer zamawianych kolczyków wraz z gatunkiem

zwierz¹t, dla którego s¹ zamawiane.
- Oœwiadczenie: „Niniejszym zobowi¹zujê siê do

uiszczenia stosownych op³at i odbioru
zamówionych kolczyków zgodnie z warunkami
okreœlonymi w cenniku dostawcy”.

- Dok³adny adres zamawiaj¹cego.
- Datê oraz podpis zamawiaj¹cego.
Do zamówienia nale¿y do³¹czyæ kopiê wykazu
numerów identyfikacyjnych zwierz¹t przyznanych przez
system informatyczny ARiMR z piecz¹tk¹ AUTORYZOWANE
DO PRODUKCJI. Zamówienie nale¿y przes³aæ na adres
dostawcy, wszystkie niezbêdne dane dostawcy oraz cennik
s¹ podane w ka¿dym Biurze Powiatowym ARiMR oraz na
stronie internetowej Agencji.
Uwaga! Duplikaty kolczyków zamawiamy wy³¹cznie za
poœrednictwem Biura Powiatowego ARiMR.
NOWE  ZASADY  IDENTYFIKACJI  I  REJESTRACJI
OWIEC  ORAZ  KÓZ  OBOWI¥ZUJ¥CE  OD  9  LIPCA
2005 r.
Okreœla  je Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia
17 grudnia 2003 r. ustanawiaj¹ce system identyfikacji
i rejestracji owiec i kóz, zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie (WE) Nr
1782/2003 i Dyrektywê 92/102/EWG oraz 64/432/EWG.
Nowe regulacje wesz³y w ¿ycie 9 lipca 2005 r. i dotycz¹ owiec
i kóz urodzonych po tej dacie.
System Identyfikacji i Rejestracji owiec i kóz sk³ada siê
z nastêpuj¹cych elementów:
· Znaków identyfikacyjnych.
· Ksiêgi rejestracji prowadzonej przez posiadacza zwierz¹t.
· Dokumentacji przewozowej.
· Rejestru zwierz¹t (Centralna Baza Danych).
Obowi¹zki posiadacza owiec i kóz:
· Oznakowanie i zg³oszenie do rejestru w BP ARiMR

posiadanych owiec/kóz w terminie do 30 dni od ich
urodzenia,

· Zg³oszenie do Agencji wszystkich przemieszczeñ (sprzeda¿,
kupno, wywóz, przywóz), padniêcia, uboju i utylizacji zw³ok
owiec/kóz w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,

· Prowadzenia ksiêgi rejestracji odrêbnie dla ka¿dego stada
owiec/kóz,

· Przechowywanie dokumentów przewo- zowych przez min.
3 lata od przewozu do miejsca przeznaczenia,

· Prowadzenie spisu owiec/kóz w stadzie, co najmniej raz na
12 miesiêcy.

Ponadto posiadacz owiec/kóz zobowi¹zany jest dostarczyæ
na ka¿de ¿¹danie Agencji wszystkich informacji na temat
pochodzenia, identyfikacji i miejsca przeznaczenia zwierz¹t,
które posiada³, utrzymywa³, transportowa³, sprzedawa³ lub
ubija³ w ci¹gu trzech ostatnich lat.

Zasady znakowania owiec i kóz
Zwierzêta urodzone po 9 lipca 2005 r. nale¿y oznakowaæ
dwoma identyfikatorami:

· W przypadku owcy przeznaczonej do handlu (teren UE)
kolczykiem zak³adanym na lewej ma³¿owinie usznej

oraz drugim kolczykiem o tym samym numerze
i d e n t y f i k a c y j n y m
zak³adanym na prawej
ma³¿owinie usznej,
· W przypadku owcy
nie przeznaczonej do
handlu – kolczykiem
zak³adanym na lewej
ma³¿owinie usznej oraz
tatua¿em wykonywa-
nym na prawej ma³-
¿owinie usznej,
· W przypadku kóz –
kolczykiem zak³ada-
nym na lewej ma³¿owi-

nie usznej oraz drugim kolczykiem na prawej ma³¿owinie
usznej lub opask¹ umieszczon¹ na pêcinie.

Zwierzêta pochodz¹ce z Pañstw Cz³onkowskich zachowuj¹
swoje oryginalne oznakowanie.
      Posiadacz owcy/kozy zobowi¹zany jest zg³osiæ w BP
ARiMR ka¿d¹ zmianê miejsca pobytu zwierzêcia w ci¹gu 7 dni
od daty zaistnienia ww. zdarzenia.

Posiadacz owcy/kozy przywiezionej z pañstwa
cz³onkowskiego UE zobowi¹zany jest zg³osiæ wwóz tych
zwierz¹t w terminie 7 dni od dnia wwozu na teren Polski, chyba
¿e miejscem przeznaczenia jest rzeŸnia, a ubój zwierzêcia
dokonany zostanie w ci¹gu 5 dni roboczych od dnia wwozu.
Posiadacz owcy/kozy przywiezionej z pañstwa spoza UE
zobowi¹zany jest oznakowaæ zwierzêta i zg³osiæ ten fakt przed
opuszczeniem przez zwierzê gospodarstwa przeznaczenia,
jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia przeprowadzenia
weterynaryjnej kontroli granicznej, chyba ¿e miejscem jego
przeznaczenia jest rzeŸnia, a ubój zwierzêcia dokonany
zostanie w ci¹gu 5 dni roboczych od kontroli. c.d.n

Bli¿sze informacje na temat wdra¿ania i funkcjonowania
Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t mo¿na uzyskaæ
w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, na stronie: www.arimr.gov.pl,
Powiatowych Zespo³ach Doradztwa Rolniczego oraz
u przedstawicieli Ma³opolskiego Centrum Biotechniki
w Krasnem (inseminatorzy).
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- Asia, dobra by³aœ! – s³ychaæ by³o radosne okrzyki kibicuj¹cych, kiedy
drobna dziewczyna kilka razy trafi³a pi³eczk¹ w czarne pola. Asi ze szczê-
œcia zab³yszcza³y oczy.
Kilkadziesi¹t osób z upoœledzeniem umys³owym w niedzielê (18 wrzeœnia
br.) wziê³o udzia³ w dru¿ynowych zawodach sportowych i biegu prze³ajo-
wym zorganizowanych przez Warsztaty Terapii Zajêciowej w Haczowie
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym.

Pomimo ch³odnej pogody, atmosfera na stadionie sportowym by³a
gor¹ca. Jak co roku przyjechali tam wychowankowie warsztatów terapii
zajêciowej z Krosna, Starej Wsi, Leska, Haczowa, Rymanowa, Œrodowisko-
wego Domu Samopomocy w Rymanowie oraz najm³odsi uczestnicy
z Oœrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Kroœnie.
– Nowoœci¹ w tym roku bêd¹ konkurencje dru¿ynowe - t³umaczy³ Rafa³
Gu¿kowski, kierownik WTZ w Haczowie, gor¹co witaj¹c uczestników.
W imprezie w tym roku po raz pierwszy pomaga³ Iwonicki Klub Narciarski
„Górnik”.

W zawodach wziê³o udzia³ dziewiêæ dru¿yn, których zawodnicy ry-
walizowali ze sob¹ w piêciu konkurencjach. Emocji i radoœci nie brakowa³o
podczas jazdy slalomem na czas i rzucania pi³eczkami do celu, rzutów kar-
nych, skoków i przeci¹gania liny. Po dru¿ynowych zmaganiach, kilkudzie-
siêciu uczestników wystartowa³o w biegu prze³ajowym na 500 metrów. –
Doskonale sobie radz¹ w poszczególnych konkurencjach. Widaæ wolê
walki, chêæ zwyciêstwa i radoœæ nawet z najmniejszego osi¹gniêcia. Mo¿e
nawet bardziej potrzebuj¹ tych zwyciêstw ni¿ osoby w pe³ni sprawne –
przyzna³ jeden z sêdziuj¹cych, Edward Jakie³a wiceprezes Iwonickiego Klu-
bu Narciarskiego „Górnik”, trener reprezentacji polskiej w narciarstwie bie-
gowym osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Wœród sêdziuj¹cych obec-
ni byli tak¿e Mariusz Jakie³a, by³y olimpijczyk oraz Piotr Szczurek. – Zim¹
planujmy zorganizowaæ zawody w narciarstwie dla niepe³nosprawnych
– zapowiedzieli.
- Takie imprezy s¹ bardzo potrzebne, bo tutaj osoby upoœledzone intelek-
tualnie, pomimo swojej niepe³nosprawnoœci, mog¹ w pe³ni cieszyæ siê
¿yciem - przyzna³a kibicuj¹ca sportowcom Teresa Tomaka, przewodnicz¹-
ca Zarz¹du Podkarpackiej Rady do spraw Osób Niepe³nosprawnych. Nie
ukrywa³a, ¿e wiele jest jeszcze do zrobienia, aby osoby te nie tylko
w sporcie mog³y byæ aktywne. - Od 13 lat walczê, aby mogli godnie ¿yæ,
ale g³ówn¹ przeszkod¹ s¹ bariery architektoniczne – t³umaczy³a.

W ogólnej klasyfikacji tytu³ najlepszej dru¿yny wywalczy³a pierw-
sza dru¿yna wystawiona przez WTZ z Haczowa, drugie miejsce zajêli wy-
chowankowie WTZ ze Starej Wsi, trzecie - druga dru¿yna z WTZ Haczów.
Wœród biegaczy najszybszy by³ Tomasz Majka (WTZ Lesko).
- To by³ trening przed zawodami w Starej Wsi. Dla mnie taki bieg to
rozrywka - powiedzia³ lekko zdyszany na mecie. Drugi by³ Adam Dziaba³a
(WTZ Lesko), a trzeci - Ryszard Graba (WTZ Haczów). Wœród kobiet naj-
szybsza okaza³a siê Bo¿ena Zajdel (WTZ Stara Wieœ), druga na metê przy-
bieg³a Agnieszka Skiba (WTZ Stara Wieœ), a trzecia - Monika Cyrulik (WTZ
Haczów).

Grzegorz Szmyd (WTZ Krosno) mimo, ¿e nie ukoñczy³ biegu, wyró¿-
niony zosta³ za wolê walki nagrod¹ Fair Play, któr¹ ufundowa³ Zygmunt
B³a¿ Starosta Brzozowski. Z kolei nagrodê  za celne strza³y pi³eczkami od
IKN „Górnik” otrzyma³ Krzysztof Wojnicki (WTZ Stara Wieœ). Wyró¿nieni
zostali tak¿e najm³odsi uczestnicy zawodów z Oœrodka Rehebilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Kroœnie. Najlepsi oprócz pami¹tkowych

dyplomów otrzymali wspania³e puchary i nagrody
rzeczowe. Wszyscy uczestnicy zawodów si³y rege-
nerowali sma¿onymi kie³baskami, dro¿d¿ówkami
i ciep³¹ herbat¹.

W czasie imprezy prowadzona by³a loteria fan-
towa, z której dochód przeznaczony by³ na WTZ
w Haczowie. Nagrody w loterii, przekraczaj¹ce war-
toœæ losu - ufundowali mieszkañcy, w³aœciciele lo-
kalnych sklepów, zak³adów us³ugowych, przedsiê-
biorcy z gminy Haczów oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie. Wdziêczny
za pomoc Rafa³ Gu¿kowski, pomys³odawca
integracyjnej imprezy, dziêkuje wszystkim sponso-
rom, pracownikom WTZ w Haczowie i tym,
którzy w jakikolwiek sposób w³¹czyli siê w organiza-
cjê  zawodów.

Patronat honorowy nad zawodami objêli:  Zyg-
munt B³a¿ Starosta Brzozowski, Stanis³aw Jakiel Wójt
Gminy Haczów, Teresa Tomaka, Maciej Szymañski
Dyrektor Rzeszowskiego Oddzia³u PFRON. G³ównym
sponsorem imprezy by³ Podkarpacki Bank Spó³dziel-
czy w Sanoku. Stroje sportowe dla wychowanków
WTZ z Haczowa ufundowa³ FC TWENTE pierwszo-
ligowy pi³karski klub holenderski.

III Wojewódzki Bieg Prze³ajowy Osób Niepe³nosprawnych
Intelektualnie „Biegnijmy po lepsze jutro” w Haczowie

RADOŒÆ W SPORCIERADOŒÆ W SPORCIERADOŒÆ W SPORCIERADOŒÆ W SPORCIERADOŒÆ W SPORCIE

Izabela Pó³ch³opek

Przedruk z „Nowego Podkarpacia”

Starosta Brzozowski Z. B³a¿ wrêcza pami¹tkowy puchar

Zawodom towarzyszy³y wielkie emocje
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Pañstwo Pelczarowie mieli w swoim domu
niezagospodarowany strych i zastanawiali siê, co

z tym fantem zrobiæ. Pocz¹tkowo nie by³o
jakiegoœ sensownego pomys³u, a o wiê-
kszych inwestycjach, w sytuacji, gdy ma
siê pi¹tkê dzieci i pracuje tylko m¹¿ te¿ by³o
trudno myœleæ. – Nasi krewni
i znajomi prowadzili gospodarstwa
agroturystyczne w pobliskim Niebocku
i w Dydni. Nam siê te¿ to spodoba³o.
Pomyœleliœmy, czemu by nie spróbowaæ
– wspomina w³aœcicielka gospodarstwa
Zofia Pelczar. Z pomoc¹ przyszed³ oddzia³
terenowy Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego. Po jednym ze szkoleñ przeprowadzonych
przez tê instytucjê pañstwo Pelczarowie podjêli
decyzjê o za³o¿eniu gospodarstwa agrotury-
stycznego. By³a jesieñ 2003 r. – Czasu by³o niewiele,
bo aby staraæ siê o pomoc finansow¹ z funduszu
SAPARD, musieliœmy z³o¿yæ stosowny wniosek do
koñca roku, a wiadomo, ile jest z tym roboty – mówi
pani Zofia. - Gdyby nie pomoc pañ z ODR-u, to nie
dalibyœmy sobie z tym rady. Zd¹¿yliœmy z³o¿yæ
wniosek dos³ownie w ostatniej chwili.

Adaptacja strychu, wyposa¿enie pomieszczeñ i przygotowanie
otoczenia zajê³y ca³y nastêpny rok. Pañstwo Pelczarowie wywi¹zali siê
z nich znakomicie. W efekcie powsta³ na piêtrze imponuj¹cy segment
obejmuj¹cy oprócz pokoi goœcinnych tak¿e pokój wypoczynkowy, kuchniê,
³azienkê i ubikacje. Wszystkie te pomieszczenia zosta³y wyposa¿one
w nowe, piêkne meble oraz dobrej klasy sprzêt AGD i RTV. W ogrodzie
wybudowano altanê i zakupiono sprzêt ogrodniczy. Dodatkowo plac przed
domem, gdzie powsta³ parking dla goœci, zosta³ wy³o¿ony kostk¹ brukow¹,
wylano asfaltowy podjazd, a sam dom otoczono stylowym ogrodzeniem.
Ca³a inwestycja zamknê³a siê kosztem 40 tys. z³. – By³ to du¿y wysi³ek, ale
kontroluj¹cy nasz¹ pracê przedstawiciele funduszu SAPARD byli
zadowoleni z efektów. Kontrole nie wykaza³y ¿adnych nieprawid³owoœci.
Dlatego ju¿ po 3 miesi¹cach, ju¿ w tym roku, otrzymaliœmy zwrot 50

procent œrodków, czyli 20 tys.
z³. Wkrótce potem otwarliœmy
podwoje naszego domu dla
turystów – opowiada gospo-
dyni.

Na efekty nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ. Pierwsi goœcie
byli polecani przez krewnych,
z czasem jednak gospodarstwo
zapracowa³o na swoj¹ renomê.
W ci¹gu wakacji zawitali tam
m.in. goœcie z Elbl¹ga, Mazur,
Poznania i Sosnowca. Tak by³o
przez ca³y sezon letni. W œlad
za goœæmi przysz³y te¿ i laury.
Zofia i Tadeusz Pelczarowie
zwyciê¿yli w finale konkursu

agroekoturystycznego „Zielone Lato 2005” w kategorii najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne. Podczas fina³u w sierpniu w Lesku
otrzymali puchar ufundowany przez wojewodê podkarpackiego. Po
konkursie wojewódzkim przyszed³ czas na krajowy. I tak 22 wrzeœnia br.
w Opolu og³oszono fina³owe wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu
Agroekoturystycznego „Zielone Lato”. Okaza³o siê, ¿e  debiutanci
z Grabówki zdobyli w kategorii turystyka wiejska III nagrodê. Imprezie
zorganizowanej przez Polskie Radio Program I patronowa³ Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Te nagrody by³y dla nas zupe³nym
zaskoczeniem, bo nie wiedzieliœmy nawet, ¿e ODR w Brzozowie zg³osi³
nasze gospodarstwo do konkursu. Poza tym dopiero co zaczêliœmy nasz¹

JAK W RJAK W RJAK W RJAK W RJAK W RODZINIEODZINIEODZINIEODZINIEODZINIE
Gmina Dydnia
Miejscowoœæ: Grabówka
Zofia  PELCZAR
Tel. (0-13) 430 47 59, 0-503 015 984
Adres: Grabówka 46, 36-207 Grabownica Starzeñska

Oferta ca³oroczna: 2 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 1-osobowy (5 miejsc)
Ceny noclegów: 25 z³ od osoby, od 3 dni wzwy¿ – 20 z³
Ceny wy¿ywienia: obiad 10-15 z³, inne posi³ki wg ustaleñ

Gospodarstwo nale¿y do najlepszych w kraju, zosta³o w 2005 r. wyró¿nione nagrod¹ „Zielone Lato” w konkursie Ministerstwa
Rolnictwa i Polskiego Radia. Do dyspozycji goœci jest wyposa¿one w sprzêt AGD i RTV piêtro budynku z kuchni¹, pokojem
wypoczynkowym, ³azienk¹ i ubikacj¹. Dogodny dojazd, parking, altana z grillem. Atutem gospodarstwa jest domowa atmosfera
i swojskie wy¿ywienie: wypiek chleba, produkty nabia³owe (mleko, ser bia³y i ¿ó³ty, jaja, miêso, wêdliny). Turyœci mog¹ uczestniczyæ
w pracach przy gospodarstwie. Dobre miejsce na rodzinny wypoczynek: pe³ne ciszy i spokoju malownicze tereny Pogórza (wzgórza
przekraczaj¹ce 500 m n.p.m.), w pobli¿u idealne do rowerowych i pieszych wycieczek atrakcyjne tereny nad Sanem.

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

INFORMACJE  Z  POWIATU

Gospodarstwo agroturystyczne w Grabówce

Pokój wypoczynkowy

Kuchnia
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dzia³alnoœæ, a ju¿ spad³y na nas takie zaszczyty – skromnie podkreœla
Z. Pelczar. – Do Leska zg³oszono w sumie 25 gospodarstw, w finale
ogólnopolskim sama nie wiem ile. Wszyscy podkreœlali, ¿e nasze
gospodarstwo jest ¿ywe. Turysta niejako w³¹cza siê w nasze ¿ycie
i pracê. Mo¿e braæ udzia³ w pracach przy gospodarstwie,
w przygotowaniu posi³ków. Mamy krowê, pole, hodujemy drób, na
grz¹dkach rosn¹ truskawki. Ja sama na co dzieñ piekê chleb i inne
pieczywo, wyrabiam sery, tak twaróg, jak i ¿ó³ty. Zaopatrujemy siê
w swojskie wêdliny. Jesteœmy te¿ otwarci na goœci, staramy siê stwarzaæ
im rodzinn¹ wrêcz atmosferê, aby czuli siê u nas jak najlepiej.

S³owa te potwierdzaj¹ wpisy do ksiêgi pami¹tkowej, któr¹ nb.
ufundowali wdziêczni turyœci. „Przyjechaliœmy tu do Grabówki
przypadkowo. Gospodarze tego domu przyjêli nas niezwykle serdecznie
– jak swoich bliskich. Dziêkujemy im za serdecznoœæ i dobre serce”.

Pañstwo Pelczarowie zachêceni tak dobrymi
rezultatami planuj¹ poszerzenie swojej oferty. Przy
altance stan¹³ murowany grill, w przysz³ym roku
powstanie plac zabaw dla dzieci. Do dyspozycji turystów
maj¹ byæ te¿ rowery. W dalszych planach jest staw rybny
z pomostem. Gospodarze chcieliby, aby turyœci tak¿e
zim¹ odwiedzali Grabówkê, poniewa¿ panuj¹ tam
wyœmienite warunki do urz¹dzania kuligów
i saneczkowania. Uwa¿aj¹, ¿e ich pe³na uroku
miejscowoœæ jest ostoj¹ ciszy i spokoju, idealn¹ do
rodzinnego wypoczynku. - Jedynie koguty dbaj¹, aby
goœcie nie spali zbyt d³ugo – dopowiada œmiej¹c siê
pani Zofia.

Trasa œcie¿ki o d³ugoœci oko³o
2,5 kilometra przebiega przez tereny
Nadleœnictwa Brzozów – Leœnictwa
Podlesie, w tereny dawnego uzdrowiska.
Czas przejœcia ca³ej œcie¿ki to oko³o
2 godziny. Zlokalizowanych jest na niej
15 przystanków z tablicami
informacyjnymi. – Œcie¿ka rozpoczyna siê
od siedliskowych typów lasów,
nastêpnie mo¿emy ogl¹daæ pola ¿erowe,
miejsca bytowania zwierzyny – opowiada
Andrzej D¹browski, nadleœniczy
Nadleœnictwa Brzozów. – Na trasie s¹ te¿
miêdzy innymi miejsca, gdzie gnie¿d¿¹ siê
ptaki, mo¿na zobaczyæ efekty ciêæ
pielêgnacyjnych, czy rêbnych. Jest te¿
ciekawa roœlinnoœæ przy potokach.

Nazwa œcie¿ki – „Brzozów – Zdrój”
zwi¹zana jest z pocz¹tkiem XX wieku,
kiedy to w trakcie poszukiwania z³ó¿ ropy
naftowej w lesie brzozowskim natrafiono
nie na ropê, ale na Ÿród³a mineralne
solanki jodowo – bromowej. W latach
20-tych ówczesny biskup przemyski
Anatol Nowak podj¹³ decyzjê o budowie
uzdrowiska, które mia³o s³u¿yæ kap³anom.

Wkrótce jednak nabra³o
charakteru ogólnodostêpnego.
Wybudowano piêtrowy dom
zdrojowy z kaplic¹ i willê
„Anatolówka” od imienia
fundatora. Ponadto wybudo-
wano ³azienki, dwa baseny, kort
tenisowy. Podczas II wojny
œwiatowej i tu¿ po jej
zakoñczeniu zabudowania
i urz¹dzenia zosta³y ca³kowicie
zniszczone. Do dzisiaj zacho-
wa³y siê ruiny fundamentów,
studni, pozosta³oœci po
parkach i ogrodach.

Ostatni przystanek
œcie¿ki na trasie wêdrówki to kaplica
wotum ufundowana w 1995 roku przez
wychowanków leœnego seminarium.
W latach 1940 – 1946 w budynku
sanatoryjnym mieœci³o siê dzia³aj¹ce
w konspiracji Wy¿sze Seminarium
Duchowne Diecezji Przemyskiej.
- Po zakoñczeniu wêdrówki mo¿na
odpocz¹æ na polu biwakowym, a dla
dzieci i m³odzie¿y przygotowaliœmy

Po modernizacji i rozbudowie na terenie Nadleœnictwa Brzozów
ponownie otwarto œcie¿kê przyrodniczo–dydaktyczn¹

Brzozów Zdrój zaprasza „zielon¹ klasê”, gdzie mo¿na prowadziæ
zajêcia oraz pos³uchaæ opowiadañ
leœników o swojej pracy, lesie,
zwierzêtach. Pomocne przy edukacji s¹
tablice informacyjne z gatunkami drzew,

pokazane s¹ równie¿ przyk³ady chorób
drzew – doda³ nadleœniczy Andrzej
D¹browski.

Œcie¿kê opracowano i wytyczono
dziêki pomocy Lasów Pañstwowych,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie oraz Gminy Brzozów.

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

(aj)

INFORMACJE  Z  POWIATU

Otwarcie œcie¿ki przyrodniczo-dydaktycznej

(aj)
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Odkrywamy Ziemiê Brzozowsk¹
Towarzystwo ALTUM zosta³o zakwalifikowa-

ne do realizacji projektu „Odkrywamy Ziemiê Brzo-
zowsk¹”. Projekt bêdzie realizowany w ramach Sek-

torowego Programu Operacyjnego „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich  (2004-2006)” - dzia³anie
Schematu Pierwszego PILOTA¯OWEGO  PROGRA-
MU  LEADER +.

G³ównym celem projektu jest wsparcie wielo-
funkcyjnoœci rozwoju obszarów wiejskich i lepsze Justyna Kopera

wykorzystanie potencja³u wspólnot lokalnych.
Cele szczegó³owe to:
- zanalizowanie potencja³u i mo¿liwoœci rozwojowych terenów wiejskich,
- poprawa konkurencyjnoœci terenów wiejskich jako miejsca zamieszkania
i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
- aktywizacja lokalnych œrodowisk oraz budowanie partnerstw publiczno-
prywatnych,
- przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu.

Ide¹ projektu jest uruchomienie dzia³añ, które pozwol¹ na realizacjê
za³o¿onych celów, a wi¹zaæ siê bêd¹ z podniesieniem atrakcyjnoœci tury-
stycznej regionu oraz podnoszeniem poziomu wykszta³cenia mieszkañ-
ców.

21 wrzeœnia br. w Brzozowie odby³a siê Konferencja Inauguracyjna
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Ziemi Brzozow-
skiej, otwieraj¹ca i promuj¹ca dzia³ania Schematu Pierwszego PILOTA-
¯OWEGO  PROGRAMU  LEADER +.

W trakcie konferencji zaprezentowane zosta³y cele projektu „Od-
krywamy Ziemiê Brzozowsk¹” oraz metody ich realizacji w kolejnych eta-
pach wdra¿ania programu w powiecie brzozowskim.

Przeprowadzona zosta³a równie¿ analiza potencja³u spo³eczno-go-
spodarczego Ziemi Brzozowskiej, maj¹ca na celu ocenê kluczowych czyn-
ników wspieraj¹cych b¹dŸ hamuj¹cych rozwój regionu. Uzyskane w wy-
niku jej przeprowadzenia wnioski by³y podstaw¹ do przedstawienia pro-
pozycji dzia³añ maj¹cych wp³yw na rozwój spo³eczno-gospodarczy gmin
bior¹cych udzia³ w projekcie.

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

     50-lec i e  50-lec i e  50-lec i e  50-lec i e  50-lec i e       Szko ³ySzko ³ySzko ³ySzko ³ySzko ³y           Podstawowej Podstawowej Podstawowej Podstawowej Podstawowej w  w  w  w  w       Gó rkachGó rkachGó rkachGó rkachGó rkach
18 wrzeœnia br. Szko³a Podstawowa w Górkach obchodzi³a

Jubileusz 50-lecia. Uroczystoœci rozpoczête zosta³y msz¹ œwiêt¹
odprawion¹ przez ks. Infu³ata Juliana Pud³o, w której uczestniczyli:
uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goœcie. Po mszy œw.
Przewodnicz¹ca Rady Rodziców Lucyna Futyma, Burmistrz Brzozowa
Zdzis³aw Wojdanowski i Dyrektor Szko³y Bronis³aw Przyczynek ods³onili
tablicê pami¹tkow¹, któr¹ poœwiêci³ ks. Proboszcz Wojciech Bukowiñski.
Uroczystoœæ uœwietni³a orkiestra dêta z Brzozowa pod dyrekcj¹ Tadeusza
Podulki.

Nastêpnie na pami¹tkê tego rocznicowego wydarzenia
w obecnoœci wszystkich przyby³ych zasadzono m³ody d¹b.

Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w sali gimnastycznej.
Dyrektor powita³ goœci i przedstawi³ rys historyczny szko³y. Po nim
g³os zabrali: Burmistrz Brzozowa, ks. Infu³at i Starszy Wizytator
z Kuratorium Oœwiaty Tomasz  ¯ak. Wszyscy skierowali ciep³e s³owa
do dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców. Wiceprzewodnicz¹ca Rady
Rodziców Ma³gorzata Raœ podziêkowa³a dyrektorom pracuj¹cym w tej
szkole od 1955 roku: Zdzis³awowi Sabatowi, Marianowi Laskowi
i Bronis³awowi Przyczynkowi.

W dalszej kolejnoœci monta¿ s³owno-muzyczny wykona³a
m³odzie¿ szkolna pod kierunkiem polonistek: Wandy Mazur i El¿biety
Wolañskiej-Dereñ oraz Zygmunta Podulki - nauczyciela muzyki. W czêœci
artystycznej przewija³a siê nuta patriotyzmu do naszej ma³ej Ojczyzny.
M³odzie¿ w szczególny sposób podziêkowa³a wierszem i piosenk¹
nauczycielom, którzy pracowali i pracuj¹ w tej szkole i którzy odcisnêli
swój œlad na trwa³e w sercach i umys³ach uczniów. Atrakcj¹ by³y tañce
uczniów ze szko³y podstawowej w piêknych strojach ludowych oraz
gimnazjalistów z zespo³u Hop-Dance.

Goœcie otrzymali foldery jubileuszowe szko³y opracowane przez
zespó³ redakcyjny specjalnie na tê okazjê. Wanda Mazur

INFORMACJE  Z  POWIATU

Uczestnicy Konferencji Inauguracyjnej

Ods³oniêcie tablicy

Goœcie jubileuszu
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Brzozowskie Koronki S.A. otrzyma-
³y nagrodê w konkursie na najlep-
szy europejski wyrób oferowany

w Polsce. Uznanie czytelników G³osu
Wielkopolskiego, s³uchaczy Radia Mer-
kury i internautów wzbudzi³a firanka ba-
we³niana wykonana z koronki klockowej.
Konkurs organizowany jest od 1992 roku
przez Wielkopolsk¹ Fundacjê ¯ywno-
œciow¹. Koronki S.A. otrzyma³y certyfi-
kat uprawniaj¹cy do umieszczania god³a
„Najlepsze w Polsce” na swoich wyro-

bach przez najbli¿sze 3 lata. Firanki z ko-
ronek klockowych wykonane z natural-
nej przêdzy bawe³nianej ciesz¹ siê zain-
teresowaniem i uznaniem, g³ównie w kra-
jach zachodnich: Niemczech czy Norwe-
gii. W Polsce jeszcze nie s¹ tak popular-
ne, ale z czasem zwracaj¹ one uwagê
i w naszych domach. Warto dodaæ, ¿e
brzozowski zak³ad jest najwiêkszym w Eu-
ropie (a byæ mo¿e i na œwiecie) produ-
centem koronek klockowych wytwarza-
nych z przêdzy bawe³nianej. G³ównym su-
rowcem stosowanym do ich produkcji jest
miêkka i delikatna bawe³na. Obecnie co-
raz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ ko-
ronki z przêdzy lnianej, a tak¿e z przêdz
wiskozowych, akrylowych, poliestro-
wych z bawe³ny merceryzowanej, bawe³-
ny z dodatkiem lnu, szenilu lub z³otego
i srebrnego lametexu. To w³aœnie ³¹cze-
nie ró¿nych przêdz – tak¿e naturalnych
ze sztucznymi - powoduje, ¿e koronki
staj¹ siê wyrobem ekskluzywnym. Koron-
ki i wstawki klockowe o szerokoœci od 10–
168 mm dostêpne s¹ w bogatym asorty-
mencie wzorniczym i kolorystycznym.
Spó³ka posiada w swojej kolekcji kilka-
naœcie tysiêcy wzorów koronek wykorzy-
stywanych w produkcji poœcieli, obru-

sów, a tak¿e bielizny i odzie¿y damskiej.
Koronki bywaj¹ modnym wykoñczeniem
letnich bluzek i spódnic. Dlatego w³aœnie
odzie¿ damska i dziewczêca mo¿e staæ siê
kolejnym hitem brzozowskiej firmy.

Koronkom sprzyjaj¹ trendy
lansowane przez œwiatowych projekta-
ntów. Wspó³czesna moda ³¹czy trady-
cyjne surowce i wzornictwo z orygi-
nalnymi nowatorskimi rozwi¹zaniami
w zakresie kompozycji. W przesz³oœci
by³y ju¿ w brzozowskich Koronkach

podejmowane próby stworzenia kolekcji
odzie¿y damskiej. Pierwsz¹ z nich
zaprojektowa³a przed kilkunastu laty
Xymena Zaniewska. Mog¹ byæ tak¿e
stosowane samodzielnie do szycia letniej
odzie¿y damskiej. Dlatego w 2004 r. firma
rozpoczê³a produkcjê konfekcji damskiej
i dziewczêcej uszytej z koronek
klockowych lub w po³¹czeniu koronki
z tkanin¹. Uruchomiono dwie linie
odzie¿owe: produkcji z tkanin natural-
nych (bawe³na, len, konopie) w po³¹-
czeniu z koronkami z przêdz o naturalnym
sk³adzie surowcowym oraz produkcji
z tkanin z przêdz chemicznych
i mieszanych z dodatkiem koronki. W tym
roku zak³ad ponownie zdecydowa³ siê na
przygotowanie kolekcji mody damskiej.
Od lipca jej projektowaniem zajmuje siê
Ma³gorzata Chmiel, brzozowianka,
w przesz³oœci laureatka presti¿owego
konkursu magazynu mody damskiej
„Burda”.

M. Chmiel jest zainteresowana
projektami odzie¿y – jak sama mówi
– zdrowej czyli ekologicznej. Maj¹ to byæ
krótkie kolekcje ubiorów z lnu
i bawe³ny, zw³aszcza w po³¹czeniu
z lnianymi czy bawe³nianymi koronkami.

(dk)

- Koronkê ³¹czy siê dziœ z ró¿nymi
tkaninami i to w³aœnie ona ma
przyci¹gaæ uwagê. Zwyk³a sukienka
przyozdobiona elementem koronkowym
czy te¿ spodnie po³¹czone z a¿urow¹
tunik¹ nabieraj¹ interesuj¹cego
wygl¹du. Odzie¿ ta jest stworzona w taki
sposób, ¿e równie¿ kobiety nie maj¹ce
idealnych proporcji, a poszukuj¹ce
modnych kreacji, znajd¹ coœ dla siebie.
Dlatego brzozowska projektantka
wystrzega siê jednak ekstrawagancji.

- Dawniej koronkê kojarzono z taje-
mniczoœci¹, dziœ natomiast – z dos³o-
wnoœci¹. Koronkowe pajêczyny na
pokazach s¹ noszone przez modelki
prawie na go³e cia³o. Tê formê mo¿emy
traktowaæ jako sztukê dla sztuki.

M. Chmiel  lubi projektowaæ i uwa-
¿a, ¿e mod¹ nale¿y siê bawiæ, tworz¹c za-
skakuj¹ce zestawienia. - To niesamowite
uczucie, gdy biorê koronkê do rêki i do
niej wymyœlam resztê. Najpierw widzê „to
coœ” w swojej wyobraŸni, a gotowy mo-
del spe³nia w stu procentach moj¹ wi-
zjê. S¹ to rzeczy szyte z koronek, których
kolory s¹ produkowane specjalnie do
tych w³aœnie kolekcji. Ci¹gle trzeba coœ
wymyœlaæ, byæ kreatywnym, ¿eby nie
pozostaæ w tyle. Najwa¿niejsze w tym
wszystkim jest to, ¿e nigdzie oprócz na-
szej firmy nie mo¿na tego nabyæ – pod-
kreœla projektantka.

Kolekcja odzie¿y prezentowana
by³a w sierpniu na Miêdzynarodowych
Targach Odzie¿owych „Styl” w Brnie
(Rep. Czeska). Z du¿ym zainteresowa-
niem spotka³ siê te¿ oryginalny pokaz
kolekcji na zaporze w Solinie na zakoñ-
czenie lata. Byæ mo¿e wkrótce bêdzie
o niej g³oœno w œwiecie.

FIRANKI
I  SUKIENKI

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

Proj.
 M. Chmiel

Proj.
 M. Chmiel
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WARTO  WIEDZIEÆ

PR AWA KO N S U M E N T Ó W
Rzecznika Ubezpieczonych powo³uje Prezes Rady Ministrów
na wspólny wniosek ministra w³aœciwego do spraw instytucji
finansowych i ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia
spo³ecznego.
Kadencja Rzecznika trwa cztery lata. Obecnie funkcjê rzecznika
pe³ni dr Stanis³aw Rogowski.
Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób
ubezpieczaj¹cych, ubezpieczonych, uposa¿onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, cz³onków funduszy
emerytalnych i uczestników pracowniczych programów
emerytalnych.
Do zadañ Rzecznika nale¿y podejmowanie dzia³añ w zakresie
ochrony osób, których interesy reprezentuje, a w szczególnoœci:
1) rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach

kierowanych do Rzecznika;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotycz¹cych

organizacji i funkcjonowania ubezpieczeñ, funduszy
emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych;

3) wystêpowanie do w³aœciwych organów z wnioskami
o podjêcie inicjatywy ustawodawczej b¹dŸ o wydanie lub
zmianê innych aktów prawnych w sprawach dotycz¹cych
organizacji i funkcjonowania ubezpieczeñ, funduszy
emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych;

4) informowanie w³aœciwych organów nadzoru i kontroli oraz
Polskiej Izby Ubezpieczeñ i organizacji gospodarczych
powszechnych towarzystw emerytalnych o dostrze¿onych
nieprawid³owoœciach w dzia³aniu zak³adów ubezpieczeñ,
funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych,
pracowniczych programów emerytalnych i innych instytucji
rynku ubezpieczeniowego;

5) stwarzanie mo¿liwoœci polubownego i pojednawczego
rozstrzygania sporów miêdzy:

a) ubezpieczaj¹cymi, ubezpieczonymi, uposa¿onymi lub
uprawnionymi z umów ubezpieczenia a zak³adami ubezpieczeñ,

b) ubezpieczaj¹cymi, ubezpieczonymi, uposa¿onymi lub
uprawnionymi z umów ubezpieczenia a agentami
ubezpieczeniowymi,

c) ubezpieczaj¹cymi, ubezpieczonymi, uposa¿onymi lub
uprawnionymi z umów ubezpieczenia a brokerami
ubezpieczeniowymi,

d) towarzystwami emerytalnymi a cz³onkami tych towarzystw
oraz wynik³ych z uczestnictwa w pracowniczych programach

emerytalnych, w szczególnoœci poprzez organizowanie s¹dów
polubownych do rozpatrywania tych sporów;

6) inicjowanie i organizowanie dzia³alnoœci edukacyjnej
i informacyjnej w dziedzinie ochrony ubezpieczaj¹cych,
ubezpieczonych, uposa¿onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia, cz³onków funduszy emerytalnych oraz
uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Jedn¹ z form dzia³ania Rzecznika Ubezpieczonych jest
rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach.
Ka¿da skarga kierowana do Rzecznika powinna zawieraæ:
1. Dane wnioskodawcy, tj.: imiê, nazwisko, adres zamieszkania
b¹dŸ adres do korespondencji, nr telefonu, w przypadku cz³onka
funduszu emerytalnego równie¿ nr: PESEL, NIP oraz rachunku
w OFE.
2. Zwiêz³e i krótkie przedstawienie stanu  faktycznego
dotycz¹cego szkody i dzia³añ z ni¹ zwi¹zanych, jak równie¿
wyjaœnienie:
- dlaczego nie zgadzamy siê ze stanowiskiem zak³adu
ubezpieczeñ/powszechnego towarzystwa emerytalnego,
-  podaæ argumenty potwierdzaj¹ce swoje roszczenia w stosunku
do firmy ubezpieczeniowej/towarzystwa ubezpieczeniowego,
- przedstawiæ swoje oczekiwania wobec Rzecznika
Ubezpieczonych odnosz¹ce siê do sposobu za³atwienia sprawy,
tzn. czy ma byæ to podjêcie interwencji w zak³adzie ubezpieczeñ/
powszechnym towarzystwie emerytalnym, czy te¿ opinia prawna
dotycz¹ca przedmiotowej sprawy.
3. Do skargi nale¿y do³¹czyæ korespondencjê z zak³adem
ubezpieczeñ b¹dŸ inne dokumenty potwierdzaj¹ce istnienie
roszczeñ. Je¿eli nie ma ¿adnej dokumentacji w skardze nale¿y
podaæ  takie informacje jak:
- nazwa firmy, od której dochodzimy roszczeñ, rodzaj
ubezpieczenia, numer polisy/rachunku, data i miejsce zdarzenia
ubezpieczeniowego.
Adres do korespondencji:
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
lub Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
W artykule wykorzystano materia³y zgromadzone na stronie
internetowej Rzecznika Ubezpieczonych

         Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, pok. nr 11

tel. (013) 43-426-45

RZECZNIK UBEZPIECZONYCHRZECZNIK UBEZPIECZONYCHRZECZNIK UBEZPIECZONYCHRZECZNIK UBEZPIECZONYCHRZECZNIK UBEZPIECZONYCH
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Jerzy £ach

Mija kolejny rok funkcjonowania powiatu brzozow-
skiego. Zachodz¹ istotne przemiany polityczne, spo³eczne
i gospodarcze. Jest to szczególny moment do zaobserwowania
dokonuj¹cych siê procesów oraz towarzysz¹cych im przemian
demograficznych.

Powiat brzozowski zajmuje 540 km2. Gmina Brzozów
liczy 103 km2, z czego na samo miasto przypada 11 km2 .
Najwiêkszy obszar  w  powiecie posiadaj¹ gminy Dydnia
i Nozdrzec, natomiast najmniejszy (blisko dwukrotnie
mniejszy) maj¹ Domaradz i Jasienica Rosielna.

Liczba ludnoœci ca³ego powiatu wynosi 66 715, z czego
w samym Brzozowie mieszka 7 740 osób. Najwiêksza pod
wzglêdem liczby mieszkañców jest gmina Brzozów licz¹ca
26 062 osób, a najmniejsza Domaradz.

 Œrednia gêstoœæ zaludnienia  w powiecie wynosi 122
os/ km2  (w woj. 118 os/ km2), najwiêksza jest w gminie Brzozów
253 os/ km2 a najmniejsza w gminach Dydnia (czterokrotnie
mniejsza) oraz Nozdrzec.

WskaŸnik feminizacji (liczba kobiet /100 mê¿czyzn)
wynosi w powiecie 103  (w ca³ym województwie 104).
Najwy¿szy jest w gminach Brzozów, Haczów i Jasienica
a najni¿szy w gminie Domaradz, w której wynosi  tylko 98
kob./100 mê¿cz. Po³o¿enie Domaradza w sferze oddzia³ywania
miast Rzeszowa oraz Brzozowa sprawia, ¿e kobiety emigruj¹.
W samym mieœcie Brzozów wskaŸnik wynosi 108.
Prawid³owoœci¹ jest, ¿e wskaŸnik feminizacji w miastach jest
wy¿szy ni¿ na wsiach, w konsekwencji emigracji kobiet ze
wsi do miast. W Brzozowie wywiera na to równie¿ wp³yw
rozwój sfery us³ug medycznych (zatrudnienie pielêgniarek
w s³u¿bie zdrowia) oraz przemys³u w³ókienniczego (zak³ad
produkuj¹cy koronki).

WskaŸnik przyrostu naturalnego w pow. brzozowskim
wynosi 2,20/00

  
i jest dwukrotnie wy¿szy ni¿ w ca³ym

województwie,  w którym wynosi 1.20/
 
00

 
Najwy¿szy jest w gminie Jasienica Ros. i wynosi
5,80/00

 
 natomiast najni¿szy jest w gminie Domaradz,

w której jest ujemny i wynosi –2,70/ 00 .Oznacza to, ¿e
liczba ludnoœci w tej gminie maleje. Zaznacza siê tu
geograficzna prawid³owoœæ, ¿e jednostki osadnicze
po³o¿one pomiêdzy dwoma rozwijaj¹cymi siê centrami
gospodarczymi, w tym wypadku Rzeszowem
a Brzozowem ulegaj¹ degradacji. Lub te¿,  jeœli zdo³aj¹,
to przekszta³caj¹  siê w  trzeci oœrodek pomiêdzy
dwoma ju¿ istniej¹cymi. •róde³ g³êboko ujemnego
przyrostu nat. nale¿y zapewne szukaæ tak¿e wœród
innych przyczyn (pozageograficznych), co jednak ju¿
le¿y poza sfer¹ dociekañ uczniów.

Saldo migracji prawie we wszystkich gminach
jest ujemne, co oznacza, ¿e wiêcej ludzi wyje¿d¿a na pobyt sta³y
ni¿ przyje¿d¿a. Jedynie w Gminie Jasienica Ros. saldo migracji
jest dodatnie. Z ca³¹ pewnoœci¹ wp³yw na to maj¹ walory
ekologiczne - atrakcyjny krajobraz z jednej strony a z drugiej
infrastruktura techniczna: wodoci¹gi, kanalizacja, dostêpnoœæ
komunikacyjna. Jasienica Rosielna dysponuje, co najwa¿niejsze
rozwijaj¹cymi siê zak³adami  przemys³u spo¿ywczego: mleczarni¹
oraz piekarni¹. Wyroby tych zak³adów maj¹ swoj¹ trwale
ustalon¹ wysok¹ renomê. Ponadto przed zak³adami tymi stoi
trwa³a perspektywa rozwoju. Najbli¿szy czas poka¿e, ¿e
przysz³oœæ nale¿eæ bêdzie do tych zak³adów. Ich zasiêg jest

ponadlokalny. Maj¹ strategiczne znaczenie w zakresie
zaopatrzenia rejonu kroœnieñsko-brzozowskiego w zdrow¹
¿ywnoœæ.

Niniejsze opracowanie przygotowali uczestnicy Ko³a
Ekologicznego, dzia³aj¹cego przy Zespole Szkó³ w Bliznem,
oczywiœcie przy wspó³udziale prowadz¹cego. Najaktywniejszy
udzia³ przy tworzeniu wykresów wziêli uczniowie: Stêpkowski
M., Mroczka A., a w roku ubieg³ym Wojtowicz K.
Dziêki zabiegom mgr M. Wojtowicza Gimnazjum w Bliznem
wzbogaci³o siê o nowe wyposa¿enie pracowni informatycznej.

Dane zaczerpniêto z Rocznika Statystycznego woj.
podkarpackiego 2004 r. wyd. przez WUS w Rzeszowie.

PoPoPoPoPowiat brzozowiat brzozowiat brzozowiat brzozowiat brzozowski w statystycewski w statystycewski w statystycewski w statystycewski w statystyce

Liczba ludnoœci w gminach powiatu brzozowskiego

Przyrost naturalny w gminach powiatu brzozowskiego
na 100 mieszkañców
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•ród³o: PAP

Niekonwencjonalna waluta
W niektórych czêœciach Kamerunu wesz³a do obiegu
nowa waluta - kapsle od butelek po piwie.
Niekonwencjonalny œrodek p³atniczy pojawi³ siê na
rynku, po tym jak rywalizuj¹ce ze sob¹ browary
rozpoczê³y bezprecedensow¹ kampaniê promocyjn¹
swoich napitków: w zamian za kilka kapsli mo¿na
wygraæ luksusowe samochody, telefony komórkowe
i - oczywiœcie - jeszcze wiêcej piwa. Od stycznia
2005 r., kompanie piwowarskie rozda³y w Kamerunie
oko³o 20 milionów butelek piwa. Ludzie, zaczêli p³aciæ
kapslami, poniewa¿ - jak podkreœla miejscowy
dziennikarz Martin Etonge - w³aœciwie ka¿dy kapsel
daje szansê na nagrodê. Butelka piwa w Kamerunie
kosztuje oko³o 3 z³otych, natomiast piêæ kapsli
wystarczy, by przez ca³y dzieñ jeŸdziæ taksówk¹ po
stolicy Kamerunu, Jaunde.

Pierwszy dowód osobisty staruszki
Dopiero cztery lata temu w³adze królestwa Arabii
Saudyjskiej, rozpoczê³y wydawanie dowodów
to¿samoœci kobietom. W zwi¹zku z tym, w zesz³ym
tygodniu pewna starsza Pani, mieszkanka Arabii
Saudyjskiej, otrzyma³a pierwszy w swoim ¿yciu
dokument to¿samoœci. Sytuacja jest tym bardziej
niesamowita, ¿e starsza Pani ma 111 lat. Oprócz
dokumentów w³adze przekaza³y staruszce pami¹tkow¹
plakietkê oraz upominek, podobno by³a bardzo
usatysfakcjonowana.

Zmêczenie czy roztargnienie?
Macedoñski turysta wracaj¹cy z wakacji wraz
z rodzin¹, zatrzyma³ siê na stacji benzynowej
w œrodkowo-wschodnich W³oszech, sk¹d po krótkim
postoju zapomnia³ zabraæ swoj¹ ¿onê. Mê¿czyzna by³

tak poch³oniêty tankowaniem pojazdu, ¿e nie zauwa¿y³, kiedy jego ¿ona
wysz³a do toalety. Kobieta po kilku godzinach spêdzonych na stacji
benzynowej, bez pieniêdzy i dokumentów, postanowi³a zawiadomiæ
policjê, ta w szeœæ godzin póŸniej namierzy³a jej mê¿a jakieœ 340
kilometrów dalej na pó³noc. Mê¿czyzna t³umaczy³ póŸniej, ¿e jego ¿ona
zazwyczaj siedzia³a z córk¹ na tylnym siedzeniu i dlatego nie spostrzeg³
jej znikniêcia.

W kwadrans z Krakowa do Zakopanego?
Polsko-szwajcarskie konsorcjum planuje w najbli¿szym czasie
przedstawiæ w Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim w Krakowie ofertê
budowy tunelu, który po³¹czy³by Kraków z Zakopanem. Swissmetro,
czyli superszybki poci¹g, zabiera³by jednorazowo oko³o 200 osób.
Wewn¹trz tunelu, 50 metrów pod powierzchni¹ panowa³aby czêœciowa
pró¿nia - warunki podobne do tych, jakie istniej¹ na wysokoœci oko³o
15 tysiêcy metrów, dziêki temu poci¹g móg³by osi¹gaæ prêdkoœæ do 500
km/h. W rezultacie podró¿ z Krakowa do Zakopanego trwa³aby jedynie
ok. 12 minut. Jeœli inwestor otrzyma³by stosowne pozwolenia, tunel
³¹cz¹cy Kraków z Zakopanem móg³by byæ gotowy w przeci¹gu kilku
lat.

Koniec z borowaniem!
Japoñscy naukowcy wynaleŸli pastê do zêbów, której sk³ad chemiczny
ma zrewolucjonizowaæ leczenie próchnicy. Nowa syntetyczna pasta

mo¿e w pe³ni zrekonstruowaæ uszkodzenie bez
borowania, a dodatkowo wzmacnia naturalne szkliwo
i chroni przed nawrotem choroby. Pasta zawiera
wynalezione przez naukowców syntetyczne szkliwo
(naturalne szkliwo pokrywaj¹ce ka¿dy ludzki z¹b to
pierwszy cel wywo³uj¹cych próchnicê bakterii). Now¹
pastê wypróbowano na zaatakowanym próchnic¹ zêbie
anonimowego pacjenta. Efekt okaza³ siê rewelacyjny -
ju¿ pierwsze badania pokaza³y, ¿e pasta znakomicie
wpasowa³a siê w ubytek, pomiêdzy naturalnym
i sztucznym szkliwem nie pozosta³a najmniejsza szczelina.

¯abi skok za karê
W prowincji Bishar w Indiach kierowcy ciê¿arówek,
którzy przekrocz¹ dozwolon¹ prêdkoœæ, za karê skacz¹
jak ¿aby. Tego rodzaju sankcja jest ponoæ skuteczniejsza
ni¿ stosowane do tej pory wezwania do s¹du. Policjanci
upodobali sobie karanie poprzez tzw. „¿abi skok”. Kara
ta polega na skakaniu w kucki na dystansie 500 metrów
przy jednoczesnym trzymaniu siê za uszy. Podczas
skakania krn¹brni kierowcy musz¹ te¿ wyœpiewywaæ
nazwisko swojego ulubionego polityka. Zdaniem
stró¿ów prawa zwiêksza to dydaktyczny aspekt
nietypowej kary.

30 godzin gry
Ustanowiono nowy œwiatowy rekord nieprzerwanej gry
na gitarze. Rekordzista, gitarzysta Temur
Kwitelaszwili, w rosyjskim mieœcie
Angarsk w obwodzie irkuckim na Syberii
gra³ na gitarze przez 30 godzin (poprzedni
rekord nale¿a³ do gitarzysty z Indii
i wynosi³ 24,5 godziny).
Zdarzenie udokumentowane jest 30-
godzinnym zapisem wideo i doku-
mentami podpisanymi przez grupê
obserwatorów - „dowody” te zostan¹
przekazane do biura Ksiêgi rekordów
Guinnessa w Londynie. Regulamin
przewiduje piêciominutowe przerwy po
ka¿dej godzinie grania - gitarzysta
z Angarska wykaza³ siê energi¹
i wytrzyma³oœci¹ - zdarzy³o siê mu nie
wykorzystaæ tych przerw w ca³oœci.
Kwitelaszwili przerywa³ grê, by wypiæ
kawê, zjeœæ kanapki, umyæ rêce
i nastroiæ instrument. S³uchaczom
podoba³o siê tak¿e to, ¿e gitarzysta
w zasadzie nie powtarza³ utworów,
mimo ¿e regulamin dopuszcza tak¹
mo¿liwoœæ.
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Anna Ka³amucka

PPPPPALMAALMAALMAALMAALMA     DDDDDAKTYLOAKTYLOAKTYLOAKTYLOAKTYLOWWWWWAAAAA

Palma daktylowa kanaryjska jest jedn¹ z najpiêkniejszych
roœlin ozdobnych do hodowli w domu. Czuje siê dobrze
w pomieszczeniu z dostateczn¹ iloœci¹ œwiat³a. Ca³e lato mo¿e staæ
na balkonie lub tarasie. Gatunek ten pochodzi z Wysp Kanaryjskich.
Wystêpuje na ca³ym ich obszarze i dochodzi tam do 20 m wysokoœci.

£atwa w pielêgnacji
Palma kanaryjska osi¹ga w naszych warunkach maksymaln¹ wyso-
koœæ paru metrów. Nadaje siê do oran¿erii, w du¿ych donicach.
We wnêtrzu znosi spadek temperatury do kilku stopni powy¿ej zera,
latem zaœ dobrze znosi upa³y. Jeœli palma stoi w ch³odniejszym miejscu,
nale¿y j¹ podlewaæ bardzo ostro¿nie. Natomiast palmê stoj¹c¹
w s³oñcu i cieple nale¿y podlewaæ obficie i regularnie nawoziæ. Kupuj¹c
palmê nale¿y wybraæ roœlinê zwart¹, o sztywnych, zielonych liœciach.
Cienki, chwiejny egzemplarz mo¿e pozostaæ taki na zawsze.

KRÓTKIE   PORADY

Wielkoœæ
W naszych szerokoœciach geograficznych nie przekracza zazwyczaj
wysokoœci kilku metrów. M³oda palma przy zakupie powinna mierzyæ
oko³o 40 cm. Palma jest wytrzyma³a i ³atwa w hodowli.
Kwitnienie i zapach
Kwiaty pojawiaj¹ siê w gronach u podstawy liœci, niestety nie
w naszych warunkach klimatycznych. Kwiaty s¹ bez zapachu, a owoce
ma³e, twarde i niejadalne.
Œwiat³o i temperatura
M³ode palmy nale¿y pocz¹tkowo chroniæ przed silnym
nas³onecznieniem. Doros³a roœlina chêtnie stoi w pe³nym s³oñcu:
znosi doœæ dobrze ciemne otoczenie, ale roœnie najlepiej w œwietle.
Palma kanaryjska dobrze siê czuje latem, nawet w najwy¿szej tem-
peraturze; zim¹ w ni¿szej, ale minimum 8°C. Palma powinna staæ latem
na dworze, a na zimê nale¿y przenieœæ j¹ z powrotem do pomieszczenia,
gdzie temperatura nie powinna spadaæ poni¿ej 2-3° C.
Przycinanie
Gdy palma osi¹gnie po¿¹dan¹ wielkoœæ, nale¿y usun¹æ pierwszy od
wykie³kowania, podwójny liœæ. Uschniête liœcie lub ich koñce najlepiej
obcinaæ no¿yczkami.
Rozmna¿anie
Palmê hoduje siê w prosty sposób, z nasion, które s¹ najczêœciej
sprowadzane z Hiszpanii. Czasami wyrasta nowy pêd z korzenia.
Ziemia i przesadzanie
Daktylowca najlepiej przesadzaæ wiosn¹. Wiêkszym egzemplarzom
wystarczy do³o¿yæ œwie¿ej ziemi.
Podlewanie i nawo¿enie
Latem nale¿y podlewaæ j¹ obficie kilka razy w tygodniu. Nawoziæ co
14 dni. Wiosn¹ i jesieni¹ podlewaæ raz w tygodniu. Jeœli roœlina stoi
zim¹ w ch³odzie, podlewaæ kilka razy w miesi¹cu.
Otoczenie
Palma ta jest okaza³a, prezentuje siê doskonale w wielkiej donicy na
tarasie i ³adnie harmonizuje z innymi roœlinami. Jest równie¿
nadzwyczaj dekoracyjna w pokoju. Nie wymaga zbytniej opieki, mo¿e
staæ w pe³nym s³oñcu i w cieniu - osobno lub w kompozycji z innymi
roœlinami.

Przesadzanie i przycinanie korzeni
Palma kanaryjska okazuje zazwyczaj wdziêcznoœæ za
przesadzenie poprzez gwa³towny przyrost w pierwszym
okresie. Najlepiej przesadziæ palmê w kwietniu, gdy s³oñce
i ciep³o sprzyjaj¹ rozwojowi roœliny. Czasem konieczne jest
przesadzenie w koñcu lata, gdy doniczka sta³a siê za ma³a.
£atwo zauwa¿yæ zdrowe, bia³e korzenie wype³zaj¹ce przez
otwór w dnie doniczki lub ponad jej krawêdŸ. Jeœli jest to
starsza palma, mo¿na obci¹æ nadmiar korzeni i zasadzic j¹
ponownie w tej samej doniczce. Ten zabieg hamuje nieco
wzrost roœliny.

GDY KWIATY CHORUJ¥

Najni¿szy liœæ nie chce siê rozdzieliæ.
M³ode palmy kanaryjskie maj¹ najczêœciej nadal swój
pierwszy liœæ - kie³ek. Jeœli roœlina osi¹gnê³a ju¿ ³adn¹,
okr¹g³¹, formê, mo¿na ten liœæ odci¹æ. Zwróæ uwagê, ¿e
m³ode, jeszcze nie wykszta³cone liœcie robi¹
wra¿enie brzydkich i suchych z pow³ok¹ br¹zowej rafii.
Rafia pozostaje z czasem na liœciach w formie br¹zowych
w³ókien. Jest to zjawisko naturalne.
Br¹zowe plamy na liœciach s¹ najczêœciej spowo-
dowane przez grzybice. Liœcie nale¿y spryskiwaæ
odpowiednim preparatem z wierzchu i  pod spodem
w odstêpach 8-10 dniowych.
Mszyce i inne insekty mog¹ zaatakowaæ za zwyczaj
odporn¹ palmê. Szkodniki mo¿na ostro¿nie usun¹æ z liœci
np. têpym koñcem no¿a i wydezynfekowaæ liœcie
tamponikiem maczanym w spirytusie lub zastosowaæ
preparat do zwalczania szkodników.

KANKANKANKANKANARARARARARYJSKAYJSKAYJSKAYJSKAYJSKA

Palma mo¿e byæ prawdziw¹ ozdob¹ ka¿dego domu
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Szko³y Podstawowe
klasy I i II – dystans 200 m – dziewczêta i ch³opcy
klasy III i IV – dystans 400 m – dziewczêta i ch³opcy
klasy VI i VI – dystans 1000 m – dziewczêta i ch³opcy
Gimnazja
Dystans 800 m – dziewczêta i ch³opcy
Szko³y Ponadgimnazjalne
dystans 1000 m – dziewczêta
dystans 1500 m - ch³opcy

Wyniki:
Szko³y Podstawowe
200 m klasy I i II

dziewczêta        ch³opcy
1. Sabina Biedka - SP Blizne 1. Jakub Pi¹tek -  SP Stara Wieœ
2. Aleksandra Farbaniec - SP Blizne 2. Jakub Pi¹tek - SP Blizne
3. Kamila Mastyj - SP Zmiennica 3. Jaros³aw Jarosz - SP Blizne

400 m klasy III i IV
dziewczêta        ch³opcy

1. Sylwia Dudycz - SP Nr 1 Humniska 1.Kamil Koszela - SP2 Humniska
2. Gabriela Kêdra -  SP Nr  1 Humniska 2. Wojciech Czopor - SP Jab³onka
3. Monika Chrobak - SP Zmiennica 3. Patryk Wolanin - SP Barycz

1000 m klasy V i VI
dziewczêta        ch³opcy

1. Joanna £uc - SP Wara         1. Kamil Supel - SP Nr 1 Humniska
2. Justyna Sawicka - SP2 Humniska 2. Bart³omiej Cichocki - SP Brzozów
3. Kinga D¿oñ - SP Stara Wieœ 3. Sebastian Florczak -  SP Turze Pole

Punktacja ogólna
1 miejsce Szko³a Podstawowa Blizne
2 miejsce Szko³a Podstawowa Nr 1 Humniska
3 miejsce Szko³a Podstawowa Zmiennica

VIII  Biegi  im.  Prof.  Waleriana  Pañki
11 paŸdziernika br. na stadionie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie odby³y siê po raz ósmy Biegi

im. Prof. Waleriana Pañki. Organizatorami zawodów byli: Zwi¹zek Gmin Brzozowskich, Urz¹d Miejski w Brzozowie oraz MOSiR
w Brzozowie.

Uroczystego otwarcia imprezy dokona³ Przewodnicz¹cy Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin Brzozowskich Tadeusz Sperber.
W zawodach wziê³o udzia³ 456 zawodników z terenu powiatu brzozowskiego. Zainteresowanie imprez¹ by³o bardzo du¿e, co
œwiadczy o jej popularnoœci.
Biegi odby³y siê w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:

Gimnazja
dystans 800m - dziewczêta
1. Barbara Cwynar - G. Brzozów
2. Patrycja Zaremba - G. Stara Wieœ
3. ̄ aneta Delikat - G. Stara Wieœ

 ch³opcy
1. Kamil Dobrowolski - G. Brzozów
2. £ukasz Nogaj - G. Stara Wieœ
3. Kamil D¹browski - G. Brzozów

Punktacja ogólna
1 miejsce Gimnazjum Brzozów
2 miejsce Gimnazjum Stara Wieœ
3 miejsce Gimnazjum Humniska

Ch³opcy kl. III i IV na dystansie 400 m

Laureatki kl. V i VI na dystansie 1000 m

Gimnazjum - dziewczêta 800 m
Gimnazjum - ch³opcy 800 m
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Szko³y Ponadgimnazjalne
dziewczêta – 1000 m
1. Ewa Señko - I LO
2. Anna Dro¿d¿al - ZSB
3. Anna Marczak - ZSE

Punktacja ogólna
1 miejsce Zespó³ Szkó³ Budowlanych
2 miejsce I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
3 miejsce Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych

Dla zdobywców czo³owych miejsc we wszystkich kategoriach
wiekowych organizatorzy przyznali pami¹tkowe dyplomy, medale i maskotki.
W punktacji dru¿ynowej najlepsze szko³y otrzyma³y dyplomy
i okolicznoœciowe puchary.

  ch³opcy – 1500 m.
1. Artur Karnasiewicz - ZSB
2. Albert Zajdel - I LO
3. Robert Szczepek - ZSB

Ryszard Pilszak

SPORT

21 wrzeœnia br. na stadionie w Brzozowie odby³y siê Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce szkó³
podstawowych. Rywalizowano w czterech konkurencjach: bieg na 60 m, rzut pi³eczk¹ palantow¹, skok w dal, bieg na 600 m
dziewcz¹t oraz bieg na 1000 m ch³opców.
Poni¿ej przedstawiamy wyniki koñcowe.

                                    DZIEWCZÊTA CH£OPCY
BIEG NA 60 M
1. Frodyma Bernadetta SP Haczów 1. Supel Kamil SP Humniska 1
2. Glazer Monika SP Haczów 2. P³onka Bart³omiej SP Stara Wieœ
3. Kêdra Gabriela SP Humniska 1 3. Olejarski Kamil SP Stara Wieœ

SKOK W DAL
1. Nowak Paulina                     SP Blizne                                 1. Tomczak Dominik SP Izdebki 2
2. Gurgacz Adrianna SP Blizne 2. Podulka Arkadiusz SP Grabownica
3. Dmitrzak Paulina                  SP Humniska 1                       3. Wilk Konrad SP Brzozów

RZUT PI£ECZK¥ PALANTOW¥
1. Buczkowska Karolina SP Grabownica 1. Pilch Tomasz SP Domaradz 2
2. Jarosz Paulina SP Blizne 2. Czaja Dominik SP Grabownica
3. Dziuban Ewa SP Izdebki 2 3. Kaliñski Jaros³aw                                      SP Stara Wieœ

 BIEG NA 600 M  BIEG NA 1000 M
1. Foryœ Weronika SP Haczów 1. Bryœ Daniel SP Humniska 1
2. Dudek Katarzyna SP Humniska 1 2. Zawidlak Mateusz                     SP Blizne
3. Osiowa Iwona SP Haczów 3. Buczek Pawe³ SP Domaradz 1

Najlepszej trójce zawodników zosta³y wrêczone pami¹tkowe dyplomy i medale. Organizatorem imprezy oraz fundatorem
nagród by³ Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz MOSiR w Brzozowie Marek Szerszeñ

Mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyceMistrzostwa powiatu w lekkiej atletyceMistrzostwa powiatu w lekkiej atletyceMistrzostwa powiatu w lekkiej atletyceMistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce

W paŸdzierniku up³ynê³a 14 rocznica tragicznej œmierci Prof. Waleriana Pañki. Ten
wielce zas³u¿ony syn ziemi brzozowskiej - urodzi³ siê 8 paŸdziernika 1941 r. w Turzym
Polu. By³ prawnikiem zwi¹zanym z Uniwersytetem Wroc³awskim, a nastêpnie

Uniwersytetem Œl¹skim. Napisa³ kilkadziesi¹t prac naukowych. Od 1980 r. zaanga¿owa³ siê
w ruch solidarnoœciowy. By³ m.in. doradc¹ podczas strajków ch³opskich, zakoñczonych
porozumieniami rzeszowsko-ustrzyckimi. Organizowa³ sieæ NSZZ „Solidarnoœæ” w najwiêkszych
zak³adach pracy Górnego Œl¹ska. Przewodniczy³ zespo³owi rolnemu Spo³ecznej Rady
Legislacyjnej. W stanie wojennym internowany. W 1989 r. zosta³ wybrany na pos³a do sejmu
kontraktowego, gdzie reprezentowa³ Obywatelski Klub Parlamentarny. Przewodniczy³ sejmowej
Komisji Samorz¹du Terytorialnego. By³ wspó³za³o¿ycielem i wiceprezesem Fundacji Rozwoju
Demokracji. 25 maja  1991 roku zosta³ wybrany na stanowisko prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli.
Zajmowa³ siê m.in. g³oœnymi aferami: alkoholow¹ i Funduszu Obs³ugi Zad³u¿enia Zagranicznego.
Zgin¹³ tragicznie 7 paŸdziernika 1991 roku w wypadku samochodowym na trasie szybkiego
ruchu  Warszawa – Katowice w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Okolicznoœci tego
tragicznego zdarzenia s¹ niejasne do dzisiaj. Zosta³ pochowany na cmentarzu w Jasionowie (gmina Haczów) obok swojego
ojca – ¿o³nierza Legionów. W uroczystoœciach ¿a³obnych uczestniczyli m.in. ówczeœni marsza³kowie sejmu i senatu, zaœ Lech
Wa³êsa odznaczy³ Prof. W. Pañkê poœmiertnie Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grób Prof. Waleriana Pañki

Szko³y ponadgimnazjalne - bieg dziewcz¹t
na dystansie 1000 m
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BARAN (21 III – 20 IV)
Wa¿ne stan¹ siê relacje miêdzyludzkie. Naucz siê utrzymywania
dobrych kontaktów i d¹¿enia do porozumienia. Staraj siê zachowaæ

spokój i równowagê wewnêtrzn¹. Wiêcej wiary w to, co robisz. Los
wymaga od Ciebie podjêcia mo¿liwie najwiêkszego wysi³ku. Przyjaciele
niekoniecznie musz¹ siê okazaæ przyjació³mi.

BYK (21 IV – 21 V)
Poczujesz siê pewniej i spokojniej. Nie mo¿esz ¿yæ w chaosie.
Koniecznie uporz¹dkuj swoje sprawy. Nie bierz zbyt wiele na

siebie. Lepiej z czegoœ zrezygnuj lub od³ó¿ na póŸniej. Staraj siê ograniczyæ
podró¿e. W pracy ciê¿ko, ale szczêœcie powinno Ci dopisywaæ.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Uwa¿aj na transakcje zwi¹zane z pieniêdzmi. Mo¿esz zostaæ
oszukany albo coœ straciæ. Ogranicz wydatki. W pracy zastój

i brak mobilizacji. Wa¿niejsze stan¹ siê kontakty towarzyskie, rozmowy
i wyjaœnianie spraw. W rodzinie dobre porozumienie. W uczuciach
okazujesz nadwra¿liwoœæ. Nie obra¿aj siê o byle co.

RAK (22 VI – 23 VII)
Ten miesi¹c nie nale¿y do ³atwych. Musisz siê nastawiæ na
cierpliwoœæ i wytrwaæ. Wk³adasz du¿o wysi³ku, który

niekoniecznie przyniesie spodziewane efekty. Mo¿esz poczuæ ciê¿ar
przygniataj¹cych Ciê spraw. W pracy i w domu sytuacja stabilna
i uporz¹dkowana. Los wymaga od Ciebie wiêcej uœmiechu na co dzieñ.
Pamiêtaj, jak widzisz sam siebie, tak widz¹ Ciê inni.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Przyjaciel zaproponuje Ci transakcjê lub wspó³pracê. Skorzystaj

z szansy! Nowe mo¿liwoœci zarobkowe mog¹ Ciê zaskoczyæ, lecz nie
wchodŸ w œcis³e zale¿noœci. W domu sprawy tocz¹ siê utartym torem.
Z osob¹ blisk¹ sercu wybierz siê w krótk¹ podró¿. Zadbaj o komfort
i przyjemnoœci. Dziêki temu poczujesz siê lepiej i odreagujesz stresy.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Swoje zamierzenia w pracy realizuj do po³owy miesi¹ca, druga
po³owa mo¿e siê okazaæ trudniejsza. Patrz realnie na to, co siê

dzieje i wyci¹gaj wnioski. Nie bierz na siebie zbyt wiele obowi¹zków
domowych. Popatrz z lekkim dystansem na „sprawdzonych” przyjació³.
W mi³oœci wiele zale¿y od Twojego poczucia wartoœci.

WAGA (24 IX – 23 X)
Teraz nie mów zbyt g³oœno o swoich uczuciach. Naucz siê
trzymaæ w tajemnicy sprawy wa¿ne. Krótkie podró¿e dobrze

Ci zrobi¹. W pracy zrób coœ za kogoœ. Mo¿e byæ to przepustka dla
Ciebie do czegoœ lepszego. Los wymaga od Ciebie rozs¹dku w mi³oœci.
Pamiêtaj, Twoja droga to Twoje wybory.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Zastanów siê, co móg³byœ naprawiæ, co zrobiæ od nowa. Jest
to dobry czas, aby coœ zmieniæ w monotonii ¿ycia. Kieruj siê

fantazj¹ i w³asnymi odczuciami. Teraz wa¿niejszy jest dom ni¿
przyjaŸnie. Musisz wybraæ. Wszystkich nie zadowolisz. Masz dobre
wyczucie, jak i kiedy zainwestowaæ pieni¹dze.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Dobra koniunktura w pracy. B¹dŸ aktywny. Masz szansê siê
wykazaæ i zostaæ docenionym. Wiêksze inwestycje od³ó¿ na

póŸniej, na przyp³yw gotówki nie powinieneœ narzekaæ. Kontroluj to,
co mówisz. Wzmacniaj mi³oœæ przyjaznym zachowaniem. Popracuj
nad impulsywnymi reakcjami.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
W pracy docieraj¹ do Ciebie informacje, na które mo¿esz nie
zwróciæ uwagi. Staraj siê jednak niczego nie lekcewa¿yæ. To,

co wydaje siê drobiazgiem, stanie siê najwa¿niejsze. Ktoœ ze
wspó³pracowników oka¿e siê niezwykle pomocny w realizowaniu
zadania z przesz³oœci. Wiele bêdzie zale¿a³o od Twojej samodzielnoœci.

WODNIK (21 I – 19 II)
W sprawach zawodowych dobrze rozwa¿ ka¿d¹ decyzjê. Twoja
impulsywnoœæ mo¿e Ci przynieœæ nieprzyjemne konsekwencje.

Wszystko, co mo¿esz, od³ó¿ na nastêpny miesi¹c. Los wymaga od
Ciebie pozbycia siê naiwnoœci i wiêkszej wiary w siebie. Pamiêtaj, nie
jesteœ sam. W sprawach trudnych oprzyj siê na tych, którzy Ciê kochaj¹.

RYBY (20 II – 20 III)
Miesi¹c raczej spokojny. Pozwoli Ci na zrealizowanie spraw,

z którymi od dawna zwlekasz. Poczujesz swoj¹ si³ê. Pokonasz wa¿nego
wroga, nie wiedz¹c, w jaki sposób Ci siê to uda³o. Ktokolwiek zechce
Ci zaszkodziæ - zaszkodzi przede wszystkim sobie. W finansach
wyjdziesz na swoje.

Poziomo:
4) ssak z rodziny ¿yraf, rudobr¹zowy, nogi w bia³e prêgi,
7) ¿eglarski, historyczny: bizantyjski okrêt wojenny, wios³owy,
9) ¿aba, zamieszkuje nizinne i górskie obszary Australii,
10) dawniej doniesienie do s¹du, zw³aszcza tajne,
11) oszczep u¿ywany w piêcioboju rozgrywanym w staro¿yt-
nej Grecji,
12) œwiat³o hamowania w pojazdach samochodowych.
Pionowo:
1) handlowa nazwa ryb pochodz¹cych z ³owisk Morza Czarne-
go i Œródziemnego,
2) miêkka tkanina p³aszczowa z wielb³¹dziej we³ny; kamlot
3) George Richards (1885-1950), amer. lekarz: Nagroda Nobla
1934,
5) usystematyzowany zbiór przepisów prawnych (np. karny,
cywilny, handlowy),
6) ogon wilka,
8) przenoœnie o energicznym, zaczepnym wyst¹pieniu w spo-
rze, w zwalczaniu kogo.



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

REKLAMA


