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Janina Zubel z Jab³onki
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Angelika Stankiewicz (z lewej) i Katarzyna Stankiewicz
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Zawodom towarzyszy³y du¿e emocje
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POWIAT BRZOZOWSKI

Uchwalenie bud¿etu powiatu brzozowskiego na 2006 r. by³o najwa¿niej-
szym punktem obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Brzozowskiego. Rada

obradowa³a 3 marca br. pod przewodnictwem Stanis³awa £obodziñskiego.
Po przyjêciu porz¹dku obrad radni wys³uchali sprawozdañ z wykonania
uchwa³ i wniosków z poprzedniej sesji oraz z dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu
w okresie miêdzysesyjnym.

Nastêpnie sprawozdania z dzia³alnoœci sta³ych Komisji Rady Powia-
tu za 2005 rok przedstawili ich przewodnicz¹cy: Gra¿yna G³adysz, Stani-
s³aw Ekiert, Mieczys³aw Paj¹k i Mieczys³aw Baræ. Ci sami przewodnicz¹cy
poinformowali o planach prac swoich Komisji w br., co zosta³o przyjête przez
Radê Powiatu, podobnie jak tegoroczny plan pracy Rady Powiatu, przedsta-
wiony przez Przewodnicz¹cego Stanis³awa £obodziñskiego.

W zwi¹zku z objêciem mandatu radnego przez pana Stefana Bodzio-
cha Rada dokona³a uzupe³nienia - w sk³adzie osobowym Komisji Zdrowia,
Pomocy Spo³ecznej i Przeciwdzia³ania Bezrobociu. Radni zadecydowali te¿
o zmianach w sk³adzie Rady Spo³ecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzo-
zowie Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
gdzie jedno z miejsc, na wniosek Wicestarosty Janusza Dragu³y, obj¹³ Prze-
wodnicz¹cy  Stanis³aw £obodziñski, zaœ Henryk Kozik jako przedstawiciel
Wojewody Podkarpackiego zast¹pi³ Mariana Wojtowicza. Z kolei na wnio-
sek Starosty Zygmunta B³a¿a na now¹ kadencjê do Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Rada Powiatu delegowa³a jako swoich przedstawicieli radnych:
Mieczys³awa Paj¹ka i Leszka Niemca.

Osobn¹ czeœæ obrad zajê³o zatwierdzenie sprawozdania z dzia³alno-
œci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2005 r. Szcze-
gó³ow¹ informacjê przedstawi³a sprawuj¹ca tê funkcjê Irena R¹pa³a. Radni
zadecydowali te¿ o kontynuacji z Powiatem Sanockim porozumienia doty-
cz¹cego wspólnej realizacji projektów stypendialnych wspieraj¹cych rozwój
edukacyjny uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz studentów w ramach
dzia³ania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty-
pendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go. Nastêpnie Rada przesz³a do uchwa³ zwi¹zanych z finansami. Uchwalono
m.in. zmiany w uchwale bud¿etowej za rok ubieg³y, a nastêpnie – bud¿et

XXXVII  SESJA  RADY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO
Bud¿et uchwalony

powiatu na rok 2006. I tak Rada Powiatu zade-
cydowa³a, ¿e tegoroczny bud¿et po stronie do-
chodów zamknie siê kwot¹ 31 mln 158 tys. 597
z³. Wydatki natomiast wynios¹ 32 mln 993 tys.
146 z³. Zaplanowany bud¿et (z uwagi na brak
ostatecznych informacji o wysokoœci kwot sub-
wencji i dotacji) ma charakter wstêpny. Osta-
teczna wysokoœæ deficytu i Ÿród³a jego pokry-
cia bêd¹ znane po wp³yniêciu stosownych de-
cyzji z Ministerstwa Finansów i od Wojewody
Podkarpackiego.

Ostatnia uchwa³a dotyczy³a zaci¹gniêcia
zobowi¹zania wekslowego w celu zabezpiecze-
nia umowy o dofinansowanie projektu przebu-
dowy drogi powiatowej nr 2056R Jab³onica
Polska – Zmiennica - Jasionów w ramach Prio-
rytetu 3 – Rozwój lokalny ZPORR.

Sesjê zakoñczy³y interpelacje i zapyta-
nia radnych, podczas których poruszono m.in.
sprawê inwestycji w brzozowskim szpitalu oraz
jego funkcjonowania, co szczegó³owo omówi³
dyr. Antoni Kolbuch.

Niech radoœæ ze Zmartwychwstania Chrystusa niesie nadziejê,
ciep³o i pogodê ducha na czas prze¿ywania Œwi¹t Wielkiej Nocy

a na powszednie dni pokoju, uœmiechu i mocy,
dobroci dla ludzi i od ludzi.

Czytelnikom BGP

Œwiêto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania siê wiary w sile Chrystusa i w sile cz³owieka.

Jednocz¹c siê w prze¿ywaniu Œwi¹t Wielkanocnych,
¯yczymy zdrowia, pomyœlnoœci oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

na ka¿dy dzieñ.
Niech œwi¹teczny czas Zmartwychwstania Pañskiego

bêdzie okresem radoœci i spokoju,
a moc p³yn¹c¹ z tajemnicy Misterium Paschalnego Chrystusa

nape³ni serca pokojem i ufn¹ nadziej¹.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Brzozowskiego
Stanis³aw £obodziñski

Starosta Brzozowski
Zygmunt B³a¿

 ¿yczy Redakcja

(dk)

Bud¿et na rok 2006 uchwalono jednog³oœnie
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POWIAT  BRZOZOWSKI

Budowa Oddzia³u Intensywnej Terapii zostanie
zakoñczona jeszcze w tym roku

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie - Podkar-
packi Oœrodek Onkologiczny im. Ks. Bronis³awa Mar-
kiewicza dziêki bardzo du¿emu zaanga¿owaniu swojej
Dyrekcji, a tak¿e Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
w pozyskanie œrodków finansowych, zrealizowa³  w 2005
r. szereg zadañ inwestycyjnych, które maj¹ zasadnicze
znaczenie dla funkcjonowania i przysz³oœci tej placów-
ki. Spoœród nich na czo³o wysuwa siê zakup i urucho-
mienie przyspieszacza liniowego (akceleratora) na po-
trzeby brzozowskiej onkologii.

W 2004 r. przyjêto „Narodowy program zwal-
czania chorób nowotworowych”,  w którym przewidzia-
no utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicz-
nej. Jeszcze w 2004 r. w ramach postêpowania konkur-
sowego wybrano sieæ 22 oœrodków radioterapii, w któ-
rym stworzono mo¿liwoœæ dofinansowania. W tym gro-
nie znalaz³ siê Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.
W efekcie d³ugotrwa³ych starañ i procedur przetargowych
pod koniec ub.r. do Brzozowa trafi³ nowy przyspieszacz
liniowy.

Nowoczesny niskoenergetyczny przyspieszacz li-
niowy „Primus” firmy SIEMENS zast¹pi³ 20-letniego,
wyeksploatowanego i awaryjnego „Neptuna” produkcji
krajowej. Akcelerator kosztowa³ 3
mln 400 tys. z³. Œrodki te pocho-
dzi³y – jak wy¿ej wspomniano - z
ministerialnego programu zwal-
czania chorób nowotworowych w
zakresie zadania obejmuj¹cego
utworzenie w Polsce systemu ra-
dioterapii onkologicznej.

Nowy aparat stwarza
mo¿liwoœæ wykonania ok. 50-60
naœwietleñ dziennie (4-5 naœwie-
tleñ na godzinê).
Dziêki przyspieszaczowi chora
tkanka jest naœwietlana wi¹zk¹
promieniowania jonizuj¹cego.
„Primus” naœwietla energi¹ wi¹-
zek fotonowych o sile 6 MV (me-
gawoltów). Istnieje mo¿liwoœæ rozbudowy przyspiesza-
cza o wi¹zkê fotonów o energii 10 lub 15 MV. Jeœli cho-
dzi o wi¹zki elektronowe przyspieszacz naœwietla 6 ró¿-
nymi wi¹zkami: 5, 7, 8, 10, 12 i 14 MeV (megaelektro-
nowoltów), tj. o 1 wi¹zkê wiêcej ni¿ chc¹ tego wymogi.
Poniewa¿ ok. 88% hospitalizacji w Podkarpackim Oœrod-
ku Onkologicznym jest wykonywanych dla mieszkañców
spoza powiatu brzozowskiego, tj. z terenu województwa
podkarpackiego, a nawet oœciennych,  „Primus” – po-
dobnie jak i wczeœniej „Neptun” – ma bardzo istotny
wp³yw na walkê z chorobami nowotworowymi w Polsce
Pd-Wsch.

Obecnie w województwie podkarpackim funk-
cjonuj¹ 2 zak³ady radioterapii (Brzozów, Rzeszów), co
daje œredni¹ 1 aparatu megawoltowego na oko³o 1 050
000 mieszkañców. Docelowo w ramach „Narodowego
planu zwalczania chorób nowotworowych” przewiduje
siê, ¿e do 2015 r. zostanie osi¹gniêty europejski poziom
leczenia, a liczba ludnoœci przypadaj¹cej na 1 megawol-
towy aparat terapeutyczny zmniejszy siê do poziomu
œrednio 300 000 osób/1 aparat (tj. zgodnie ze wskaŸnika-

(dk)

Przyspieszacz  liniowy  w   brzozowskim   Szpitalu   Specjalistycznym
oraz  inne  zadania  inwestycyjne  zrealizowane  w  2005 r.

mi WHO - Œwiatowej Organizacji Zdrowia). Dla porównania w krajach Europy
Zachodniej na 1 000 000 mieszkañców przypada 4-6 aparatów, w Republice Cze-
skiej – 4,5 aparatu, a na Bia³orusi – 3 aparaty.

Choroby nowotworowe, uznawane za choroby cywilizacyjne staj¹ siê co-
raz powa¿niejszym zagro¿eniem dla naszego spo³eczeñstwa. Ka¿dego roku przy-
rost zachorowalnoœci na nie wynosi 10 %. Dynamika wzrostu zachorowañ na no-
wotwory z³oœliwe wskazuje na potrzebê intensyfikacji dzia³añ na rzecz poprawy
dostêpnoœci i jakoœci œwiadczonych us³ug w zakresie lecznictwa onkologicznego,
w tym radioterapii. W terapii wiêkszoœci nowotworów radioterapia odgrywa za-
sadnicz¹ rolê w leczeniu samodzielnym lub skojarzonym, maj¹c zastosowanie
u 50-60 % pacjentów.

* * *
Wygospodarowane œrodki w³asne brzozowskiego szpitala, jak równie¿ do-

finansowanie z  Ministerstwa Zdrowia, funduszy unijnych, PFRON, a tak¿e samo-
rz¹du powiatowego i gmin z terenu powiatu brzozowskiego oraz kredyt bankowy
pozwoli³y na wykonanie szeregu dalszych inwestycji i zakupów.

Przebudowa Oddzia³u Pomocy DoraŸnej (pawilon C) wraz z rozbudow¹
dla 7-³ó¿kowego Oddzia³u Intensywnej Terapii zamknê³a siê kosztem 1. 355. 935
z³. Œrodki pochodz¹ce z dotacji ministerialnej wynios³y 457. 135 z³. Reszta to œrod-
ki w³asne szpitala w kwocie 898.800 z³, które pozyskano m.in.
z kredytu udzielonego przez Podkarpacki Bank Spó³dzielczy. Inwestycja ta w za-
sadniczy sposób poprawia standard i jakoœæ udzielania pomocy w nag³ych przy-
padkach. W ramach modernizacji bazy lokalowo-sprzêtowej Oddzia³u Intensyw-

nej Terapii oraz Bloku Operacyjnego wraz z Cen-
traln¹ Sterylizatorni¹ zosta³  zakupiony niezbêd-
ny  sprzêt i  urz¹dzenia medyczne na ³¹czn¹ sumê
981.688 z³, z czego 694.500 z³ to dotacja mini-
sterialna, a 287.188 z³ – œrodki w³asne szpitala.
Tak¿e ze œrodków w³asnych Szpital zakupi³ sprzêt
i aparaturê medyczn¹: urz¹dzenie EEG, steryli-

zator, wideogastro-
skop, stó³ operacyjny,
wycinarkê do os³on
oraz kamerê laserow¹
RTG. £¹czna wartoœæ
tych zakupów wynio-
s³a 679,241 z³.

Równie¿ roz-
dzia³ kanalizacji deszczowej i sanitarnej zosta³ sfinansowany za œrodki w³asne szpi-
tala w kwocie 382.802 z³. Natomiast wymiana wind, budowa pochylni i adaptacja
³azienek dla osób niepe³nosprawnych kosztowa³a 364.756 z³. Dotacja z PFRON
wynios³a 143.430 z³, zaœ szpital wyasygnowa³ kwotê 221.326 z³

Istotne znaczenie dla poprawy zabezpieczenia medycznego powiatu mia³
zakup karetki „W” dla Oddzia³u Pomocy DoraŸnej oraz jej wyposa¿enie w sprzêt
ratuj¹cy ¿ycie. Wartoœæ tego zakupu wynios³a 132.190 z³. Starostwo Powiatowe
w Brzozowie oraz samorz¹dy gmin powiatu brzozowskiego przekaza³y na ten cel
71.000 z³, a szpital ze œrodków w³asnych wy³o¿y³ kwotê 61.190 z³.

Podsumowuj¹c zesz³oroczne zadania inwestycyjne w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Brzozowie, nale¿y powiedzieæ, ¿e ³¹czna ich wartoœæ wynios³a blisko 7 mln
300 tys. z³. 65,3 procent tej kwoty, tj. 4.766.065 z³, pochodzi³o z zewnêtrznych
Ÿróde³ finansowania.

Nowy akcelerator z panelem sterowania

Nowoczesna aparatura na Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Kiedy uczniowie t³umnie odwiedzaj¹
bibliotekê szkoln¹? Nasuwaj¹ siê przynajmniej dwie
odpowiedzi: kiedy s¹ zmuszani do zdobywania
wiedzy, np. przed klasówk¹, matur¹, albo wtedy,
gdy dzieje siê w niej coœ niezwykle interesuj¹cego.
I tak w³aœnie by³o w bibliotece Zespo³u Szkó³

Ekonomicznych w Brzozowie w dniach 22-24
lutego. A wszystko to za spraw¹ zorganizowanej
loterii fantowej. Przygotowania do  tej akcji
rozpoczê³y siê ju¿ we wrzeœniu, bowiem zebranie
ok. 900 fantów wymaga³o niema³o czasu i trudu.
G³ówn¹ organizatork¹ loterii i by³a Joanna Rygiel
– nauczyciel bibliotekarz.

Zebrane nagrody pochodzi³y od brzozo-
wskich sponsorów: przedsiêbiorców i osób
prywatnych. Nie sposób wymieniæ ka¿dego,
poniewa¿ by³y ich dziesi¹tki, ale wszystkim chcemy
bardzo gor¹co podziêkowaæ za zrozumienie sensu
przeprowadzania akcji i wsparcie w postaci fantów
czy œrodków pieniê¿nych.

Ca³a zabawa rozpoczê³a siê 22 lutego
o godz. 8.30, kiedy to Dyrektor Jerzy Olearczyk
uroczyœcie otworzy³ loteriê i kupi³ pierwsze losy,
zdobywaj¹c pachn¹cy kosmetyk i przek¹skê na
drugie œniadanie. Nied³ugo potem drzwi biblioteki
prawie siê nie zamyka³y. Szybko bowiem roznios³o
siê po szkole, ¿e za jedyne 2 z³ote mo¿na staæ siê
posiadaczem m.in. s³odyczy, maskotek,
kosmetyków, ubrañ, d³ugopisów, zeszytów itp.
Wa¿ne by³o te¿ to, ¿e nie by³o pustych losów. Kiedy

pierwsi szczêœliwcy zaczêli losowaæ cenniejsze fanty, czyli np. wizyty w zak³adach
fryzjerskich, w pizzerii czy komplety srebrnej bi¿uterii, zainteresowanie loteri¹ wzrasta³o
z godziny na godzinê. Niektórzy przychodzili po kilka, a nawet po kilkanaœcie razy, gdy¿
koniecznie chcieli wygraæ g³ówne nagrody, a wiêc: akwarium, srebrn¹ bi¿uteriê, wielk¹
maskotkê, szlifierkê, karbownicê do w³osów, lampy halogenowe czy torbê podró¿n¹.
Jak to w przypadku takich zabaw bywa, szczêœcie dopisywa³o ró¿nie. Jedni ju¿ po zakupie
pierwszego losu trafiali na atrakcyjne nagrody, co budzi³o w nich duszê hazardzistów,
wiêc kupowali kolejne. Inni z kolei chwilowo siê zniechêcali, gdy wygrali coœ innego,
ni¿ sobie upatrzyli, ale po chwili wracali z nadziej¹, ¿e jednak tym razem siê uda. Chyba
tylko nieliczni poprzestawali na zakupie jednego losu. Wiêkszoœæ dawa³a losowi kolejn¹
szansê. Rekordziœci siêgali do koszyczka z numerkami nawet po kilkanaœcie razy. Byli
te¿ tacy, którzy nie dali siê ponieœæ emocjom i ze stoickim spokojem obserwowali innych.

Oko³o po³udnia bibliotekê odwiedzi³ by³y Dyrektor Tadeusz Sperber. Cel wizyty
by³ oczywisty – chêæ dobrej zabawy, a przy okazji szansa na zdobycie cennej nagrody.
I na efekty nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ, bowiem bardzo szybko Pan
Dyrektor znalaz³ siê w posiadaniu
m.in.: s³odyczy, deseru w restauracji
„Staromiejska”, podrêczników do
jêzyka rosyjskiego i biologii,
rêcznika i wielu innych drobnych,
aczkolwiek przydatnych rzeczy.
Ca³a akcja przyci¹gnê³a te¿
nauczycieli, pracowników obs³ugi
i administracji, a tak¿e uczniów
z innych szkó³, np. z ZSB.

Szybko min¹³ pierwszy
dzieñ loterii, ale cenne nagrody nadal nie trafi³y w rêce ¿adnego szczêœliwca. Drugiego
dnia wszystko zaczê³o siê od samego rana. Najbardziej wytrwali przychodzili nawet co
godzinê i sprawdzali czy to, na co maj¹ chrapkê, ci¹gle jest do wygrania. A jeœli tak by³o,
kupowali kolejne losy. Ch³opcy najbardziej polowali na szlifierkê i lampy halogenowe,
a dziewczyny chêtnie sta³yby siê w³aœcicielkami karbownicy do w³osów czy du¿ej,
milutkiej maskotki. I w koñcu te nagrody powoli zaczê³y trafiaæ w rêce uradowanych
w³aœcicieli.

Na trzeci, ostatni dzieñ tej wspania³ej zabawy, zosta³o tylko oko³o 100 losów. Na
ich rozkupienie nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, bowiem nadal nikt nie wygra³ akwarium,
karbownicy i najwiêkszej maskotki. Teraz napiêcie wzrasta³o ju¿ z minuty na minutê, bo
ka¿dy nietrafiony przez kogoœ los dawa³ szansê na wygranie tych ostatnich cennych
nagród. T³um w bibliotece wiêc wcale nie mala³. Niektórzy nawet zwalniali siê na kilka
minut z lekcji (na co nauczyciele pozwalali, bo przecie¿ cel by³ szczytny), by kupiæ
jeszcze jeden los.

W koñcu i karbownica, i maskotka, i akwarium trafi³y w rêce zwyciêzców. Ale
o dziwo, uczniowie dalej chcieli siê bawiæ i przychodzili do biblioteki, a¿ wszystkie

Do biblioteki  ZSE nie tylko po ksi¹¿ki

28 lutego 2006 r. odby³a siê w naszej szkole konferencja
I semestru. Nie by³a to zwyczajna konferencja, poniewa¿ w obecnoœci
w³adz powiatu w osobie Starosty Brzozowskiego Zygmunta B³a¿a
i Sekretarz Powiatu Ewy Tabisz nast¹pi³o przekazanie w³adzy z r¹k
odchodz¹cej Dyrektor Szko³y Mieczys³awy Trzeœniowskiej, na rêce
nowej Dyrektor Doroty Kamiñskiej. Dyrektor Mieczys³awa Trzeœniowska
w piêknym i wzruszaj¹cym przemówieniu podsumowa³a swoj¹
wieloletni¹ pracê na stanowisku wicedyrektora, dyrektora i nauczyciela
jêzyka polskiego.

W dowód uznania za wzorowo pe³nione obowi¹zki zawodowe
Dyrektor M. Trzeœniowska otrzyma³a z r¹k Starosty pami¹tkowy
grawerton. Grono Pedagogiczne równie¿ podziêkowa³o Pani Trzeœnio-
wskiej za wspó³pracê symbolicznym bukietem kwiatów.

8 marca 2006 r. odby³a siê w naszym liceum uroczysta
akademia z okazji Dnia Kobiet. Uroczystoœæ przygotowali
uczniowie klas: Ia,b,c pod kierunkiem Tomasza Dobrowolskiego
i Krzysztofa £obodziñskiego. Przedstawiciele Rady Rodziców
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ nasze œwiêto, do³¹czaj¹c siê do
¿yczeñ. Katarzyna Kozak

Z ¿ycia I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego

Czêœæ artystyczna

Loteria cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem

Uczennice ZSE z wygranymi fantami
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Koñcem lutego rozstrzygniêty
zosta³ konkurs „Pupilpower Plus”
organizowany przez British Council.
W konkursie mog³y wzi¹æ udzia³
gimnazja i szko³y œrednie w Polsce
i Wielkiej Brytanii. Zadaniem szkó³
w Polsce by³o znalezienie szko³y
partnerskiej w Wielkiej Brytanii poprzez
portal „Global Gateway” - now¹
miêdzynarodow¹ stronê internetow¹
zaprojektowan¹ przez British Council,
która promuje rozwój miêdzynarodowej
wspó³pracy w edukacji. Nastêpnie, wraz
ze szko³¹ partnersk¹, nale¿a³o opracowaæ
projekt, który obejmowaæ mia³ stwo-
rzenie przez uczniów z obu krajów

wspólnej strony internetowej w jêzyku
angielskim oraz zorganizowanie
obustronnej miêdzyszkolnej wymiany
uczniów.

Projekt uczniów klasy I LO b przy
ZSE w Brzozowie zdoby³ pierwsze
miejsce i tym samym uzyska³ dofina-
nsowanie w wysokoœci 4 000 funtów (do
podzia³u ze szko³¹ partnersk¹). Pieni¹dze
te zostan¹ przeznaczone na zorganizo-
wanie wizyty przedstawicieli klasy I LO
b u naszych partnerów z Norton College
w York (je¿eli uda siê nam zorganizowaæ
wszystko zgodnie z za³o¿eniami projektu,
taka wizyta bêdzie mieæ miejsce koñcem
wrzeœnia 2006 r., a w styczniu 2007 r. to

my bêdziemy goœciæ u siebie Anglików.
Dla naszych uczniów realizacja

projektu to nie tylko szansa na atrakcyjny
wyjazd za granicê, ale przede wszystkim
na rozwiniêcie umiejêtnoœci w zakresie
technologii informatycznych, jêzyka
angielskiego oraz poznania kultury
Wielkiej Brytanii.

Uczniowie ju¿ zd¹¿yli siê
zaanga¿owaæ w realizacjê tego projektu
- s¹ w kontakcie ze swoimi rówieœnikami
z naszej szko³y partnerskiej, pisz¹ do
siebie listy, e-maile, a tak¿e wymieniaj¹
siê zdjêciami (najbardziej spodoba³y siê
im mundurki szkolne uczniów z York!).
Bardzo cieszymy siê z naszego sukcesu
i ju¿ nie mo¿emy doczekaæ siê naszej
wizyty w Wielkiej Brytanii.

Monika S³owik

Konkurs „Pupilpower Plus”Konkurs „Pupilpower Plus”Konkurs „Pupilpower Plus”Konkurs „Pupilpower Plus”Konkurs „Pupilpower Plus”

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Brzozowie od
wielu ju¿ lat przygotowuje m³odzie¿ do udzia³u w ko-
lejnych edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

OWE organizowana jest pod auspicjami Polskie-
go Towarzystwa Ekonomicznego przy wspó³udziale
Ministerstwa Edukacji Narodowej, pocz¹wszy od roku
szkolnego 1987/88. Mog¹ braæ w niej udzia³ ucznio-
wie szkó³ œrednich, policealnych, którzy znaj¹ podsta-
wy ekonomii, zarz¹dzania, rachunkowoœci, bankowo-
œci i finansów oraz potrafi¹ interpretowaæ ró¿norodne
zjawiska gospodarcze. Celem Olimpiady jest upo-
wszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej, pro-
pagowanie kultury ekonomicznej i racjonalnych zasad
gospodarowania. Has³em przewodnim tegorocznej
edycji  jest: „Ryzyko w dzia³alnoœci gospodarczej”.

Grupa uczniów ZSE pracuj¹ca w Kole M³odych
Ekonomistów  ju¿ od pierwszych dni wrzeœnia inten-

sywnie przygotowywa³a siê do udzia³u w I etapie olimpiady. Eliminacje
szkolne odby³y siê w listopadzie 2005  roku. Spora grupa uczniów, bo a¿
oœmiu,  zakwalifikowa³a siê do etapu okrêgowego.

Eliminacje okrêgowe OWE odby³y siê w styczniu 2006 roku
w Rzeszowie. Wœród siedmiu finalistów znalaz³o siê dwóch naszych
uczniów (Janusz Sobota oraz Marcin Ostrowski) uczniowie IV klasy
Technikum Ekonomicznego.

W wyniku wtórnej weryfikacji prac przez centralê w Warszawie
Janusz Sobota zosta³ zakwalifikowany do etapu centralnego.

Eliminacje centralne (III etap) odby³y  siê 11 marca w Jachrance
k/Warszawy (Oœrodek Szkolenia Kadr Statystyki GUS). Obejmowa³y
sprawdzian pisemny (3 pytania ogólne - w tym jedno zadanie rachunko-
we, 30 pytañ testowych) oraz dla tych, którzy uzyskali z czêœci pisemnej
wymagan¹ liczbê punktów, egzamin ustny (2 pytania). Naszemu uczniowi
niestety brak³o kilku punktów, aby staæ siê laureatem szczebla central-
nego. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e znalezienie siê wœród piêædziesiêciu
najlepszych polskich m³odych ekonomistów jest ogromnym sukcesem
i powodem do dumy nie tylko dla ucznia, ale i dla szko³y do której uczêsz-
cza.

Przed Januszem egzamin maturalny i egzamin potwierdzaj¹cy kwa-
lifikacje zawodowe, wiêc ¿yczymy mu po³amania pióra, a pozosta³ych
uczniów zachêcamy do wziêcia udzia³u w nastêpnej edycji Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. Warto powalczyæ, gdy¿ oprócz nagród pieniê¿-
nych  wrêczanych laureatom w Kancelarii Prezesa RM, czekaj¹ na nich
stypendia i wyjazdy na praktyki zagraniczne. Zapraszamy na spotkania
Ko³a M³odych Ekonomistów!

S u k c e s   m ł o d y c hS u k c e s   m ł o d y c hS u k c e s   m ł o d y c hS u k c e s   m ł o d y c hS u k c e s   m ł o d y c h
e k o n o m i s t ó we k o n o m i s t ó we k o n o m i s t ó we k o n o m i s t ó we k o n o m i s t ó w

Opiekunowie KME:
Dyrektor ZSE  Jerzy Olearczyk  oraz  El¿bieta Leñ

losy siê skoñczy³y. Niektórzy wrêcz z rozczarowaniem
dowiadywali siê, ¿e akcja dobieg³a koñca.

W sumie przez te 3 dni bibliotekê odwiedzi³o
oko³o 1500 osób, co sprawi³o, ¿e by³o to z pewnoœci¹
najpopularniejsze miejsce w szkole. Warto tutaj
przypomnieæ, ¿e by³a to ju¿ druga loteria fantowa
zorganizowana przez bibliotekê szkoln¹ (poprzednia
odby³a siê 3 lata temu) i kolejna akcja przyci¹gaj¹ca
w to miejsce uczniów. W ubieg³ym roku szkolnym

zorganizowano konkurs „Z polszczyzn¹ na co dzieñ”, który cieszy³ siê
te¿ du¿¹ popularnoœci¹, zaœ 2 lata temu zbierano zabawki i ksi¹¿ki dla
dzieci z Kazachstanu.

Jak widaæ biblioteka szkolna mo¿e byæ równie¿ miejscem rozrywki
i zabawy, miejscem ³¹cz¹cym przyjemne z po¿ytecznym. O przyjemnym
ju¿ by³o, a po¿yteczne? Otó¿ wszystkie œrodki z loterii, czyli 1850 z³otych
zostan¹ przeznaczone na zakup ksi¹¿ek do biblioteki. Suma ta wiêc sama
mówi za siebie. Wszystkim uczestnikom loterii oraz sponsorom jeszcze
raz serdecznie dziêkujemy. Justyna Paszkaniak

Pami¹tkowe zdjêcie z Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
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Koniec 2005 roku okaza³ siê dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brzozowie bardzo hojny. Placówka otrzyma³a bowiem sprzêt komputerowy
z oprogramowaniem w ramach projektu MENiS, który by³ wspó³finansowany przez
Europejski Fundusz Spo³eczny: „Sprzêt komputerowy dla poradni psychologiczo-
pedagogicznych wraz z oprogramowaniem”. Pozyskany sprzêt to: 4 komputery
stacjonarne, 1 komputer przenoœny, skaner i drukarka laserowa. W swojej codziennej
pracy pracownicy bêd¹ mogli wykorzystywaæ otrzymane programy m.in. do diagnozy
i terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej czy w poradnictwie
zawodowym. Dziêki temu placówka mo¿e poszerzyæ swoje metody i formy pracy,
s³u¿¹c œrodowisku w sposób bardziej profesjonalny.

Komputery dla Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

Józefa Rzepka
Dyrektor PPP w Brzozowie

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

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Anna W³adyka: Na jakim terenie dzia³a
Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna
w Brzozowie? Komu s³u¿y ona pomoc¹?
Józefa Rzepka: Poradnia dzia³a na terenie
powiatu brzozowskiego. Nasz¹ pomoc¹
s³u¿ymy dzieciom i m³odzie¿y od pierw-
szych miesiêcy do 19 roku ¿ycia, a tak¿e ich
rodzinom i wychowawcom.
AW: Ile osób zatrudnia poradnia i jakie
funkcje one pe³ni¹?
JRZ: Zatrudnionych jest 8 pracowników
pedagogicznych, w tym: 4 psychologów,
3 pedagogów, 1 logopeda a tak¿e 1 pracow-
nik administracyjny oraz lekarz na 8/40
etatu. Lekarz uczestniczy w posiedzeniu
zespo³ów orzekaj¹cych, które dzia³aj¹

w poradni i jako konsultant wypowiada siê o stanie zdrowia ucznia.
Natomiast pozostali pracownicy s³u¿¹ pomoc¹ psychologiczno-
pedagogiczno-logopedyczn¹.
AW: Jakie s¹ podstawowe zadania Poradni?
JRZ: Do podstawowych zadañ poradni nale¿y wspomaganie
wszechstronnego rozwoju dzieci i m³odzie¿y oraz efektywnoœci uczenia
siê. Prowadzimy te¿ terapiê w zwi¹zku z zaburzeniami rozwojowymi.
Pomagamy zarówno rodzicom, wychowawcom, jak i uczniom w ró¿nych
dziedzinach. Rozwi¹zujemy dylematy zwi¹zane z nauk¹ szkoln¹,
problemami wychowawczymi, których jest ostatnio coraz wiêcej, udzielamy
porad na tematy zwi¹zane z nadpobudliwoœci¹ dziecka, zachowaniami
nerwicowymi. Prowadzimy profilaktykê uzale¿nieñ wœród dzieci
i m³odzie¿y, szczególnie z grup wysokiego ryzyka. Przychodz¹ do nas tak¿e
cz³onkowie ich rodzin, którym proponujemy specjalistyczn¹ pomoc.
Prowadzona jest u nas tak¿e terapia logopedyczna. Pomagamy uczniom
w dokonywaniu wyboru kierunku kszta³cenia, zawodu i planowania kariery
zawodowej. W tym celu odbywaj¹ siê zajêcia warsztatowe i pogadanki.
AW: Pracownicy poradni bardzo czêsto wyje¿d¿aj¹ te¿ w teren.
JRZ: Tak, to prawda. JeŸdzimy do szkó³ i przedszkoli, gdzie s¹ prowadzone
badania logopedyczne czy psychologiczne, wyg³aszane pogadanki do

rodziców, rad pedagogicznych i uczniów.
Prowadzimy na miejscu warsztaty szkoleniowe,
udzielamy konsultacji i porad. Pomagamy rodzicom
i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu
potencjalnych umiejêtnoœci oraz mocnych stron
uczniów. Jest bardzo du¿e zapotrzebowanie na tego
typu dzia³ania.
AW: Oprócz porad uczniowie mog¹ tutaj tak¿e
uzyskaæ specjalistyczne opinie i orzeczenia. Jakich
zagadnieñ one dotycz¹?
JRZ: Opinie wydajemy na wniosek rodziców, m.in.
w nastêpuj¹cych sprawach: odroczenia lub
przyspieszenia obowi¹zku szkolnego ucznia,
pozostawienia ucznia w klasach od I do III,
dostosowania wymagañ edukacyjnych do
mo¿liwoœci ucznia z trudnoœciami w uczeniu siê
oraz specyficznymi trudnoœciami w pisaniu
i czytaniu, kszta³cenia ponadgimnazjalnego
uczniów z problemami zdrowotnymi itp. Z kolei
orzeczenia dotycz¹: indywidualnego nauczania,
kszta³cenia specjalnego uczniów z upoœledzeniem
umys³owym oraz zajêæ rewalidacyjno-wycho-
wawczych dla uczniów z upoœledzeniem umys³o-
wym w stopniu g³êbokim. Wydajemy tak¿e opinie
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym.
AW: Czy do poradni potrzebne jest skierowanie?
JRZ: Do badania lub po poradê do poradni nie
trzeba skierowania, wystarczy siê zarejestrowaæ. Na
miejscu zaczynamy od zdiagnozowania problemu,
okreœlenia przyczyn zachowañ i trudnoœci.
Nastêpnie proponujemy odpowiedni¹ formê
pomocy.
AW: Z jakimi placówkami poradnia wspó³pracuje?
JRZ: Poradnia wspó³pracuje z samorz¹dem lo-
kalnym, a tak¿e z ka¿d¹ placówka na terenie
powiatu brzozowskiego, której celem jest
pomaganie dzieciom i rodzinie. S¹ to: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, œwietlica socjoterapeutyczna,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upoœledzeniem
Umys³owym oraz s¹d i prokuratura.
AW: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmowa z Józef¹ Rzepk¹ – Dyrektor Poradni
Psychologiczo-Pedagogicznej w Brzozowie

Rozmawia³a Anna W³adyka

Józefa Rzepka
Dyrektor PPP w Brzozowie

Nowy sprzêt komputerowy

,,,,,S luzymy pomocaSluzymy pomocaSluzymy pomocaSluzymy pomocaSluzymy pomoca///// .....
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 22. 03. 2006 r.

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. Ksiêgowa z doœwiadczeniem
2. Piekarz
3. Blacharz - lakiernik samochodowy
4. Technik drogownictwa z uprawnieniami

5. Sprzedawca paliw
6. Kierowca C+E
7. Fryzjer damsko - mêski
8. Szwaczka

EURES (EURopean Employment Services)
- Europejskie S³u¿by Zatrudnienia, to sieæ wspó³pracy
publicznych s³u¿b zatrudnienia i ich partnerów na ryn-
ku pracy, wspieraj¹ca mobilnoœæ w dziedzinie zatrud-
nienia na poziomie miêdzynarodowym i transgranicz-
nym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Is-
landii i Szwajcarii.

Sieæ EURES zosta³a powo³ana przez Komisjê Eu-
ropejsk¹ aby u³atwiaæ swobodny przep³yw pracowni-
ków na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
poprzez miêdzynarodowe poœrednictwo pracy. Po przy-
st¹pieniu Polski do UE sieæ Eures dzia³a równie¿ na
terenie naszego kraju.

Sieæ EURES nastawiona jest na informowanie,
doradztwo i wspomaganie poszukuj¹cych pracy z Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chc¹ pra-
cowaæ w innym kraju cz³onkowskim oraz pracodaw-
ców, którzy chc¹ rekrutowaæ pracowników z innych
krajów cz³onkowskich.

Do dyspozycji poszukuj¹cych pracy oraz praco-
dawców pozostaj¹:
• baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych re-

krutacj¹ pracowników z zagranicy,
• baza CV poszukuj¹cych pracy zainteresowanych prac¹

zagranic¹.
Do zadañ Eures nale¿y równie¿ informowanie na

temat warunków ¿ycia i pracy w krajach cz³onkowskich
oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów. Wiele u¿y-
tecznych informacji z tego zakresu, jak równie¿ wspo-
mniana baza ofert pracy znajduje siê na stronie interne-
towej Eures www.europa.eu.int/eures. Polska strona
internetowa Eures (www.eures.praca.gov.pl) oparta jest
na stronie europejskiej. Nasz serwis, podobnie jak eu-
ropejski, najwiêcej miejsca poœwiêca opisowi warun-
ków przemieszczania siê, ¿ycia i pracy, a tak¿e zabez-
pieczenia spo³ecznego w krajach UE/EOG. Wszystkie
te informacje s¹ ujête w jednej, obszernej broszurze
dostêpnej ze strony – wystarczy klikn¹æ na link z nazw¹
odpowiedniego kraju. Powinno siê tu znaleŸæ wszyst-
ko, aby ka¿dy móg³ nie tylko znaleŸæ informacje jak
ubiegaæ siê i legalnie podj¹æ pracê za granic¹, ale aby
móg³ tak¿e unikn¹æ przykrych niespodzianek ju¿ na
miejscu.

Informacje zgromadzone
w ogólnoeuropejskiej bazie Eures
s¹ bardzo rozbudowane i obej-
muj¹ wiele dziedzin. Wszystko
znajduje siê w trzech g³ównych
sekcjach:
-informacje na temat rynku pracy
(specyfika ka¿dego regionu kraju
pod wzglêdem rozwoju ekono-
micznego, struktury zatrudnienia i tendencji na rynku),
-swobodny przep³yw - przepisy odnoœnie przemieszczania siê na te-
renie UE/EOG oraz zasady pobytu,
-warunki ¿ycia i pracy.

Ta ostatnia sekcja jest najbardziej szczegó³owa: mo¿na tu zna-
leŸæ informacje na temat przewozu zwierz¹t i roœlin, czasu pracy
w danym kraju, wyborze szko³y dla dziecka, wszelkich ubezpiecze-
niach itd. Tu równie¿ znajduje siê odnoœnik do procedur zwi¹zanych
z legalizacj¹ pobytu i zatrudnienia. Na razie z poziomu strony euro-
pejskiej nie wszystkiego mo¿na siê dowiedzieæ w jêzyku polskim
– czêsto natkniemy siê na komunikat „proszê wybraæ inn¹ wersjê
jêzykow¹”. Do wyboru jest francuski, angielski, niemiecki i zazwy-
czaj jêzyk kraju, o którym poszukujemy informacji. – Na razie mamy
przet³umaczone na jêzyk polski niektóre informacje dotycz¹ce wa-
runków ¿ycia i pracy w krajach UE/EOG.

W dniu dzisiejszym w bazie ofert Eures znajduje siê ponad
700 000 ofert pracy w ca³ej Europie. Baza ta jest aktualizowana co-
dziennie przez europejskie s³u¿by zatrudnienia. Problem w tym, ¿e
baza danych z ofertami pracy jest obecnie dostêpna jedynie po an-
gielsku, francusku i niemiecku. Pracê za poœrednictwem Euresu znajd¹
wiêc raczej osoby wykszta³cone i znaj¹ce w stopniu komunikatyw-
nym przynajmniej jeden ze wspomnianych jêzyków.

Sieæ Eures to nie tylko wirtualny serwis. To równie¿, a mo¿e
przede wszystkim, wspó³pracuj¹cy ze sob¹ doradcy i asystenci w po-
szczególnych regionach w ca³ej Europie, do których mo¿na zwróciæ
siê mailowo lub telefonicznie. Kontakty do doradców Euresu mo¿na
znaleŸæ w portalu. To oni przygotowuj¹ materia³y o warunkach
w poszczególnych krajach. Ich liczba ró¿ni siê w zale¿noœci od wiel-
koœci kraju. W Polsce od 10 czerwca 2005 pracuje 24 doradców Eu-
resu. Dy¿uruj¹ oni w Wojewódzkich Urzêdach Pracy. Dodatkowo
w WUP-ach oraz Powiatowych Urzêdach Pracy zatrudnieni s¹ asy-
stenci Euresu, którzy wspieraj¹ dzia³ania doradców i s³u¿¹ pomoc¹
osobom zainteresowanym.

Szukasz pracy w Europie?
- Eures dobrym doradc¹

Edyta Kuczma
Asystent powiatowy EURES PUP w Brzozowie
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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

2 marca br. w Oœrodku Szkoleniowym Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie odby³o siê spotkanie
Pañstwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych Województwa
Podkarpackiego oraz kierowników komórek organizacyjnych
Wojewódzkiej Stacji i kierowników Dzia³ów Laboratoryjnych.
W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿.

Narada poœwiêcona by³a podsumowaniu dzia³alnoœci inspekcji
sanitarnej i sprawom bie¿¹cym. Tematem wiod¹cym by³a ptasia grypa.
Wyk³ad na ten temat wyg³osi³ Pañstwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Rzeszowie lek. med. Stanis³aw Fr¹szczak.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przekazuje komunikat G³ównego Inspektora Sanitarnego, jak ustrzec
siê ptasiej grypy:

• SPO¯YWAJ miêso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane
odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70oC
• MYJ dok³adnie z u¿yciem detergentu wszystkie przedmioty, które mia³y
kontakt z surowym drobiem (deski, no¿e, talerze); PAMIÊTAJ, ¿e za-
mro¿enie miêsa NIE NISZCZY wirusa ptasiej grypy;
• NIE DOTYKAJ, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub
sprawiaj¹cych wra¿enie chorych ptaków ani ubitego drobiu; przede
wszystkim DOPILNUJ, ABY NIE ROBI£Y TEGO DZIECI;
• ZADBAJ O TO, aby dzieci unika³y miejsc bytowania dzikiego ptac-
twa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;
• MYJ RÊCE po ka¿dorazowym zetkniêciu z ptactwem, zarówno dzi-
kim, jak i hodowlanym; DOPILNUJ, ABY ROBI£Y TO TAK¯E
DZIECI;
• PAMIÊTAJ, aby surowe miêso drobiowe nie mia³o stycznoœci z inny-
mi produktami ¿ywnoœciowymi;
• PRZYPOMINAMY o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy

¿ywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich czêœci, pierza, puchu oraz
trofeów myœliwskich.
BEZWZGLÊDNIE PRZESTRZEGAJ zaleceñ wydawanych przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i pañstwowej
inspekcji sanitarnej.

Informujê, ¿e w dniu 17 lutego 2006 roku wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych z zagro¿eniem wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy
ptaków, w którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. dopuszczono mo¿liwoœæ utrzymania kur, kaczek, gêsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebienio-

wców, go³êbi, ba¿antów i kuropatw na otwartej przestrzeni jedynie w miejscu ogrodzonym oraz zabezpieczonym przed
dostêpem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

2. zakazano organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udzia³em ¿ywych ptaków.
Z uwagi na rosn¹ce zagro¿enie wyst¹pienia choroby zwracam siê z apelem o rygorystyczne stosowanie obo-

wi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia.

O ptasiej grypieO ptasiej grypieO ptasiej grypieO ptasiej grypieO ptasiej grypie
i nie tylkoi nie tylkoi nie tylkoi nie tylkoi nie tylko

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

lek. wet. Andrzej Konieczkowski
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Tadeusz Pióro
Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie

Uczestnicy spotkania

T. Pióro omawia bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
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nadkom. Jan Wolak

Przydro¿ne wypalania
-  przyczyn¹ zdarzeñ drogowych

Kilka lat temu, w Baryczy w pasie przydro¿-
nym w pobli¿u jednej z posesji le¿¹cej na wzniesieniu
i w pobli¿u szko³y, wypalano nieczystoœci powsta³e
z porz¹dkowania tej¿e posesji. W zwi¹zku z tym zady-
miona zosta³a droga. W tym czasie gimbus
i star-œmieciarka próbowa³y wymin¹æ siê na drodze.
Przy ograniczonej widocznoœci dosz³o do bocznego
zderzenia, co skoñczy³o siê na urwanych lusterkach,
uszkodzonych kierunkowskazach i zdartym lakierze
pojazdów. Szczêœcie, ¿e w gimbusie nie by³o dzieci.
Sprawca wypalania i zadymienia drogi zosta³ ukarany
mandatem karnym w wysokoœci 100 z³. Podobne przy-
padki mia³y miejsce w Izdebkach, Przysietnicy, Nie-
bocku, Jab³once i kilku jeszcze wsiach powiatu.

Od wielu lat istnieje proceder wiosennego wy-
palania traw i pozosta³oœci roœlinnych w pasach przy-
dro¿nych, na ugorach, ³¹kach i nieu¿ytkach. Czynno-
œci te wykonuj¹ nie tylko w³aœciciele gruntów, ale te¿
dzieci i m³odzie¿ – traktuj¹c to jako swoisty rodzaj za-
bawy tolerowanej przez rodziców. Szczególnie niebez-
pieczne jest to w pobli¿u kompleksów leœnych. Prze-
strzegamy wszystkich - zgodnie z art. 45 ustawy
o ochronie przyrody z 16 paŸdziernika 1992 r. – wypa-
lanie roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,
rowach, pasach przydro¿nych lub w strefie oczeretów
i trzcin  jest karalne. Policjanci w tym wzglêdzie bêd¹
ma³o litoœciwi, nie liczy³bym na pouczenie, bardziej
na mandat lub wniosek o ukaranie przez S¹d Grodzki.
Warto przemyœleæ zanim podpali siê such¹ roœlinnoœæ

na ³¹ce, w rowie przydro¿nym lub innym miejscu, szczegól-
nie w pobli¿u lasu.

Tupet nade wszystko...
W sobotê 11 marca przed po³udniem do jednego z ba-

rów przyszed³ ch³opak z kobiet¹, kelnerka przyjê³a od nich
zamówienie. W zwi¹zku z tym, ¿e œpieszyli siê po kon-
sumpcji, m³odzieniec po³o¿y³ na ladzie bufetu 50 z³ jako
zap³atê za zamówione potrawy. Przygotowywali siê do
wyjœcia, oczekuj¹c w miêdzyczasie na zwrot reszty.
W tym czasie przyszed³ do baru starszy osobnik, w sta-
nie po u¿yciu alkoholu i sk³adaj¹c zamówienie, pod-
sun¹³ kelnerce te 50 z³, którymi zap³aci³ poprzedni goœæ
baru. Kelnerka wyda³a mu resztê z zamówienia. Kiedy
m³odzieniec poprosi³ o zwrot pieniêdzy okaza³o siê, ¿e

odebra³ je ów starszy pan. Aby nie robiæ zamieszania
w barze – kelnerka zadzwoni³a po policjê. Przyby³y na miejsce patrol
wyegzekwowa³ od dowcipnisia resztê pieniêdzy. Kiedy policjanci in-
formowali go o tym, ¿e zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeñ
czyn taki kwalifikuje siê jako przyw³aszczenie (w tym przypadku pie-
niêdzy) i grozi mu za to grzywna do 5 000 z³,  powiedzia³ do nich „no
dobra, dajcie mi na bilet i jadê do domu”. Do domu - poszed³, ale
musia³ wróciæ do KPP, gdzie z³o¿y³ wyjaœnienia w tej sprawie.

Kradzie¿ ropy
W ostatnich miesi¹cach na terenie kopalñ ropy naftowej

w okolicach Brzozowa mia³y miejsce kilkakrotnie w³amania do zbior-
ników i kradzie¿e nieprzetworzonej ropy naftowej. W tym czasie po-
licjanci z brzozowskiej KPP ujawnili kradzie¿ oko³o 700 litrów tej
cieczy.

W nocy 6/7 marca, w czasie kontroli drogowej w Humniskach,
na jednej z dróg prowadz¹cych przez tê wieœ, zatrzymano do kontroli
opla. Po odsuniêciu szyby z auta wydobywa³a siê woñ ropy. Po otwo-
rzeniu baga¿nika przez kieruj¹cego ujawniono przewo¿enie 8 pojem-
ników (ponad 300 litrów) tego p³ynu. Kieruj¹cy nie potrafi³ dok³ad-
nie powiedzieæ, sk¹d to ma. Nie posiada³ te¿ uprawnieñ do kierowa-
nia, a samochód nie by³ zarejestrowany. On, jak te¿ dwaj pasa¿ero-
wie, byli w stanie nietrzeŸwym, bowiem badanie ka¿dego z nich da³o
wynik oko³o 1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W zwi¹zku z powy¿szym opel zosta³ odholowany na parking
KPP, a osoby zatrzymane do wyjaœnienia. W czasie przes³uchania
w dniu dzisiejszym przyznali, ¿e poprzedniej nocy ropê tê skradli ze
zbiornika na kopalni ko³o Brzozowa, przechowali j¹ przez dobê u jed-
nego z nich, aby póŸniej przewieŸæ do zabudowañ drugiego. Mia³a
pos³u¿yæ do konserwacji komórki. Wszyscy maj¹ 20-22 lata, s¹ miesz-
kañcami jednej z podbrzozowskich wsi.

17-latek pobity
          13 marca oko³o 15.00 na jednej z ulic trzech m³odych mê¿-
czyzn zaczepi³o 17-latka, mieszkañca Trzeœniowa i bez powodu pobi-
³o go. Wynikiem tego by³ wybity z¹b i st³uczenie g³owy. Sprawcy nie
reagowali nawet, gdy interweniowa³a w obronie bitego starsza kobie-
ta, której uda³o siê odci¹gn¹æ go na bok, dziêki czemu pokrzywdzony
powiadomi³ o tym Policjê.

Dziêki charakterystyce sprawców, podanej skierowanemu na
miejsce zdarzenia patrolowi policji, podjêto natychmiast poœcig
i wkrótce zatrzymano sprawców. S¹ nimi trzej uczniowie szkó³ œred-
nikch w Brzozowie, dwu 17-latków i 20-latek. Zostali zatrzymani
i osadzeni w policyjnej izbie zatrzymañ. Bêd¹ odpowiadaæ za „naru-
szenie czynnoœci cia³a”, grozi im za to kara pozbawienia wolnoœci do
2 lat.



11 e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

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
!!!

Ka¿dy po¿ar budynku mieszkalnego po-
woduje straty i niejednokrotnie tragedie ludzkie.
Na wyposa¿eniu naszych mieszkañ posiadamy
szereg materia³ów palnych, pocz¹wszy od pal-
nych boazerii poprzez meble, pod³ogi, wyposa-
¿enie wnêtrz. Niejednokrotnie w starym budow-
nictwie istniej¹ca instalacja elektryczna niedo-
stosowana jest do wymagañ iloœci poboru ener-
gii elektrycznej obecnie u¿ywanych odbiorni-
ków.

Podczas ka¿dego po¿aru mieszkania po-
wstaje du¿e zadymienie oraz uwalnia siê szereg substancji niebezpiecz-
nych, wydzielaj¹cych siê podczas spalania palnych elementów wypo-
sa¿enia mieszkania. W przeci¹gu kilku minut niekontrolowanego pro-
cesu spalania, iloœæ wydzielonych substancji powoduje po kilku odde-
chach cz³owieka jego zatrucie, niedotlenienie i w dalszej konsekwen-
cji zgon.

Jednym ze sposobów zwiêkszenia bezpieczeñstwa po¿arowe-
go w domu mo¿e byæ wyposa¿enie swojego mieszkania w autono-
miczn¹ czujkê po¿arow¹, alarmuj¹c¹ o powstaniu dymu (podczas ka¿-
dego po¿aru wydzielaj¹ siê du¿e iloœci dymu, o czym poinformuje ciê
czujka).

Domowe czujki po¿arowe

Nie jesteœmy w stanie przewidzieæ w 100 % wyst¹pienia zda-
rzenia losowego, jakim jest po¿ar. Mo¿emy jednak staraæ siê mu zapo-
biec, stosuj¹c ró¿norodne metody i sposoby. Jednym z nich, jest wy-
korzystanie czujki po¿arowej.

G³ównie stosowane s¹ czujki wykrywaj¹ce dym, poniewa¿ wiêk-
szoœæ œmiertelnych ofiar po¿arów mieszkañ, domów nie ginie od sa-
mych p³omieni czy wysokiej temperatury, ale w³aœnie na skutek zatru-
cia dymem. W pierwszej fazie po¿aru, gdy materia³ palny jeszcze siê
tli, pojawia siê dym oraz inne toksyczne gazy po¿arowe, mog¹ce pro-
wadziæ do utraty zdrowia lub ¿ycia ludzi. Im wczeœniej dym zostanie
wykryty, tym wiêksza bêdzie szansa zachowania przy ¿yciu miesz-
kañców oraz ocalenia ich dobytku.

Co to jest domowa czujka po¿arowa, jakie s¹ jej rodzaje oraz
sposoby montowania i wykorzystania?

Domowe czujki po¿arowe przeznaczone s¹ do wykrywania
i sygnalizowania pierwszych oznak po¿aru. Ostrzegaj¹ o niebezpie-
czeñstwie ju¿ wtedy, gdy nie widaæ jeszcze p³omienia i nie jest odczu-
walny wyraŸny wzrost temperatury.

Na polskim rynku s¹ dostêpne czujki nie za-
wieraj¹ce materia³u promieniotwórczego, które dzia-
³aj¹ w oparciu o zasadê œwiat³a rozproszonego. Ich
czu³oœæ jest tak ustawiona, by jak najszybciej alar-
mowaæ o nadmiarze dymu. Ten bowiem mo¿e byæ
sygna³em po¿aru w zarodku. Jednoczeœnie jednak, aby
nie powodowaæ fa³szywego alarmu, czujka jest tak
zaprogramowana, ¿e nie zadzia³a natychmiast, gdy np.
pojawi siê w pomieszczeniu dym z papierosa.

Generalnie dzielimy je na dwa podstawowe
rodzaje. Pierwszy z nich mo¿e pracowaæ samodziel-
nie i dlatego te¿ nosi nazwê: autonomicznej domo-
wej czujki po¿arowej. Zasilany jest bateri¹ o napiê-
ciu 9 V, która pozwala na bezproblemow¹ pracê czuj-
ki przez przynajmniej 1 rok. Drugi zaœ rodzaj ma mo¿-
liwoœæ wspó³pracy z systemami sygnalizacji w³ama-
niowej i mo¿na go „podpinaæ” pod napiêcie 12 V.

Najbardziej odpowiednim miejscem monta¿u
czujek autonomicznych jest przestrzeñ pomiêdzy sy-
pialni¹ a pomieszczeniem (pomieszczeniami) najbar-
dziej nara¿onym na wyst¹pienie po¿aru (kuchnie,
pokoje dzienne). Zazwyczaj producenci czujek auto-
nomicznych podaj¹ na opakowaniu lub w instrukcji
sugerowane miejsca ich monta¿u.

Generalnie czujki nale¿y instalowaæ na œrod-
ku pomieszczenia, na suficie, w odleg³oœci nie wiêk-
szej ni¿ 7 m od miejsca, w którym mo¿e wyst¹piæ
po¿ar. W przypadku, gdy czujka nie mo¿e byæ zamon-
towana na œrodku sufitu, mo¿na j¹ zamontowaæ bli-
¿ej krawêdzi œciany, jednak w odleg³oœci nie mniej-
szej ni¿ 30 cm od jej krawêdzi.

Przyk³ad zabezpieczenia domu przez czujki:

DOM  BARDZIEJ  BEZPIECZNY– AKCJADOM  BARDZIEJ  BEZPIECZNY– AKCJADOM  BARDZIEJ  BEZPIECZNY– AKCJADOM  BARDZIEJ  BEZPIECZNY– AKCJADOM  BARDZIEJ  BEZPIECZNY– AKCJA
„CZUJKA  POZAROW„CZUJKA  POZAROW„CZUJKA  POZAROW„CZUJKA  POZAROW„CZUJKA  POZAROWA  W  KAZDYM  DOMU”A  W  KAZDYM  DOMU”A  W  KAZDYM  DOMU”A  W  KAZDYM  DOMU”A  W  KAZDYM  DOMU”

..... .....
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Przy stosowaniu czujek dymu pamiêtaæ nale¿y, ¿e:
• czujka nie zabezpiecza przed powstaniem po¿aru, ale

jedynie informuje o jego wyst¹pieniu;
• czujka winna byæ zainstalowana poprawnie, zgodnie

z instrukcj¹ monta¿u;
• dzia³anie czujki powinno byæ przetestowane w miej-

scu jej zainstalowania;
• dzia³anie czujek i ich zasilanie powinno byæ okreso-

wo sprawdzane;
• konieczne jest zaznajomienie mieszkañców z sygna-

³em alarmowym czujki.

Czujek nie powinno siê montowaæ w miejscach, gdzie wystê-
puje zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w porównaniu z pozo-
sta³¹ czêœci¹ pomieszczenia (np. œwietliki w dachu, nie izolowane
stropy), w ³azienkach (para mo¿e powodowaæ fa³szywe alarmy), bez-
poœrednio nad grzejnikami, w s¹siedztwie urz¹dzeñ klimatyzacyjnych,
wentylatorów, w miejscach wystêpowania elementów utrudniaj¹cych
ruch powietrza, na bardzo wysokich stropach.

Reasumuj¹c:
• czujki po¿arowe s¹ urz¹dzeniami stosunkowo nieskomplikowany-

mi o szerokich mo¿liwoœciach zastosowania,
• niewielki koszt instalacji jest nieporównywalnie ma³y w stosunku

do strat, które mog¹ byæ spowodowane po¿arem,
• czujki po¿arowe s¹ nie tylko Ÿród³em informacji o powsta³ym za-

gro¿eniu, ale s¹ równie¿ podstaw¹ do zapewnienia spokoju o ¿ycie
swoje i najbli¿szych, a tak¿e mienie.

Pamiêtaj! Bezpieczeñstwo Twoje i Twojej Rodziny zale¿y przede
wszystkim od Ciebie!

Na terenie województwa podkarpackiego domowe czujki dymu mo-
zna kupiæ w specjalistycznych sklepach.

Opracowa³: asp. sztab. Bogdan Biedka
Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie
             na podstawie materia³ów Komendy G³ównej PSP oraz

Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie

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

AGENCJA  RESTRUKTURYZACJI
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

W 2006 r., podobnie jak w dwóch poprzednich latach, producenci rol-
ni bêd¹ mogli ubiegaæ siê o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych. Od
15 marca do 15 maja 2006 roku w biurach powiatowych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa bêd¹ przyjmowane wnioski
o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie
p³atnoœci z tytu³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania na 2006 r. Wniosek nale¿y z³o¿yæ
w biurze powiatowym w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub
siedzibê wnioskodawcy. Dopuszczalne jest z³o¿enie wniosku w terminie 25
dni kalendarzowych po 15 maja, czyli do 9 czerwca 2006 r., jednak za ka¿dy
dzieñ roboczy opóŸnienia nale¿na producentowi rolnemu kwota p³atnoœci
bêdzie obni¿ana o 1%, podobnie jak w latach 2004-2005. Producenci rolni
prowadz¹cy dzia³alnoœæ rolnicz¹ na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania mog¹ wyst¹piæ równie¿ o przyznanie p³atnoœci
z tytu³u ONW.

Producenci rolni, którzy po raz pierwszy pragn¹ ubiegaæ siê o przy-
znanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych, mog¹ otrzymaæ formu-
larze wniosków w biurach powiatowych i oddzia³ach regionalnych ARiMR.
Formularz wniosku dostêpny jest równie¿ na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl, z której mo¿na go pobraæ. W biurach powiatowych pro-
ducenci rolni maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ wgl¹du do map ewidencyjnych. Produ-
cenci rolni zamierzaj¹cy po raz pierwszy z³o¿yæ wniosek o przyznanie p³at-
noœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie p³atnoœci z tytu³u
wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, powinni tak¿e, jeœli nie posiadaj¹ numeru identyfikacyjne-
go producenta, wyst¹piæ do ARiMR o nadanie im takiego numeru. Formu-

larz wniosku o wpis do ewidencji producentów
jest dostêpny w biurach powiatowych oraz na
stronie internetowej Agencji.

W 2006 r. producenci rolni, którzy ubie-
gali siê o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich
do gruntów rolnych w 2005 r., otrzymaj¹
z ARiMR czêœciowo wype³niony formularz
wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz
z za³¹cznikami graficznymi oraz instrukcjami
ich wype³nienia. Wniosek o przyznanie p³atno-
œci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub
o przyznanie p³atnoœci z tytu³u wsparcia dzia-
³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania wraz ze wszystki-
mi za³¹cznikami graficznymi, wype³nionymi
zgodnie z instrukcj¹ otrzyman¹ z ARiMR, na-
le¿y z³o¿yæ w biurze powiatowym Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w³aœci-
wym ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce za-
mieszkania producenta rolnego. Niezwrócenie
wype³nionych za³¹czników graficznych mo¿e
skutkowaæ nieprzyznaniem p³atnoœci bezpoœred-
nich do gruntów rolnych.

„Za³¹czniki Graficzne” do wniosku
o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych
maj¹ s³u¿yæ producentom rolnym pomoc¹ w po-
prawnym i zgodnym ze stanem faktycznym (na
gruncie) wype³nieniu wniosków o p³atnoœci bez-
poœrednie w roku 2006. Producent rolny powi-
nien wype³niæ „Za³¹cznik Graficzny” poprzez
naszkicowanie na nim u¿ytkowanych dzia³ek
rolnych, zgodnie z do³¹czon¹ „Instrukcj¹ Wy-
pe³niania Za³¹cznika Graficznego”.

P³atnoœci bezpoœrednieP³atnoœci bezpoœrednie
do gruntów rolnych w 2006 rdo gruntów rolnych w 2006 r.
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PRZEWODNIK  ROLNIKA
„Za³¹cznik Graficzny” do wniosku o przyznanie p³at-

noœci bezpoœrednich do gruntów rolnych stanowi fragment
mapy ewidencyjnej zintegrowany z obrazem ortofotomapy
(zdjêciem lotniczym lub satelitarnym przetworzonym na
mapê). Widaæ na niej przebieg granic dzia³ek ewidencyjnych,
na których deklarowano dzia³ki rolne (uprawy) w roku po-
przednim. Zdjêcie/mapa przedstawia charakter u¿ytkowania
gruntów w sposób najbardziej zbli¿ony do stanu faktycznego
(widaæ lasy, grunty orne, sady, ³¹ki lub pastwiska, obszary za-
krzewione). Pozwala to oceniæ sytuacjê na gruncie, zaplano-
waæ rozmieszczenie dzia³ek rolnych oraz zweryfikowaæ stan
u¿ytkowania.

Otrzymane zdjêcia/mapy pomog¹ producentom rolnym
zapoznaæ siê z informacjami, jakie na temat u¿ytkowanych
przez nich gruntów posiada ARiMR. Dziêki temu wnioskuj¹-
cy o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych bêd¹ mogli
zaktualizowaæ dane, którymi dotychczas siê pos³ugiwali.
Z kolei na podstawie wype³nionych przez producentów rol-
nych „Za³¹czników Graficznych” ARiMR bêdzie mog³a zwe-
ryfikowaæ rozbie¿noœci w swoich bazach danych. Na za³¹cz-
nikach graficznych naniesione s¹ równie¿ identyfikatory (nu-
mery) dzia³ek ewidencyjnych wraz
z ich powierzchniami gruntów
rolnych uprawnionymi do
dop³at.

Ka¿dy beneficjent
p³atnoœci bezpoœrednich
do gruntów rolnych
otrzymuje wraz z ortofo-
tomap¹ „Zestawienie tabelaryczne”. W „Zestawieniu” tym
zawarte s¹ informacje na temat powierzchni u¿ytkowanych
rolniczo, w oparciu, o które ARiMR prowadzi systemow¹
kontrolê administracyjn¹ wniosków o p³atnoœæ. Stwierdzone
rozbie¿noœci rolnik mo¿e oznaczyæ na „Za³¹czniku Graficz-
nym” w postaci szkicu i komentarza.

„Zestawienie tabelaryczne” pomo¿e te¿ wnioskuj¹cym
o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych wskazaæ miej-
sca, w których istniej¹ rozbie¿noœci pomiêdzy faktycznym
u¿ytkowaniem gruntów (widocznym na ortofotomapie) a ro-
dzajem u¿ytków zapisanym w ewidencji gruntów i budynków.
Jeœli taka sytuacja wyst¹pi, rolnik powinien równie¿ potwier-
dziæ na „Za³¹czniku Graficznym” powierzchnie zadeklarowane
we wniosku o przyznanie p³atnoœci za rok 2006.

Producent rolny w ka¿dym momencie ma prawo sko-
rygowaæ przebieg widocznych na ortofotomapie elementów
krajobrazu, doprowadzaj¹c ich granice do pe³nej spójnoœci ze
stanem faktycznym oraz swoj¹ wiedz¹. O mo¿liwoœci i spo-
sobie dokonania korekty rozbie¿noœci informuje dok³adniej
„Instrukcja Wype³niania Za³¹cznika Graficznego”.

„Za³¹czniki Graficzne” bêd¹ mieæ równie¿ znaczenie
dla ograniczenia liczby nadu¿yæ zwi¹zanych z deklarowaniem
dzia³ek rolnych na dzia³kach ewidencyjnych nie wykorzysty-
wanych rolniczo (na dzia³kach zalesionych, budowlanych,
wa³ach powodziowych, terenach komunikacyjnych i innych).

Na p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych sk³a-
daj¹ siê:
• jednolita p³atnoœæ obszarowa do gruntów rolnych w gospo-

darstwie rolnym, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej:
grunty orne, pastwiska, ³¹ki, sady i uprawy wieloletnie, plan-
tacje wierzby wykorzystywanej do wyplatania;

• p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do powierzchni upraw utrzymywa-
nych w dobrej kulturze rolnej: chmielu oraz innych roœlin,
których wykaz corocznie okreœla siê w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów.

W 2006 r. p³atnoœci uzupe³niaj¹ce bêd¹ przys³ugiwa³y
do tych samych gatunków roœlin co w 2005 r. W zale¿noœci od

zadeklarowanej we wniosku przez wnioskodawcê roœliny
uprawnej na dzia³ce rolnej, zostanie automatycznie przyzna-
na p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca.

W bie¿¹cym roku o p³atnoœci bezpoœrednie do grun-
tów rolnych mo¿e ubiegaæ siê, tak jak w latach ubieg³ych, pro-
ducent rolny bêd¹cy posiadaczem gospodarstwa rolnego,
w sk³ad którego wchodz¹ dzia³ki rolne o ³¹cznej powierzchni
nie mniejszej ni¿ 1 ha, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej.
Za dzia³kê roln¹ uwa¿a siê równie¿ zwarty obszar gruntu rol-
nego, na którym jest prowadzona jedna uprawa o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 0,1 ha.

P³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych przys³uguj¹
posiadaczom gospodarstw rolnych, a tak¿e osobom, które fak-
tycznie w³adaj¹ gruntami rolnymi z innych tytu³ów, np. dzier-
¿awy, u¿ytkowania i u¿yczenia.

O p³atnoœæ na dan¹ dzia³kê roln¹ mo¿e ubiegaæ siê tyl-
ko jeden wnioskodawca. Zatem osoba u¿ytkuj¹ca grunt rolny,
która nie jest jego w³aœcicielem, a zamierza z³o¿yæ wniosek

o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do
gruntów rolnych, powinna zawrzeæ umo-

wê na u¿ytkowanie tego gruntu (najlepiej
w formie pisemnej). W ten sposób zaintere-

sowany uzyskaniem p³atnoœci bezpoœrednich
uniknie problemów w przypadku, kiedy

z wnioskiem o przyznanie p³atnoœci bez-
poœrednich na tê sam¹ dzia³kê roln¹ wy-
st¹pi inny wnioskodawca.

Osob¹ uprawnion¹ do uzy-
skania p³atnoœci bezpoœrednich do

gruntów rolnych jest producent rolny, który uzyska³ wpis do
ewidencji producentów (posiada numer identyfikacyjny nada-
ny przez ARiMR). W przypadku gdy wnioskodawca posiada
ju¿ numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR w roku 2004
lub w roku 2005, nie powinien po raz drugi sk³adaæ wniosku
o wpis do ewidencji producentów, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy
dane podmiotowe (np. REGON, NIP - w przypadku osób praw-
nych lub adres do korespondencji, numer rachunku bankowe-
go) uleg³y zmianie, w porównaniu z danymi podmiotowymi
zg³oszonymi w latach ubieg³ych. Wówczas wnioskodawca
w celu zmiany powy¿szych danych powinien z³o¿yæ wniosek
o wpis do ewidencji producentów (z zaznaczonym polem
Zmiana danych w sekcji Cel zg³oszenia).

Minimalne wymagania dotycz¹ce utrzymywania grun-
tów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z wymaganiami
ochrony œrodowiska zosta³y okreœlone w rozporz¹dzeniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagañ utrzymywania gruntów rol-
nych w dobrej kulturze rolnej (Dz.U. Nr 65 poz. 600 ze zm.).

Termin realizacji p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów
rolnych to okres miêdzy 1 grudnia 2006 r. a 30 czerwca 2007
r. (termin ujednolicony przez Komisjê Europejsk¹ dla wszyst-
kich krajów UE).

Stawki p³atnoœci uzupe³niaj¹cych dla poszczególnych
upraw okreœla siê corocznie w drodze rozporz¹dzenia Rady
Ministrów.

Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ, jak i pobraæ
wnioski:
- Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1,
  tel. 434-41-01;
- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,
  ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89;
- Gminne Punkty Doradztwa Rolniczego.
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Chcê byæ oryginalnym i st¹d ta eks-
trawagancka fryzura i zakolczyko-

wany jêzyk. Przywykliœmy ju¿ do, na-
zwijmy to, estradowego wygl¹du, po-
szukuj¹cych w³asnego ja, m³odych lu-
dzi. Staramy siê zrozumieæ motywy na-
gannego zachowania w szkole, czy na
ulicy. W wiêkszoœci wierzymy, i¿ pro-
blemy wychowawcze, choæ dotycz¹ tyl-
ko czêœci m³odzie¿y, maj¹ charakter
przejœciowy i dlatego wczeœniej lub póŸ-
niej przyjdzie refleksja i wszystko wró-
ci do normy. „Inni” przestan¹ wówczas
byæ „inni”, ukoñcz¹ studia, najlepiej
prawnicze lub medyczne, za³o¿¹ rodzi-
nê i rozpoczn¹ karierê zawodow¹. Oczy-
wiœcie wszystko mo¿e u³o¿yæ siê zupe³-
nie inaczej, wszak któ¿ z nas nie zna tego
przys³owia „Jak sobie poœcielisz, tak siê
wyœpisz”.

W Polsce jednak ¿yje kilka mi-
lionów ludzi, którzy z ca³¹ pewnoœci¹
nie chcieliby, aby nazywano ich „inny-
mi” w ogólnie przyjêtym w stosunku do
tych osób rozumowaniu. Osoby te to nie-
pe³nosprawni. Maj¹ oni znacznie mniej

mo¿liwoœci, aby udowodniæ œwiatu
swoj¹ przydatnoœæ i swoje czêsto
fantastyczne umiejêtnoœci. Ow-
szem, nam, zdrowym, coraz czêœciej
udaje siê zauwa¿aæ ponadprzeciêtn¹
dzia³alnoœæ osób niepe³nosprawnych,
choæ jednoczeœnie szufladkujemy j¹
w kategoriach sukcesów sportowych na
paraolimpiadzie czy osi¹gniêæ artystycz-
nych sztuki naiwnej lub, jak kto woli,
prymitywnej. A przecie¿ có¿ takiego sta-
³oby siê, gdybyœmy paraolimpijczyków
nazywali olimpijczykami, a prymitywi-
stów – malarzami. Czy wynik meczu ko-
szykówki i koszykówki na wózkach to
dwa ró¿ne zestawienia cyfr. Albo czy
wytwór pêdzla lub d³uta eksponowany
w muzeum musi mieæ podpis autor zdro-
wy lub niepe³nosprawny?

Uwa¿am, ¿e nie. Sport osób nie-
pe³nosprawnych broni siê sam - wyni-
kami. Polscy niepe³nosprawni olimpij-
czycy ze swojej olimpiady zimowej
przywieŸli medale. Cieszmy siê, wiêc
bardziej z ich sukcesów, ni¿ z powstaj¹-
cych jak grzyby po deszczu nowych

Inni, nie oznacza gorsiInni, nie oznacza gorsiInni, nie oznacza gorsiInni, nie oznacza gorsi

dziwnych konkurencji sportowych,
z których gros przeznaczonych jest dla
ludzi z grubym portfelem.

A sztuka? Nie tak dawno zakoñ-
czy³a siê wystawa w Kroœnieñskim Biu-
rze Wystaw Artystycznych poœwiêcona
twórczoœci osób niepe³nosprawnych
z Haczowa. Cieszy³a siê ona tak¹ popu-
larnoœci¹, i¿ dyrekcja BWA postanowi-
³a wyd³u¿yæ j¹ o kilka dni. Ka¿dy, kto
zobaczy³ tê wystawê, mia³ prawo do za-
chwytu, jak te¿ krytyki prac tam wysta-
wionych. Nie by³o, tzw. taryfy ulgowej,
z powodu u³omnoœci autorów prac, byæ
mo¿e dlatego, i¿ organizatorzy z preme-
dytacj¹ nazwali wystawê „Grzegorz
Sienkiewicz i przyjaciele” bez zbêdne-
go komentarza. Udowodnili w ten spo-
sób, i¿ „inni” w tym konkretnym przy-
padku oznacza³o godni zauwa¿enia, uta-
lentowani artyœci.

Rafa³ Gu¿kowski

Grzegorz Sienkiewicz urodzi³ siê w 1962 roku w Mogilnie na
Kujawach. W Haczowie mieszka od 1989 r., natomiast od 1999 r. jest
uczestnikiem tamtejszych Warsztatów Terapii Zajêciowej dla osób
niepe³nosprawnych intelektualnie. Tam te¿ maluje w pracowni
plastycznej pod fachow¹ opiek¹ instruktorki Anny Rysz. G. Sienkiewicz

tworzy w technice pasteli olejnych, jest to
malarstwo sztalugowe.

Prace artysty cechuje bogactwo
kolorów. Tematykê obrazów stanowi¹ przede
wszystkim pejza¿e i sceny z udzia³em postaci
ze œwiata wyobraŸni i bajek: anio³ów,
diab³ów itp. - Treœæ moich obrazów czêsto
mi siê wyœni. Ogólnie bardzo lubiê malowaæ,
tylko potrzebujê do tego spokoju, aby móc
siê skoncentrowaæ. Poza malarstwem lubiê
rozwi¹zywaæ krzy¿ówki, interesuj¹ mnie te¿
jêzyki obce – mówi artysta. Ma on na swoim
koncie ju¿ wiele nagród i wyró¿nieñ. Dwa
razy zdoby³ I miejsce na Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki
w £êcznej (2000 i 2001 r.) Swoje prace

wystawia³ w Gdañsku, Otrêbusach, Krakowie, Radomiu, Poznaniu,
Warszawie a nawet Dusseldorfie.

Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu G. Sienkie-
wicza by³a wspólna wystawa z Marcem Chagallem,
zorganizowana w paŸdzierniku 2005 roku.
Zestawiono tam dzie³a Chagalla – reprezentuj¹cego

dorobek Wielkiej Awangardy z pracami twórcy
z dysfunkcj¹ intelektualn¹ – reprezentuj¹cego sztukê
zwan¹ naiwn¹. Krytyk sztuki – Aleksander Jackowski
w folderze „Sny” dotycz¹cym twórczoœci Marca
Chagalla i Grzegorza Sienkiewicza, o haczowskim
artyœcie pisze tak: „Œwietny, fascynuj¹cy. Jak to
zawsze wœród twórców z krêgu Art Brut,
niespodziewany, osobny. Jakby bez metryki. Bez
studiów, œwiadomie kszta³towanej drogi rozwoju.
To jednak, co ogranicza mo¿liwoœci, mo¿e siê tak¿e

Malarstwo Grzegorza Sienkiewicza

SPRAWY  SPO£ECZNE

Grzegorz Sienkiewicz w trakcie pracy

Obraz pt. „Rusa³ka,
dumna dziewczyna”

swiat ze snu
,

Rafa³ Gu¿kowski –
Sekretarz Wojewódzkiej
Spo³ecznej Rady ds. Osób
N i e p e ³ n o s p r a w n y c h
w Rzeszowie, Kierownik
Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej w Haczowie,
felietonista.
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staæ szans¹ na wyzwolenie wyobraŸni, na œmia³oœæ decyzji. To jest
w³aœnie urokiem Art Brut. To prawda, patrz¹c na obrazy pana
Sienkiewicza szukam powinowactw, myœlê o Chagallu, o malarzach
snu, niespokojnej wyobraŸni, ale wa¿kie jest przede wszystkim to,
co w nim jedyne, ton jego twórczoœci. Zadziwia zdolnoœæ poetyckiego
konsekwentnego realizowania swej wizji, ciekawego operowania
kolorem, a wiêc tego, co siê rodzi w sferze psychiki, wewnêtrznych
doœwiadczeñ.”

Pracownicy Warsztatów Terapii Zajêciowej w Haczowie
o panu Grzegorzu mówi¹, i¿ jest on cz³owiekiem bogatym
wewnêtrznie. – Obrazy Grzeœka mi siê podobaj¹ i dobrze mi siê
z nim pracuje. Panuje u nas mi³a atmosfera – mówi Janusz, kolega

z pracowni plastycznej. Warsztaty da³y Grzegorzowi
Sienkiewiczowi du¿¹ szansê, aby odkry³ swój talent
i zaistnia³ w œwiecie. - G³ównymi dzia³aniami warsztatów
jest prowadzenie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
(kszta³towanie osobowoœci i psychiki oraz dzia³alnoœæ
prowadzona w kierunku zdobycia zatrudnienia). Dlatego,
chocia¿ bardzo siê cieszymy, ¿e nasi podopieczni odnosz¹
sukcesy, nie jest to dla nas najwa¿niejsze. Sukcesy nie
mog¹ przyæmiæ tych g³ównych celów. – mówi Kierownik
Warsztatów Terapii Zajêciowej w Haczowie Rafa³
Gu¿kowski.

Anna W³adyka

11 marca w hali brzozowskiego I LO zosta³ rozegrany V Wojewódzki Turniej
Tenisa Sto³owego. G³ównym celem imprezy by³o upowszechnianie tenisa sto³owego
wœród dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie, a tak¿e wytypowanie kadry
województwa podkarpackiego do Mistrzostw Polski 2006.

Organizatorem imprezy byli SOSW w Brzozowie, Starostwo Powiatowe
w Brzozowie oraz Polskie Towarzystwo Spo³eczno-Sportowe „Sprawni-Razem”
oddzia³ terenowy w Brzozowie.

Turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie sportowym. Zawody odby³y siê
w czterech kategoriach wiekowych. Udzia³ wziê³o kilkanaœcie oœrodków szkolno-
wychowawczych z ca³ego województwa, m.in. SOSW Iwonicz, w sk³adzie którego
wyst¹pi³a Dorota Klecha, utytu³owana reprezentantka Polski.

Wyniki mistrzostw:
Dziewczêta m³odsze
l. Angelika Ciu³a ZSS Mielec
2. Natalia Bator SOSW Frysztak
3. Angelika Stankiewicz SOSW Brzozów

Dziewczêta starsze
l. Dorota Klecha SOSW Iwonicz
2. Katarzyna Stankiewicz SOSW Brzozów
3. Agnieszka Kasak SOSW Sanok

Ch³opcy starsi
l. Kamil Godlewski SOSW Le¿ajsk
2. Daniel Gondek ZSS Mielec
3. Krzysztof Bok SOSW Sanok

Ch³opcy m³odsi
l. Tomasz Gondek ZSS Mielec
2. Miros³aw Wilk ZSS Mielec
3. Damian Miêkoœ ZSS Mielec

V Wojewódzki Turniej Tenisa Sto³owego

Tomasz Krowiak

Du¿y sukces odnios³a ekipa gospodarzy w sk³adzie: Katarzyna
Stankiewicz, która bêdzie reprezentowaæ SOSW Brzozów i woj.
podkarpackie na Mistrzostwach Polski, a tak¿e Kamil Stankiewicz,
Angelika Stankiewicz, El¿bieta Mazur, Honorata Marczak.

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszy-
stkim, którzy przyczynili siê do sprawnego przebiegu
i organizacji turnieju.

INFORMACJE  Z  POWIATU

Zgubiono legitymacjê szkoln¹ na nazwisko:
Kowalski £ukasz - kl. III LO ZSB w Brzozowie
Uczciwego znalazcê prosimy o kontakt pod adresem:

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów,
tel./fax 43-431-65.

UWAGA !!!

Zawodnicy SOSW w Brzozowie
wraz z trenerem T. Krowiakiem

Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz odznacza Dorotê Klechê



16 Zapraszamy na stronê Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

INFORMACJE  Z  POWIATU

107 osób niepe³nosprawnych
wziê³o udzia³ w II Œrodowiskowej
Zabawie Karnawa³owej zorganizowanej
przez Œrodowiskowy Dom Samopo-

mocy im. Anny w Izdebkach. Bal,
w czasie którego dobry humor nie
opuszcza³ nikogo, odby³ siê w dniu 16
lutego 2006 roku w sali Domu Stra¿aka
w Izdebkach Rudawcu.

Organizatorzy balu zaprosili do
udzia³u we wspólnej zabawie
uczestników zajêæ z zaprzyjaŸnionych
domów samopomocy w: Ustrzykach
Dolnych, Zagórzu, Potoku, Brzozowie,
Bliznem, Strzy¿owie, Kolbuszowej,
Rzeszowie, K¹kolówce i Dynowie.

Bior¹cy udzia³ w zabawie sami,
w ramach zajêæ terapeutycznych,

przygotowali karnawa³owe stroje,
w których wyst¹pili. Ka¿dy z domów
samopomocy przygotowa³ te¿ po trzy
prace plastyczne, które wziê³y udzia³

w wystawie i konkursie roz-
strzygniêtym podczas balu.
Specjalne wyró¿nienie otrzy-
ma³a praca wykonana przez
podopieczn¹ DS w Zagórzu:
skocznia narciarska z Ada-
mem Ma³yszem na belce
startowej.

Jednak g³ównym punk-
tem imprezy by³y wybory
najefektowniejszego stroju
karnawa³owego, którego
w³aœciciel zosta³ królem balu.
Wybór by³ bardzo trudny.
Jury, z³o¿one z instruktorów

ze wszystkich oœrodków oraz Wice-
dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie –
Miros³awa PrzewoŸnika i Kierownik
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Nozdrzcu – Doroty Pomyka³y, po
d³ugich obradach zdecydowa³o siê
wyró¿niæ trzy kreacje. Królem balu
zosta³, przebrany za kosmitê, uczestnik
warsztatów ŒDS w Strzy¿owie, królow¹
– „Piêkna Fiona” z DS w Ustrzykach
Dolnych. Trzeci¹ wyró¿nion¹ osob¹
by³o „Dziecko” ze ŒDS w Izdebkach.

Impreza zosta³a zorganizowana

Gminne karnawa³owe spotkanie dzieci niepe³nosprawnych zor-
ganizowali pracownicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy  im. Anny
w Izdebkach w dniu 23 lutego 2006 roku.

Oprócz niepe³nosprawnych dzieci z ca³ej gminy wziêli w nim
udzia³ ich rodzice i nauczycielki oraz uczestnicy zajêæ w domu samopo-
mocy z opiekunami. Goœæmi specjalnymi spotkania byli Zastêpca Wójta
Gminy Nozdrzec Romuald Duda i Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Noz-
drzcu Roman Wojtarowicz.

Zabawa rozpoczê³a siê przedstawieniem przygotowanym na tê
okazjê przez dzieci najm³odszych klas Szko³y Podstawowej w Weso³ej.
Po obejrzeniu spektaklu przyszed³ czas na karnawa³owe szaleñstwa. Pod-
czas gdy uczestnicy zajêæ w ŒDS bawili siê przy muzyce, zajadaj¹c p¹czki
i inne przysmaki, rodzice wraz z nauczycielami i pracownikami ŒDS
zastanawiali siê nad za³o¿eniem gminnego stowarzyszenia na rzecz osób
niepe³nosprawnych oraz dzielili siê swoimi doœwiadczeniami.

Przebiegaj¹ce w mi³ej, rodzinnej atmosferze spotkanie prowadzi-
li – Ma³gorzata Œwider – nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 1 w We-
so³ej oraz p.o. Kierownika ŒDS w Izdebkach – W. Mazur. „Spe³ni³o ono
swój podstawowy cel, zintegrowa³o jeszcze bardziej œrodowisko osób nie-
pe³nosprawnych z terenu gminy i da³o wiele radoœci tym, z myœl¹,
o których zosta³o zorganizowane”- stwierdzi³ Witold Mazur, dodaj¹c, ¿e
choæ tym razem nie uda³o siê zebraæ wszystkich osób zainteresowanych
problemami zwi¹zanymi z niepe³nosprawnoœci¹, jest nadzieja, ¿e powsta-
nie stowarzyszenie, które zdecydowan¹ wiêkszoœæ z nich po³¹czy.

dziêki pomocy finansowej Wojewody
Podkarpackiego, a goœæmi specjalnymi
byli: Wicedyrektor Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej UW w Rzeszowie Miros³aw

PrzewoŸnik, Zastêpca Wójta Gminy
Nozdrzec Romuald Duda, Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy w Nozdrzcu
Roman Wojtarowicz oraz Kierownik
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Nozdrzcu Dorota Pomyka³a.

Pracownicy ŒDS w Izdebkach
gor¹co dziêkuj¹ wszystkim, którzy
przyczynili siê do organizacji tegoro-
cznego balu karnawa³owego maj¹c
nadziejê, ¿e wespr¹ ich tak¿e za rok.

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

Organizatorzy spotkania dziêkuj¹ w³adzom sa-
morz¹dowym gminy za wsparcie finansowe, bez któ-
rego organizacja imprezy nie by³aby mo¿liwa. „Chce-
my równie¿ podziêkowaæ nauczycielom i uczniom ze
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Weso³ej Ujazdach, które
odwiedzi³y nas dzieñ wczeœniej z przedstawieniem
„Kopciuszek”” – powiedzia³ W. Mazur.

W. Mazur

I n t e g r a c j a  I n t e g r a c j a  I n t e g r a c j a  I n t e g r a c j a  I n t e g r a c j a       WWWWW       I Z D E B K A C H I Z D E B K A C H I Z D E B K A C H I Z D E B K A C H I Z D E B K A C H

W. Mazur

G³ównym punktem imprezy by³y wybory
najefektowniejszego stroju karnawa³owego

fot. J. Baran Wrêczanie nagród

fot. J. Baran

Spotkanie przebieg³o w mi³ej, rodzinnej atmosferze

fot. J. Baran

Bal  karnawalowy/
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Anna W³adyka: Proszê opowiedzieæ nam o pocz¹tkach Klubu Kobiet po
Mastektomii „Amazonki” dzia³aj¹cego przy Podkarpackim Oœrodku
Onkologicznym w Brzozowie. Kto i kiedy za³o¿y³ Klub? Sk¹d pojawi³a siê
taka inicjatywa?

Zdzis³awa Smoleñ: Klub rozpocz¹³ swoj¹
dzia³alnoœæ 20 maja 1995 r. Wtedy to z inicjatywy
chirurga onkologa dr Szymona Niemca zorga-
nizowano pierwsze spotkanie zainteresowanych
kobiet, maj¹ce na celu poinformowanie zebranych
o mo¿liwoœci za³o¿enia klubu dla kobiet po
amputacji piersi. Pomys³ ten zrodzi³ siê z potrzeby
niesienia pomocy w³aœnie tym kobietom. Pierwsz¹
decyzj¹ zebranych osób by³o powo³anie komitetu
organizacyjnego, w którego sk³ad wesz³y cztery
osoby: Alicja Szczepañska, Krystyna Klimowicz,
W³adys³awa Chromiak i ja. Osob¹ wspieraj¹c¹ ten
komitet by³a  Zenona Radwañska. Pocz¹tki by³y

dla nas trudne, poniewa¿ oprócz dobrych chêci i zapa³u, nie mia³yœmy
nic. Nasz¹ pracê rozpoczê³yœmy od za³atwienia spraw administracyjnych,
czyli zarejestrowania klubu i opracowania naszego statutu. Nastêpnie
z funduszy otrzymanych z Wojewódzkiej Izby Pielêgniarskiej w Kroœnie
zakupi³yœmy materia³y do rehabilitacji: materace, rowerek, pi³eczki itp.
To by³y pocz¹tki naszej pracy.
AW: Na jakim terenie dzia³aj¹ „Amazonki” i ile kobiet zrzesza Klub?
ZS: Klub dzia³a na terenie: Brzozowa, Sanoka i Krosna. Do „Amazonek”
nale¿y 38 kobiet, w tym 24 to aktywne cz³onkinie uczêszczaj¹ce regularnie
na spotkania. Bywa, ¿e nowe osoby przychodz¹, a te z d³u¿szym sta¿em
chodz¹ na spotkania rzadziej. Jest to ci¹g³a rotacja.
AW: Jaka jest misja, przes³anie tego stowarzyszenia?
ZS: Jak ju¿ wspomnia³am celem naszego stowarzyszenia jest niesienie
pomocy paniom po mastektomii. Pragniemy, aby kobiety przychodz¹ce do
klubu otrzymywa³y w nim wsparcie i pomoc tak spontaniczn¹ i ¿yczliw¹ -
by wzbudza³o to w nich uczucie wdziêcznoœci oraz chêæ oddania podobnej
przys³ugi innym. Wtedy idea naszego stowarzyszenia bêdzie zawsze ¿ywa.
AW: Czym przejawia siê pomoc „Amazonek”? Jak¹ dzia³alnoœæ panie
prowadz¹?
ZS: G³ówn¹ form¹ naszej dzia³alnoœci s¹ spotkania cz³onkiñ, w czasie
których rozmawiamy, poznajemy siê nawzajem, analizujemy nasze
problemy, wymieniamy siê doœwiadczeniami. Na tych spotkaniach czêsto
goœcili równie¿ lekarze, których zaprasza³yœmy, aby odpowiedzieli na
wszystkie nurtuj¹ce nas pytania. Niesiemy równie¿ pomoc psychofizyczn¹
kobietom przed i po zabiegu operacyjnym. Informujemy o mo¿liwoœciach
rehabilitacyjnych po zabiegu. Prowadzimy dzia³alnoœæ informacyjn¹
zwi¹zan¹ z powrotem do pe³nowartoœciowego ¿ycia. Zatrudniamy
doœwiadczon¹ i sprawdzon¹ kadrê, tj. psychologa i rehabilitanta. Zajêcia
z zakresu rehabilitacji psychicznej, prowadzone przez psychologa pe³ni¹
bardzo wa¿n¹ rolê. Pozwalaj¹ one „otworzyæ siê” kobiecie i rozmawiaæ
o swoich problemach, uczuciach i niepokojach. Równolegle z rehabilitacj¹
psychiczn¹ prowadzona jest rehabilitacja fizyczna, której g³ównym celem
jest usprawnienie koñczyny od strony operowanej, podniesienie ogólnej
sprawnoœci fizycznej, zapobieganie obrzêkowi limfatycznemu.
W paŸdzierniku 2005 r. klub wspó³organizowa³ Marsz Nadziei w Brzozowie.
Posiadamy salê gimnastyczn¹, któr¹ wyposa¿yliœmy w podstawowy sprzêt
do rehabilitacji Amazonek. S³u¿ymy pomoc¹ i rad¹ w ciê¿kich chwilach po
operacji kobietom na oddziale onkologicznym.
AW: Jednym s³owem „Amazonki” daj¹ nadziejê i si³ê do walki z chorob¹.

Pomagaj¹ powróciæ do normalnego ¿ycia.
ZS: Tak. Jest to bardzo wa¿ne. Oprócz rozmowy
z psychologiem, wsparcia rehabilitanta,
gimnastyki grupowej czy indywidualnej staramy
siê udzielaæ praktycznych informacji
potrzebnych kobietom do dalszego postêpo-
wania po operacji. Informujemy o ró¿nego
rodzaju zni¿kach na taki sprzêt jak m.in. pralki
czy roboty, o mo¿liwoœci otrzymania dofinanso-
wania na protezê lub ca³kowite pokrycie
kosztów. Jako osoby doœwiadczone – które ju¿
to wszystko przesz³y - s³u¿ymy im praktyczn¹
rad¹.

AW: Ukoñczy³a Pani 3-stopniowe szkolenie,
maj¹ce na celu uzyskanie tytu³u „Ochotniczki”.
Na czym polega praca takiej osoby?
ZS: Ochotniczkami s¹ kobiety, które sta¿em s¹
ju¿ kilka lat po operacji i posiadaj¹ dystans do
tej choroby. Moja praca jako ochotniczki
polega³a na tym, ¿e regularnie raz w tygodniu
chodzi³am na oddzia³ onkologii i spotyka³am siê
tam z paniami przed lub po operacji. Moim

g³ównym celem by³o przekazanie tym kobietom,
¿e operacja amputacji piersi nie jest wyrokiem
œmierci. A przyk³adem tego jestem ja i, szczerze
mówi¹c, przyk³ad mojej osoby najbardziej do
nich trafia. Widz¹c mnie zdrow¹, one te¿
zaczyna³y wierzyæ, ¿e mo¿na po operacji ¿yæ.
Moje zadanie polega³o na wys³uchaniu, czego
najbardziej siê obawiaj¹. Stara³am siê wspomóc

Rozmowa ze Zdzis³aw¹ Smoleñ – sekretarz
i wspó³za³o¿ycielk¹ brzozowskiego ko³a „Amazonek”

Zdzis³awa Smoleñ

Cz³onkinie klubu „Amazonki”

Marsz nadziei ulicami Brzozowa

PRZYWRACAMY POGODEPRZYWRACAMY POGODEPRZYWRACAMY POGODEPRZYWRACAMY POGODEPRZYWRACAMY POGODE     DUCHADUCHADUCHADUCHADUCHA,,,,,
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je psychicznie, wys³uchiwa³am je do koñca i na tyle, na ile
potrafi³am, udziela³am im rad. Zaopatrywa³am je w ró¿nego
typu literaturê, bo to jest ogromnie wa¿ne. Ochotniczka, aby
sprostaæ tym zadaniom, oprócz odpowiednich predyspozycji
i przygotowania musi umieæ czerpaæ z w³asnych trudnych
doœwiadczeñ. Na koniec zaprasza³am do dalszej wspó³pracy
z klubem. To s¹ takie podstawowe formy pracy ochotniczki.
AW: Jak do dzia³alnoœci „Amazonek” ustosunkowali siê
pracownicy i dyrekcja szpitala?

ZS: Bardzo pozytywnie. Ze strony szpitala zosta³yœmy przyjête
niezwykle ¿yczliwie. Obecna dyrekcja szpitala przydzieli³a
nam nowy lokal, za co jesteœmy bardzo wdziêczne. Zale¿a³oby
nam jeszcze, aby mieæ swojego lekarza opiekuna. Szczerze
mówi¹c, to bardzo wiele osób nas wspiera³o. Gdziekolwiek
zwróci³yœmy siê z proœb¹ lub pismem o pomoc i wsparcie
finansowe, zawsze znajdowali siê ¿yczliwi ludzie, którzy nam
nie odmawiali.
AW: Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a Anna W³adyka

Starosta Brzozowski 14 marca br. przekaza³ 13 zestawów kompu-
terowych na potrzeby dzia³aj¹cych w powiecie brzozowskim organizacji
i instytucji. U¿ywany sprzêt informatyczny otrzymano od darczyñców
w ramach zainicjowanej przez Starostê Zygmunta B³a¿a akcji „e-wieœ -
internet dla so³ectwa”.

Wiejskie œwietlice koncentruj¹ wokó³ siebie ¿ycie lokalnych spo-
³ecznoœci. - Stwarzaj¹ te¿ mo¿liwoœæ po¿ytecznego spêdzenia wolnego czasu
i stanowi¹ wa¿ny element w procesie przeciwdzia³ania spo³ecznym pato-
logiom. Internet nawet w choæ tak skromnym wymiarze u³atwia mieszkañ-
com powiatu kontakt ze œwiatem, a dostêp do sieci bywa utrudniony ze
wzglêdu na problemy techniczne i koszty, na które najczêœciej nie staæ
ubogich rodzin – powiedzia³ Starosta B³a¿.

Przekazany sprzêt zostanie zainstalowany w wiejskich œwietlicach,
bêdzie s³u¿y³ m.in. bibliotece, klubom sportowym, placówkom oœwiato-
wym oraz lokalnym spo³ecznoœciom. Jeden zestaw otrzyma³ te¿ Dom Po-
mocy Spo³ecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr S³u-
¿ebniczek w Starej Wsi.

Komputery  dla  wiejskich  œwietlic

(dk)

Przedstawiciele Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w H³udnie
odbieraj¹  komputer

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Zie-
mia Brzozowska rozpoczê³o dzia³alnoœæ. 15 marca
br. odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie, podczas któ-

rego wybrano w³adze Stowarzyszenia i opracowano
jego statut. Jest to kolejny krok do przodu w proce-
sie wdra¿ania Programu Leader+ w powiecie brzo-
zowskim.

Jak pisaliœmy w poprzednim numerze BGP
prace nad programem, który przeznaczony jest dla
gmin miejsko-wiejskich i wiejskich na zasadzie
uczestnictwa i partnerstwa, trwaj¹ ju¿ od d³u¿szego
czasu. Do tej pory uda³o siê zrealizowaæ Schemat I,
w ramach którego stworzono Zintegrowan¹ Strate-

Kolejny krok naprzód
giê Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz wstêpnie przygotowano Lo-
kaln¹ Grupê Dzia³ania, która to mia-
³a zostaæ specyficzn¹ instytucj¹ za-
rz¹dzaj¹c¹ i na podstawie strategii
- pozyskuj¹c¹ fundusze na realiza-
cjê konkretnych dzia³añ. LGD po-
siadaj¹c osobowoœæ prawn¹ oraz
Zintegrowan¹ Strategiê Rozwoju
Obszarów Wiejskich, bêdzie mog³a
realizowaæ zadania strategiczne
m.in. poprzez ubieganie siê o dofi-
nansowanie w ramach Schematu II
Programu Leader+. Bêd¹ to dzia³a-
nia uwzglêdniaj¹ce m.in. rozwój tu-
rystyki, ochronê œrodowiska natu-
ralnego, dziedzictwa kulturowego,
popularyzacjê produktów regional-
nych.

W chwili obecnej Stowarzyszenie LGD Ziemia Brzozowska ma
ju¿ opracowany statut i wybrane w³adze i jest w trakcie rejestracji. Na
czele siedmioosobowego Zarz¹du Stowarzyszenia stanê³a Alina Maœlak,
któr¹ wspieraæ bêd¹: Tomasz Bartnicki, Pawe³ Mentelski, Piotr Tasz,
Gra¿yna G³adysz, Alina Malinowska i Katarzyna Szmyd. W sk³ad Ko-
misji Rewizyjnej weszli: Ewa Tabisz – Przewodnicz¹ca oraz Tomasz
Wójcik i Krzysztof Szerszeñ.

LEADER + W  POWIECIE BRZOZOWSKIM

Magdalena Pilawska

Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia LGD
Ziemia Brzozowska - Alina Maœlak

Spotkanie rozpoczyna kolejny etap wdra¿ania
Programu Leader+
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W ostatni¹ niedzielê karnawa³u
26 lutego br. na terenie Zespo³u Szkó³
w Orzechówce odby³a siê wielka Zaba-
wa Integracyjna. Organizatorami byli
pracownicy szko³y – Dyrektor Krystyna
Mas³yk, pedagog szkolny – Ma³gorzata
Mazur i nauczyciele. Wszyscy wspo-
magani przez miejscow¹ m³odzie¿.

Wœród zaproszonych goœci
znalaz³y siê dzieci wraz z opiekuna-
mi z Domu Pomocy Spo³ecznej dla
Dzieci prowadzonego przez Siostry
S³u¿ebniczki NMP NP w Starej Wsi,
cz³onkowie Kó³ Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upoœle-
dzeniem Umys³owym w Brzozowie
i Haczowie oraz mieszkañcy Domu
Pomocy Spo³ecznej w Orzechówce,
w sumie ponad 100 osób.

Spotkanie rozpoczê³o siê
msz¹ œw. w koœciele w Orzechówce.
Licznie przyby³ych uczestników wraz
z rodzicami i opiekunami serdecznie po-
wita³ ksi¹dz proboszcz miejscowej pa-
rafii. Mszê œw. odprawi³ kapelan brzo-
zowskiego ko³a PSOUU – ks. Grzegorz
Kwolek.

Po mszy œw. wszyscy przyjechali
do szko³y, gdzie oczekiwani byli przez
goœcinnych gospodarzy. Zabawa odby-
wa³a siê w du¿ej, piêknie przystrojonej
na tê okazjê sali gimnastycznej.

Na wstêpie m³odsi uczniowie pod

kierunkiem swych pañ nauczycielek za-
prezentowali urozmaicony, bardzo sta-
rannie opracowany program arty-
styczny. PóŸniej zaproszono
wszystkie dzieci wraz z opiekuna-
mi do wspólnych zabaw integra-

cyjnych. A kiedy prze³amano ju¿ wszel-
ki opór i nieœmia³oœæ – rozpoczê³a siê
szalona zabawa na parkiecie. Tañczyli
wszyscy – dzieci, m³odzie¿ i doroœli.
Ka¿dy jak potrafi³. Na w³asnych nogach-
przemierzaj¹c salê wzd³u¿ i wszerz b¹dŸ
tylko drepc¹c w miejscu. Na rêkach opie-
kunów i na wózkach prowadzonych
przez starszych uczniów. W parach,
w kó³eczku, tworz¹c „wê¿a” czy „po-
ci¹g”. Do tañca przygrywali profesjonal-
ni muzycy – panowie Zygmunt Nowak

i Julian Zych. W przerwie mo¿na by³o
posiliæ siê smacznym poczêstunkiem. Na
koniec zrobi³o siê jeszcze bardzo weso-
³o: dwóch uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajêciowej z Haczowa da³o popis,
œpiewaj¹c mocnym zgranym g³osem po-
pularne przyœpiewki i piosenki. Wtóro-
wa³a im ca³a sala.

Kiedy nadszed³ czas po¿egnania,
wszyscy pragnêli wyraziæ radoœæ
i wdziêcznoœæ, szczêœliwi byli zaprosze-

ni goœcie, a z ostatnich s³ów dyrektor
wynika³o, ¿e i gospodarzom udzieli³ siê
podnios³y nastrój spotkania.

Opiekunowie dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej bardzo gor¹co dziê-
kuj¹ organizatorom zabawy – dyrekcji
szko³y, pracownikom i uczniom. ¯yczy-
my wam, aby wasz trud zaowocowa³
dalszymi sukcesami w pracy i nauce oraz
szczêœciem i spokojem w ¿yciu osobi-
stym.

Anna Ruchlewicz

Obecnie „Œwiat praworêcznych” sta³ siê bardziej
liberalny w stosunku do leworêcznych. Dzieciom
przyznano prawo do wyboru rêki wiod¹cej. Dodatkowo

w wielu krajach leworêczni maj¹ ju¿ swoje sklepy i mog¹ tam
kupowaæ nie tylko szkolne przybory, takie jak temperówki,
linijki, no¿yczki i wieczne pióra, ale i no¿e, korkoci¹gi, ¿elazka,
flety, itp. U nas, choæ jeszcze nie mamy takich
wyspecjalizowanych sklepów, te¿ pojawiaj¹ siê przedmioty dla
leworêcznych.

PRZYCZYNY LATERALIZACJI
Leworêcznoœæ b¹dŸ praworêcznoœæ jest fragmentem

lateralizacji, czyli naszej stronnoœci i jest zwi¹zana
z dominowaniem jednej z pó³kul mózgowych. Czynnoœci
ruchowe prawej rêki znajduj¹ siê pod kontrol¹ lewej pó³kuli
mózgu, prawa pó³kula kieruje czynnoœciami ruchowymi lewej
rêki. Lateralizacja daje siê zauwa¿yæ w zakresie nastêpuj¹cych
funkcji: koñczyn górnych i dolnych, ruchów tu³owia, pracy
niektórych, parzystych narz¹dów zmys³owych (np.: oko, ucho).

U wielu dzieci prawo – lub leworêcznoœæ wystêpuje ju¿
od urodzenia. Lecz u niektórych stronnoœæ rozwija siê
i kszta³tuje przez kilka pierwszych lat ¿ycia i zostaje
zakoñczona miêdzy siódmym a dziesi¹tym rokiem ¿ycia.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c lateralizacja zale¿y od nastêpuj¹cych
czynników:
a) genetyczne – leworêcznoœæ dziedziczona jest po rodzicach

i dziadkach.
b) kulturowe – zwi¹zana z tradycj¹. Poprzez u¿ywanie

przedmiotów konstruowanych dla osób praworêcznych.
Osoby o umiarkowanej przewadze rêki lewej, przystosowuj¹
siê do praworêcznego œwiata. Jednym ze sposobów,
przestawiania na praw¹ rêkê by³ kiedyœ przymus szkolny.

c) biologiczne – zwi¹zane z obecnoœci¹ mêskiego hormonu
p³ciowego testeronu, który wystêpuj¹c w nadmiarze, mo¿e
spowolniæ rozwój lewej pó³kuli mózgu. Dzieje siê tak
w okresie p³odowym, gdy p³ód mêski produkuje nadmiern¹
iloœæ tego hormonu. W konsekwencji obok leworêcznoœci
mo¿e dojœæ do opóŸnieñ w rozwoju mowy i zaburzeñ

Zabawa  karnawa³owa
w  Orzechówce

Tañczyli wszyscy - dzieci ...

... m³odzie¿ i doroœli.

DzieckDzieckDzieckDzieckDziecko     leo     leo     leo     leo     lewwwwworeczneoreczneoreczneoreczneoreczne,,,,,
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w uczeniu siê pisania i czytania (dysortografi
i dysleksji), zwi¹zanych z niedokszta³ceniem pó³kuli
lewej. B¹dŸ te¿ do wyst¹pienia uzdolnieñ
plastycznych, muzycznych, konstrukcyjno-
mechanicznych lub matematycznych  zwi¹zanych
z intensywnym rozwojem pó³kuli prawej.

d) uwarunkowania organiczne – leworêcznoœæ
patologiczna, wynikaj¹ca z uszkodzenia lub
dysfunkcji lewej pó³kuli mózgu (mo¿e ona byæ
skutkiem powik³añ ci¹¿y lub porodu). Wówczas
leworêcznoœci towarzyszy np. opóŸnienie rozwoju
mowy, j¹kanie, padaczka, dysleksja, upoœledzenie
umys³owe lub zaburzenia w zachowaniu.

JAK MO¯EMY POMÓC LEWORÊCZNEMU
DZIECKU – UCZNIOWI?

1. Zaakceptowaæ leworêcznoœæ dziecka, aby nie czu³o
siê gorsze od praworêcznych rówieœników. Nale¿y
stworzyæ w³aœciw¹ atmosferê wokó³ dziecka,
stworzyæ mu korzystne warunki rozwoju.

2. Zostawiæ mo¿liwoœæ wyboru bez ¿adnych nacisków,
któr¹ rêk¹ – jako wiod¹c¹ – bêdzie wykonywa³o
g³ówne czynnoœci, takie, jak: ubieranie siê, czesanie,
jedzenie, rysowanie, rzucanie, wycinanie i pisanie.

Pamiêtajmy! Przestawianie z leworêcznoœci na
praworêcznoœæ powodowaæ mo¿e nie tylko zak³ócenie
w procesie pisania i czytania, ale równie¿ powoduje
zaburzenia koncentracji, pamiêci, mo¿e wywo³aæ
j¹kanie, nocne moczenie. Interwencja w dominacje,
bardzo niekorzystnie odbija siê tak¿e na psychice
dziecka.
3. Stworzyæ swobodê ruchu. W ³awce dziecko

powinno siedzieæ zawsze po lewej stronie kolegi.
4. Zwróciæ uwagê na w³aœciw¹ postawê dziecka

przy pisaniu:
a) kartka papieru, strona zeszytu powinna le¿eæ na

lewo od osi œrodkowej cia³a;
b) zeszyt powinien le¿eæ ukoœnie, lewy róg zeszytu

ma byæ przesuniêty do góry, aby
dziecko nie zas³ania³o tego, co
pisze i mog³o stale kontrolowaæ
wzrokiem czynnoœæ pisania;

c) rêka lewa powinna p³ynnie
przesuwaæ siê pod liniatur¹
w kierunku osi cia³a od lewej
do prawej, nale¿y zwróciæ
uwagê na to, aby zeszyt by³
dalej od dolnego brzegu sto³u
czy ³awki, co umo¿liwia oparcie na ³awce
ca³ego ramienia pisz¹cej rêki; dziecko nie
powinno wykrêcaæ d³oni w kszta³cie haka nad
pisanym tekstem;

d) chwyt o³ówka czy d³ugopisu powinien byæ poprawny; dziecko
leworêczne trzyma pisak w trzech palcach – miêdzy kciukiem i palcem
wskazuj¹cym, opiera go na palcu œrodkowym – podobnie jak
u praworêcznych; koniec pisaka powinien byæ skierowany na okolice
lewego ramienia; niew³aœciwy sposób trzymania o³ówka czy pisaka
mo¿e powodowaæ nadmierne napiêcie miêœniowe, co powoduje
mêczenie siê, jak równie¿ wp³ywa na jakoœæ graficzn¹ pisma i jego
szybkoœæ.

5. Usprawniaæ motorykê r¹k poprzez:
a) zabawy manualne typu: nawlekanie koralików, lepienie z plasteliny,

wydzieranki, rysowanie po œladzie, kalkowanie, odwzorowywanie,
obrysowanie, zabawy w uk³adanie modeli z palców i d³oni,
przewlekanie kolorowego sznurka przez dziurki, zawi¹zywanie
kokardek, uk³adanki typu puzzle, klocki lego,

b) niewyrêczanie dziecka w codziennych czynnoœciach typu: ubieranie
siê, mycie, jedzenie, zawi¹zywanie butów, zapinanie guzików itp.

6. Æwiczyæ nawyki ruchowe zwi¹zane z kierunkiem pisania od lewej
ku prawej stronie. Pocz¹tki pisania dobrze jest zacz¹æ od pos³ugiwania
siê o³ówkiem, pozwoli to dziecku uporaæ siê najpierw z u³o¿eniem
zeszytu oraz organizacj¹ ruchu rêki i przedramienia. Jeœli chcemy,
aby dziecko pisa³o piórem, kupmy mu specjalne pióro dla osób
leworêcznych.

7. Zdiagnozowaæ dziecko – ustaliæ dominacjê poprzez obserwacjê
w wieku poniemowlêcym i przedszkolnym. Dodatkowo dziecko
powinno zostaæ przebadane przez psychologa, który okreœli, czy
faktycznie jest leworêczne.

Pamiêtajmy!
Wiele zale¿y od tego na ile my doroœli wprowadzaj¹cy dziecko
w praworêczny œwiat, pozbêdziemy siê zdziwienia, wspó³czucia,
niezadowolenia i niechêci dla leworêcznoœci, a zdobêdziemy siê na
tolerancjê, akceptacjê i zrozumienie, ¿e leworêcznoœæ to rzecz naturalna,
a nie odmiennoœæ. Niew³aœciwe podejœcie do dzieci leworêcznych mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e trac¹ one wiarê w siebie, zniechêcaj¹ siê do
nauki, trac¹ motywacjê do pracy. Mo¿emy uchroniæ od tego nasze dzieci
– uczniów. Leworêczni s¹ przecie¿ tacy sami, jak my wszyscy.

WARTO  WIEDZIEÆ

Monika Soko³owska-Supel
w opraciu o literaturê M. Bogdanowicz

List do Redakcji
Szanowna Redakcjo!
Do wypowiedzi prezesa Paw³a Junki w wywiadzie „To konsumenci nas wybrali”, opublikowanym w listopadowo-

grudniowym numerze BGP wkrad³ siê b³¹d. Prezes mylnie poda³ nazwisko g³ównego orêdownika powstania zak³adu
„Koronki” w Brzozowie. Fakt, ¿e zak³ad ten ulokowano w³aœnie tutaj, jest w istocie zas³ug¹ naszego rodaka ze Starej Wsi,
zajmuj¹cego wysok¹ pozycjê we w³adzach ówczesnego zjednoczenia w Ministerstwie Przemys³u Lekkiego. Nazywa³ siê on
Wojciech TOMKIEWICZ, syn Apolinii i Ignacego, a nie Tomczewski.

Proszê o zamieszczenie tego sprostowania, poniewa¿ ma to znaczenie dla mieszkañców naszej miejscowoœci, a zw³aszcza
dla krewnych pana Tomkiewicza. Z  powa¿aniem

Stanis³aw Supel So³tys Starej Wsi
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WIELKANOC – UROCZYSTOŒÆ ZMARTWYCHWSTANIA
PAÑSKIEGO - PASCHA to najstarsze i najwa¿niejsze œwiêto chrze-
œcijañskie obchodzone na pami¹tkê  Zmartwychwstania Jezusa.

W koœciele katolickim wczesnym rankiem w Wielkanoc od-
bywa siê procesja, po której jest sprawowana uroczysta msza œwiêta
zwana rezurekcj¹. G³ównym akcentem rodzinnym Wielkanocy jest
œniadanie wielkanocne, w czasie, którego spo¿ywa siê pokarmy po-
œwiêcone w Wielk¹ Sobotê. Drugim dniem Wielkanocy jest Ponie-
dzia³ek Wielkanocny – towarzysz¹ mu zwyczaje ludowe np. dyngus.

Ostatni tydzieñ przed
Wielkanoc¹ to Wielki Ty-
dzieñ rozpoczynaj¹cy siê w
Niedzielê Palmow¹. W tym
dniu przynosimy do koœcio-
³a palmy wielkanocne, na
pami¹tkê uroczystego wjaz-
du Pana Jezusa do Jerozoli-
my. Dawniej palmy wyko-
nywane by³y przez ca³e ro-
dziny.

Z poœwiêconych palm
gospodarze przygotowuj¹
w Wielkim Tygodniu krzy-
¿yki, które zanosz¹ na pola
i przybijaj¹ nad drzwiami
budynków gospodarczych,
aby chroni³y je przed burza-

mi i gradobiciem. Ze spalonych palm przygotowuje siê popió³, który
nastêpnie u¿ywany jest do posypywania g³ów, w Œrodê Popielcow¹.

W Wielkim Tygodniu wierz¹cy w wiêkszym wyciszeniu
wspominaj¹ wa¿ne wydarzenia zwi¹zane z mêk¹ Zbawiciela oraz
uczestnicz¹ w Triduum Paschalnym.
TRIDUUM PASCHALNE rozpoczyna siê wieczorn¹ uroczyst¹ Msz¹
œw. Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwartek, a koñczy II Nieszporami
Niedzieli Wielkanocnej.
WIELKI CZWARTEK to Dzieñ Kap³anów. Równie wa¿nym dniem
dla chrzeœcijan jest WIELKI PI¥TEK, wtedy wszyscy prze¿ywa-
my mêkê i œmieræ Pana Jezusa. To dzieñ ¿a³oby, wyciszenia
i postu œcis³ego dla uczczenia Jezusa, który za nas cierpia³ i umar³ na
krzy¿u. W Wielk¹ Sobotê wierni gromadz¹ siê przy grobie Jezusa.
W Polsce w tym dniu œwiêci siê pokarmy. Po zachodzie s³oñca wie-
rz¹cy uczestnicz¹ w bogatej liturgii Wigilii Paschalnej.
ŒWIÊCENIE POKARMÓW – w Wielk¹ Sobotê gospodynie przy-
gotowuj¹ œwi¹teczne potrawy: chleb, miêso, kie³basy, szynki, jajka,
chrzan oraz ciasta, aby je poœwiêciæ. Wymownym symbolem
w koszyku ze œwiêconym jest baranek wielkanocny, który mo¿e byæ
wykonany z ciasta, cukru, czekolady, a nawet z mas³a. W niektórych
regionach Polski dzieci wracaj¹ce z koœcio³a wymienia³y siê pisan-
kami sk³adaj¹c sobie œwi¹teczne ¿yczenia. Niekiedy przed wejœciem
do domu obchodzi³y trzykrotnie ze œwiêconym dom i zagrodê, aby
gospodarstwo omija³y wszelkie nieszczêœcia.
MALOWANIE PISANEK – naniesione na skorupki ornamenty maj¹
ponoæ wielk¹ moc. Maluje siê na nich takie znaki, które wró¿¹ po-
myœlnoœæ albo odstraszaj¹ z³o. Poszczególne regiony Polski wypra-
cowa³y sobie ró¿ne techniki takiego ozdabiania. Na Kurpiach wy-
dmuszki okleja siê kolorow¹ w³óczk¹ i sitowiem. £owiczanki okle-
jaj¹ je wycinankami z kolorowego papieru. Pisanka bia³ostocka po-
wstaje w wyniku nanoszenia na skorupkê wosku za pomoc¹ szpilki
wbitej w patyczek. Na ufarbowanej pisance opolskiej bardzo precy-
zyjne wzory roœlinne wydrapuje siê no¿ykiem. Zgodnie z tradycj¹,

I  ZWYI  ZWYI  ZWYI  ZWYI  ZWYCZAJECZAJECZAJECZAJECZAJE
WIELKANOCNE  TRADYWIELKANOCNE  TRADYWIELKANOCNE  TRADYWIELKANOCNE  TRADYWIELKANOCNE  TRADYCJECJECJECJECJE

Pisanka to podstawowy symbol Œwi¹t Wielkanocnych,
to nieodzowny atrybut wielkanocnej œwiêconki. Tradycja ma-
lowania czy skrobania pisanek jest stara jak œwiat. W Chinach
pisanki znane by³y ju¿ piêæ tysiêcy lat temu.

Redakcji BGP o zdobieniu wielkanocnych jajek opowie-
dzia³a znana pisankarka Janina Zubel z Jab³onki.

Magdalena Pilaw-
ska: Sk¹d u Pani
zami³owanie do
zdobienia pisanek?
Janina Zubel:
W³aœciwie sama
nie wiem sk¹d to
siê wziê³o. Na
pewno w czasach
mojego dzieciñ-
stwa i dorastania,
w czasie przed-

œwi¹tecznym skrobanie pisanek by³o bardzo popularne. Ja zaczê-
³am siê tym zajmowaæ stosunkowo póŸno, lecz jakoœ od razu przy-
pad³o mi to do gustu. Na pocz¹tku pisanki skroba³am tylko dla
w³asnych potrzeb, dla s¹siadów i znajomych.
MP: Grono ludzi zainteresowanych Pani prac¹ ci¹gle ros³o…
JZ: Tak to prawda. Po pewnym czasie moja bratowa zachêci³a mnie
do wys³ania pisanek na konkurs zorganizowany w Przemyœlu. Tam
zdoby³am dyplom i pokaŸn¹ nagrodê finansow¹. Wówczas dosta-
³am ofertê wspó³pracy z prê¿nie w tym czasie dzia³aj¹c¹ spó³dziel-
ni¹ w Krakowie. Zosta³am cz³onkiem spó³dzielni i od tego czasu
zdobieniem pisanek zajmowa³am siê zarobkowo. Moje pisanki tra-
fia³y do odbiorców nie tylko na terenie ca³ego naszego kraju, ale
i zagranic¹. By³ czas, ¿e miesiêcznie zdobi³am nawet 800 jajek.
MP: Czy wzory skrobane na pisankach to tylko element zdobniczy?
JZ: Nie do koñca. Oczywiœcie te wzorki zdobi¹ pisanki, ale s¹ te¿
charakterystyczne dla regionu, w którym powstaj¹. Moje jajka to
typowe pisanki rzeszowskie. Maj¹ drobny, misterny wzorek. Ktoœ
kiedyœ porówna³ ten wzór do rêcznej robótki koronkowej. Znawcy
pisanek ju¿ na pierwszy rzut oka potrafi¹ okreœliæ region, z jakiego
one pochodz¹.
MP: Czy wœród m³odego pokolenia znalaz³a Pani kontynuatorów
swojej artystycznej pracy?
JZ: Bardzo czêsto jestem zapraszana do szkó³ w ca³ym regionie,
po to, by dzieliæ siê w³asnym doœwiadczeniem z m³odymi ludŸmi.
Wspó³pracujê z domami kultury i przeró¿nymi oœrodkami, gdzie
organizowane s¹ wystawy moich pisanek oraz warsztaty dla tych,
którzy chc¹ siê nauczyæ sztuki zdobienia jajek. Widzê, ¿e wielu
m³odych ludzi ma ogromny talent w tym zakresie, tylko brakuje
im chêci. Nie ma motywacji finansowej, bo ceny pisanek nie s¹
wysokie, a w ich wykonanie trzeba w³o¿yæ doœæ du¿o pracy.
MP: Serdecznie dziêkujê za rozmowê i ¿yczê zdrowych i prawdzi-
wie wiosennych Œwi¹t Wielkanocnych.

wzorki i ornamenty charakterystyczne s¹ dla pisanek. Kraszanki na-
tomiast to jajka malowane lub barwione g³adko, na jeden kolor.
CIEMNICA – to miejsce, gdzie w Wielki Czwartek po Mszy Œwiê-
tej przenoszony jest Najœwiêtszy Sakrament. Ten zwyczaj przypo-
mina nam wiêzienie Pana Jezusa przez starszyznê ¿ydowsk¹ przed
s¹dem Pi³ata.

Rozmawia³a Magdalena Pilawska

Janina Zubel

fot. Stanis³aw Cyparski
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II Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy

SPORT

2-3 lutego br. odby³ siê II Miêdzy-
narodowy Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy,
organizowany przez Gminny Oœrodek
Kultury w Dydni oraz Zwi¹zek Gmin
Brzozowskich. Miejscem turnieju by³a
Szko³a Podstawowa w Jab³once. W turnieju
udzia³ wziê³y dru¿yny ze S³owacji (OFK SIM
Raslavice, ZS Marhañ, FJ Lopuchov), a ze
strony gospodarzy -  dru¿yna ULKS „Grabo-
wianka” Grabówka.

W turnieju nie wzi¹³ udzia³u
zwyciêzca Powiatowego Turnieju Pi³ki
No¿nej Halowej (dru¿yna Gimnazjum
Brzozów), zaproszone dru¿yny z Ukrainy
(podobnie jak rok wczeœniej problemy
z wizami) oraz zaprzyjaŸniona z Gmin¹
Dydnia reprezentacja Gminy Lubycz
Królewska.

Brak dru¿yn z Ukrainy oraz dobrze
spisuj¹cych siê podopiecznych Macieja
Bednarczyka (Gimnazjum Brzozów), a tak¿e
trampkarzy Lubyczy, którzy na co dzieñ

walcz¹ w najmocniejszej lidze m³odzie¿owej woj.
lubelskiego, znacznie obni¿y³ poziom turnieju.

Przy tej okazji Jacek Adamski Dyrektor
GOK w Dydni powiedzia³: „GOK w Dydni
organizuje cyklicznie kilka imprez, w tym
Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy
o puchar Wójta Gminy Dydnia. Ukieru- nkowanie
dzia³añ na dzieci i m³odzie¿ to w szerokim znaczeniu
promocja naszej Gminy, to tak¿e rozwijanie talentów
pi³karskich wœród m³odych adeptów pi³ki no¿nej, to

tak¿e integracja i otwarcie naszej Gminy na
dzia³ania nie tylko organizowane w obrêbie
Powiatu Brzozowskiego ale i maj¹ce charakter
ponad regionalny. Chcia³bym aby na terenie
Gminy Dydnia odbywa³y siê miêdzynarodowe
turnieje pi³ki no¿nej trampkarzy rozgrywane nie
na hali lecz boiskach trawiastych. Mam nadziejê,
¿e jeszcze w 2006 roku uda nam siê taki Turniej
zorganizowaæ.

Za pomoc w organizacji Turnieju sk³adam serdeczne  podziêkowania sponsorom:
firmie „SPORTICO” Lublin, która ju¿ corocznie wspomaga nas pod wzglêdem organiza-
cyjnym, Dyrektor SP w Jab³once Zuzannie Dmitrzak,  Henrykowi D¹browieckiemu
cz³onkowi Zarz¹du OZPN Krosno za ufundowanie nagrody indywidualnej, oraz
wspó³organizatorowi Turnieju Zwi¹zkowi Gmin Brzozowskich”.

Pierwsze miejsce w Turnieju zajêli trampkarze ULKS Grabówka wygrywaj¹c
wszystkie spotkania, na drugim miejscu uplasowali siê zawodnicy z dru¿yny OFK SIM
Raslavice, trzecie miejsce zajê³a dru¿yna FJ Lopuchov, a czwarte ZS Marhañ.

Nagrody  wszystkim uczestnicz¹cym w Turnieju dru¿ynom wrêczy³ Wójt Gminy
Dydnia - Jerzy F. Adamski wraz ze Starost¹ z Marhania El¿biet¹ Svecow¹ oraz Starosta
z Lopuchowa Fero Palko.

Najlepszym bramkarzem Turnieju zosta³ Dzursin Matus z dru¿yny ZS Marhania,
najlepszym pi³karzem turnieju - S³awomir Fija³ka z ULKS Grabówka, a królem strzelców
Tomasz Czebieniak z ULKS Grabówka. Nagrodê indywidualn¹ ufundowan¹ przez  Henryka
D¹browieckiego cz³onka Zarz¹du OZPN Krosno otrzyma³ bramkarz ULKS Grabówka Maciej
Oleniacz.

Sk³ad ULKS Grabówka: Maciej Oleniacz, S³awomir Fija³aka, Micha³ Irzyk, Krzysztof
Tyczka, Bart³omiej Kopiczak, Tomasz Czebieniak.

II Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy

Od lewej: Piotr Koryto (opiekun dru¿yny) Bart³omiej
Kopiczak, Tomasz Czebieniak, S³awomir Fija³ka,
Krzysztof Tyczka, Maciej Oleniacz, Micha³ Irzyk,

Wrêczenie nagród
przez Wójta Gminy Dydnia

Jacek Adamski

MK

GRÓB PAÑSKI – piêknie ozdobiony kwiatami i okolicznoœciow¹
dekoracj¹ w wielkopi¹tkowy wieczór i przez Wielk¹ Sobotê zachêca
wiernych do modlitwy i zadumy nad wielk¹ mi³oœci¹ Boga do cz³o-
wieka oraz nad tajemnic¹ œmierci, któr¹ w poranek wielkanocny po-
kona³ Zbawiciel.
REZUREKCJA – to uroczysta Msza Œwiêta poprzedzona procesj¹
wokó³ œwi¹tyni. Rezurekcja najczêœciej odbywa siê wczesnym ran-
kiem w Niedzielê Wielkanocn¹, w niektórych regionach urz¹dzane s¹
ju¿ w Wielk¹ Sobotê wieczorem.
ŒMIGUS – DYNGUS – obchodzony jest w Wielki Poniedzia³ek,
a towarzyszy mu oczywiœcie polewanie siê wod¹. W rzeczywistoœci

jest to po³¹czenie dwóch ró¿nych zwyczajów: dyngusa
i œmigusa. Pierwszy polega³ na chodzeniu ch³opców po domach
i zbieraniu od gospodyñ datków w postaci jaj lub wêdlin. Podczas
œmigusa natomiast uderzano siê na szczêœcie rózg¹ wierzbow¹
z baziami, zachowan¹ z Niedzieli Palmowej.

W lany poniedzia³ek ch³opiec musi oblaæ wod¹ jak najwiê-
cej dziewcz¹t, ¿eby mu siê wiod³o przez ca³y rok. Obecnie w tym
dniu symbolicznie „oblewamy” siê wod¹, która jest znakiem ¿ycia.
Pamiêtajmy, ¿e ten zwyczaj zawsze mia³ dawaæ du¿o radoœci – szcze-
gólnie dzieciom i m³odzie¿y, a nie powinien nikomu sprawiæ przy-
kroœci i krzywdy.

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe by³a organizatorem
I Memoria³u im. Zbyszka Barañskiego Oldbojów w pi³ce no¿nej halowej. Do
rozgrywek zg³osi³y siê nastêpuj¹ce zespo³y: LKS Haszów, LKS Brzozovia Brzozów,
OLD Boys Humniska, LKS Parnas Stara Wieœ, LKS Górki, Humniska II.
Tabela koñcowa:
I miejsce – LKS Haczów 5 15 34:8
II miejsce – LKS Brzozovia Brzozów 5 12 27:14
III miejsce Old Boys Humniska 5 6 29:18
IV miejsce – LKS Parnas Stara Wieœ 5 6 18:22

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I Memoria³ im. Zbyszka Barañskiego

Reprezentacja LKS Haczów wraz ze Starost¹ Brzozowskim
i Wiceprzewodnicz¹cym PZLZS w Brzozowie
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V miejsce – LKS Górki 5 3 10:44
VI miejsce – Humniska II 5 3 16:28

Królem strzelców zosta³ Marek Mraz z Ha-
czowa (13 bramek). Grzegorz Sobota z Haczowa
i Piotr Œmigiel z Old Boys Humniska zdobyli po
10 bramek. Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
wrêczali: Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿ Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie

i Wiceprzewodnicz¹cy PZLZS w Brzozowie Stanis³aw Chrobak.
W sk³ad zwyciêskiego zespo³u LKS Haczów wchodz¹: Tomasz

Dobrowolski, Piotr Ekiert, Wac³aw Frydrych, Jerzy Lorens, Marek Mraz,
Zbigniew Sieniawski, Tomasz Kaczkowski, Grzegorz Sobota, Marek Sobota,
Ryszard Szuber, Pawe³ Tys, Leszek Ziemiañski, Jan Nowak, W³adys³aw
Ekiert, Andrzej Józefczyk. Prezesem klubu oldbojów jest Wac³aw Frydrych,
a mened¿erem Zygmunt B³a¿.

15  marca  br.  w  hali  sportowej  Szko³y  Podstawowej w   Brzozowie  odby³  siê  Turniej  Pi³ki  Siatkowej  o  Puchar  Burmistrza
Brzozowa.  W  imprezie  udzia³  wziê³y  dru¿yny: ABSOLWENCI  WSP  RZESZÓW  (Tomasz Szeremeta, Daniel Szeremeta, Piotr Wiktor,
Krzysztof D³ugosz, Maciej Leœ, Tomasz G³owniak, Arkadiusz Pyza - trener  Maciej Leœ),

AZS UNIWERSYTET  RZESZOWSKI  (Mariusz Kowalik, Przemys³aw Maræ, Mateusz Œwistara, Pawe³ W³odyka, Jacek Dec,
Miros³aw Sowa, Mateusz Lasota, Dawid Róg – trener  Adam Maryniak),

Reprezentacja  brzozowskich  szkó³  œrednich -  Zespó³  Szkó³  Ekonomicznych  i  Liceum  Ogólnokszta³c¹ce (Piotr Kêdra, Bartosz
Kêdra, Micha³ Niemiec, Daniel Lubas, Wojciech Pigoñ, Mateusz Pilch, Rados³aw Chmiel, Hubert Tymczak, £ukasz Piotrowski, Kamil
Wania, Pawe³ Kos,  Mateusz Florczak  -  trener Jakub Penar)

JAZZMANI  BDK (Jerzy Zaj¹c, Jan Dudycz, Mariusz ¯muda, Tomasz Podulka,  Roman W³adyka,  Franciszek Lasek,  Przemys³aw
Podulka, Bogdan Florek,  Marian Szuba,  Leszek Lasko  -  manager Tadeusz Podulka).
Sêdzi¹  g³ównym  zawodów  by³  Kamil So³tykiewicz – student  IV roku  Wychowania  Fizycznego  Uniwersytetu  Rzeszowskiego a  stolik
sêdziowski  prowadzi³a  Joanna Bednarczyk. Podczas turnieju wyst¹pi³ zespó³ taneczny ZSE w Brzozowie, którego opiekunk¹ jest Justyna
Leszek-Czubska.

W  grach  eliminacyjnych  ABSOLWENCI  WSP  pokonali  studentów  Uniwersytetu
Rzeszowskiego  2:1 (25:20, 16:25, 15:7) a JAZZMANI  BDK  reprezentacjê  brzozowskich
szkó³ œrednich 2:0 (25:16, 25:16). W  meczu  o  III  miejsce  studenci  Uniwersytetu  Rze-
szowskiego  pokonali  reprezentacjê  brzozowskich  szkó³  œrednich  2:0 (25:20,25:10). Praw-
dziw¹  uczt¹  dla  licznie  zgromadzonych  brzozowiaków  by³  mecz  o  pierwsze  miejsce
w  turnieju,  w  którym  spotkali  siê   ABSOLWENCI  WSP  i  JAZZMANI  BDK.  Po
wyrównanym,  stoj¹cym  na  wysokim  poziomie  sportowym  meczu,  2:1 ( 27:29, 25:20,
15:12)  zwyciê¿yli  ABSOLWENCI  WSP,  g³ównie  dziêki  wiêkszemu  doœwiadczeniu
boiskowemu. Na zakoñczenie  turnieju pami¹tkowe  puchary  i  dyplomy  uczestnikom  wrê-
czyli:  Burmistrz  Brzozowa  Zdzis³aw  Wojdanowski, Zastêpca  Burmistrza  Józef  Rzepka
oraz  Dyrektor  MOSiR w Brzozowie  Marian  Kula.

Organizatorem tej wspania³ej imprezy, nad któr¹ patronat obj¹³ Burmistrz Brzozowa,
by³ Miejski Oœrodek Sportu i  Rekreacji  w  Brzozo-
wie,  a  pomys³odawc¹  nauczyciel  wychowania  fi-
zycznego  w Zespole  Szkó³  Ekonomicznych w Brzo-
zowie Maciej  Szuba.

Organizatorzy wyra¿aj¹  serdeczne  podziêko-
wania Adamowi  Maryniakowi  z  Uniwersytetu  Rze-
szowskiego  za  pomoc  w  organizacji  zawodów  oraz
Dyrektor  Szko³y  Podstawowej  w  Brzozowie Barba-
rze  Golonce  ze   udostêpnienie  hali  sportowej  na
przeprowadzenie  turnieju.

Wojciech Szuba

I  TURNIEJ  PI£KI   SIATKOWEJI  TURNIEJ  PI£KI   SIATKOWEJ

Zwyciêzcy turnieju

fot. Stanis³aw Cyparski

fot. Stanis³aw Cyparski

AZS UR - reprezentacja szkó³ œrednich

Absolwenci WSP- Jazzmani BDK

Pami¹tkowe zdjêcie z turnieju
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HOROSKOP

KRZY¯ÓWKA

BARAN (21 III – 20 IV)
Nie szastaj pieniêdzmi. Jeœli wyst¹pi¹ k³opoty finansowe, nie kieruj
siê starymi przyzwyczajeniami. Nowe pomys³y s¹ dobre i rozwi¹¿¹

Twoje problemy. Pamiêtaj, ¿e pomoc mo¿esz uzyskaæ od starych, spraw-
dzonych ju¿ przyjació³. W uczuciach sytuacja stabilna. Kieruj siê wskazów-
kami osoby, która Ciê kocha i która niew¹tpliwie jest Ci ¿yczliwa.

BYK (21 IV – 21 V)
Pozornie wydaje siê, ¿e masz wiele mo¿liwoœci dzia³ania, ale kon-
krety nie wychodz¹. B³¹d tkwi w tym, ¿e chcesz zrobiæ du¿o i szyb-

ko. Musisz przeprowadziæ selekcjê i zaj¹æ siê sprawami wed³ug ich wa¿no-
œci. W finansach odczujesz poprawê, jeœli do koñca zawalczysz o swoje ra-
cje.

BLIZNIÊTA (22 V – 21 VI)
Dzia³aj rozwa¿nie, pod¹¿aj¹c do przodu ma³ymi kroczkami. Ka¿d¹
decyzjê dok³adnie przemyœl. W finansach dobra koniunktura.

Zawieraj transakcje, inwestuj. W relacjach miêdzyludzkich dobre kontakty
i porozumienia. Jeœli jesteœ sam, wychodŸ losowi naprzeciw, spotykaj siê ze
znajomymi, chodŸ do kina. Masz szansê spotkaæ kogoœ interesuj¹cego.

RAK (22 VI – 23 VII)
Pomyœl nad zmian¹ sposobu zarabiania pieniêdzy. W pracê w³ó¿
wiêcej w³asnej inicjatywy. Dziêki temu zostaniesz pozytywnie oce-

niony przez zwierzchników czy partnerów biznesowych. Miesi¹c up³ynie
Ci g³ównie pod znakiem domu i rodziny. Przede wszystkim postaraj siê wy-
raŸnie ustaliæ obowi¹zki zarówno swoje, jak i domowników.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Nie podejmuj ¿adnego ryzyka. Szczególnie w przypadku po¿y-

czek lub kredytów. Nie bierz te¿ za du¿o spraw na swoje barki. W pracy
koniecznie kontroluj swoje zachowania. Uwa¿aj, by impulsywnoœæ nie po-
krzy¿owa³a Ci planów. Unikaj flirtów i romansów w miejscu pracy.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Najtrudniejsze sprawy, które gnêbi³y Ciê od pocz¹tku roku, masz
ju¿ za sob¹. Znajdziesz sens i cel w ¿yciu. Podejmiesz decyzje

i bêdziesz je konkretnie realizowa³. W finansach nareszcie poczujesz siê
pewnie. Pojawi siê nadzieja na lepsz¹ przysz³oœæ. Realizuj swoje pomys³y.
Najlepsze transakcje przeprowadzisz ze swoimi przyjació³mi.

WAGA (24 IX – 23 X)
Poniewa¿ nic szczególnego siê nie dzieje, pozwól sobie na relaks,
wypoczynek, zadbanie o siebie. Warto gdzieœ wyjecha. Potrzebu-

jesz samotnoœci, ucieczki od codziennoœci i wyciszenia. Kontroluj finanse
i wszelkie wydatki. Kierowanie siê sympatiami mo¿e wpêdziæ Ciê w pro-
blemy.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W finansach dobra passa. Nieoczekiwany przyp³yw gotówki oraz
nowe mo¿liwoœci zdecydowanie poprawi¹ Ci humor. Mo¿e uda

Ci siê nawet dobrze ulokowaæ pieni¹dze lub przeprowadziæ korzystn¹ trans-
akcjê. Pamiêtaj, d¹¿enie do spokoju i równowagi wewnêtrznej daje Ci si³ê
przebicia. W mi³oœci spokój i harmonia, bez wiêkszych zmian.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W pracy trochê siê skomplikuje, ale w koñcu oka¿e siê, „¿e nie
ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o”. W finansach du¿o

zale¿y od Ciebie. Jeœli zdecydowanie zadbasz o swoje sprawy, zobaczysz
pozytywne efekty. Kieruj siê swoimi odczuciami i uwa¿aj na intrygantów.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Jesteœ bardzo zaradny. Pomimo Twoich obaw pieni¹dze na
wszystko siê znajd¹. Bardziej jednak zale¿y Ci na wsparciu uczu-
ciowym i duchowym oraz zrozumieniu. W pracy wiele spraw

trzeba zrobiæ na wczoraj i ci¹gle za czymœ gonisz. Na koniec miesi¹ca oka-
¿e siê, ¿e Twoje zaanga¿owanie bardzo siê op³aci.

WODNIK (21 I – 19 II)
Jest to Twój miesi¹c. Dysponujesz si³¹, energi¹, doskona³ym sa-
mopoczuciem. Wszystko uk³ada siê samo. Wszelkie dzia³ania po-

dejmujesz z przyjemnoœci¹ i s¹ tego pozytywne efekty. Otaczaj¹ Ciê ¿ycz-
liwi ludzie. Swój œwiat widzisz w kolorach têczy. W decyzjach kieruj siê
intuicj¹ i pierwszym impulsem.

RYBY (20 II – 20 III)
Poczujesz spokój i bezpieczeñstwo od strony finansowej. Spowo-

dowane to bêdzie nie faktycznym przyp³ywem pieni¹dza, ale zmian¹ Two-
jego nastawienia. W domu podejmiesz udane decyzje. Zatroszcz siê bar-
dziej o siebie. Pamiêtaj, Rybko, ¿e nasze smutki wyp³ywaj¹ czêsto z wy-
obraŸni, a nie z rzeczywistoœci.

Litery z pó³ ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie - przys³owie polskie.

1) Woreczek z talarami
6) Rywal w dyskusji
8) £odyga z liœcmi
9) Ponad oczami
10) Obowi¹zkowa dla ucznia
11) Dalszy plan obrazu
13) By³ nim Jan
       Chryzostom Pasek
18) Uprzywilejowany kolor
       w bryd¿u
19) Wij¹ca siê ryba
20) „Kopniêty” kwadrat
21) Jednostka mocy
      elektrycznej
22) Poprawianie b³êdów
      w tekœcie
23) Lokum dla auta

POZIOMO:
2) Rodzaj violi dla gamba;
     altówka mi³osna
3) Jeleñ z Ameryki Pn.
4) P¹czka w kwiat
5) Przykrywa ³ysinê
6) Odfruniêcie ptaków
7) Od brody do czo³a
12) Rzepka w kolanie
13) Na œrodku brzucha
14) „... i Ma³gorzata”
      u Bu³hakowa
15) Miano, okreœlenie
16) Krótkie, wierzchnie
       okrycie
17) Siedziba stra¿aków

PIONOWO:
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TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEÑ  WZAJEMNYCH

REKLAMA

UBEZPIECZAJMY SIÊ ZNACZY SIEBIE
WZAJEMNIE ZNACZY TANIEJ

czy zastanawialiœcie siê Pañstwo, co dzieje siê z Waszymi pieniêdz-
mi wp³acanymi na ubezpieczenia?
dlaczego sk³adka z roku na rok jest coraz wy¿sza, choæ niektórzy
z Was dziêki Bogu, nigdy w ¿yciu nie musieli korzystaæ z wyp³at
odszkodowañ?
przecie¿ ktoœ na tym musi zarabiaæ, komuœ nabijacie kieszenie?

CZY  TAK  MUSI  BYÆ?
Czas najwy¿szy aby przypomnieæ ideê ubezpieczeñ wzajemnych w Polsce, gdy¿ wiedza na ten temat jest znikoma, a polski

rolnik coraz bardziej pogr¹¿any i wyzyskiwany.
Na rynku ubezpieczeñ zgodnie z ustaw¹ dzia³aj¹ dwie formy organizacji ubezpieczeniowych: komercyjne w formie spó³ek akcyjnych i
wzajemne w formie towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych. Ubezpieczyciele zorganizowani w formie spó³ki akcyjnej nastawieni s¹ na mak-
symalny zysk, który staraj¹ siê osi¹gn¹æ nawet kosztem ubezpieczonych, co ma wyraŸne odzwierciedlenie w wysokoœci sk³adek na ubezpie-
czenie. Ka¿da sk³adka spó³ki akcyjnej zawiera w sobie przynajmniej 30% zysku, który jest przeznaczony na dywidendê dla akcjonariuszy.

Natomiast towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych nie s¹ nastawione na zysk, dla nich najwa¿niejsze jest,  aby jak najlepiej zrekom-
pensowaæ szkody powsta³e w gronie cz³onków, gdy¿ ka¿dy kto siê ubezpiecza w „tuwie”, staje siê automatycznie cz³onkiem towarzystwa
wraz ze wszystkimi powinnoœciami i przywilejami. Wynik finansowy „tuwu”, obliczany jest po roku dzia³alnoœci w nastêpuj¹cy sposób: od
³¹cznej sumy sk³adek odliczane s¹ wyp³acone odszkodowania, koszty, np. reasekuracji, administracyjno – biurowe, a pieni¹dze, które zostaj¹
wracaj¹ do ubezpieczonych w ró¿nej formie, np. obni¿enie sk³adki na rok przysz³y, czy te¿ przeznaczane s¹ na ró¿ne cele statutowe. Maj¹
one charakter spo³eczny.

„TUW” dzia³a od 1992 r. i jego celem priorytetowym nie jest zarabianie pieniêdzy, lecz dawanie mo¿liwie najtañszej ochrony ubez-
pieczeniowej cz³onkom towarzystwa. Ta forma ubezpieczeniowa jest najtañsza, gdy¿ dzia³alnoœæ nikomu nie musi przynosiæ zysku.
Cz³onkowie „TUW” mog¹ czuæ siê bezpieczni, gdy¿ w najwy¿szych w³adzach towarzystwa s¹ przedstawiciele: Izb Rolniczych, Zwi¹zków
Zawodowych i innych organizacji zwi¹zanych z rolnictwem, a wiêc ¿adna decyzja nie mo¿e byæ sprzeczna z interesem rolników, poniewa¿
zapadaj¹ one przy ich wspó³udziale. Poszerzaj¹c i krzewi¹c ideê ubezpieczeñ wzajemnych towarzystwo stawia na profesjonaln¹ i rzeteln¹
obs³ugê swoich cz³onków, zapewniaj¹c maksymaln¹ ochronê ubezpieczeniow¹ przy minimalnym zaanga¿owaniu œrodków.

NIE POZWÓLMY ABY Z NASZYCH  PIENI¥DZY CZERPALI INNI KORZYŒCI!!!
Zapraszamy do korzystania z naszych stron internetowych: www.tuw.pl

Filia Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW”         Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW”
Brzozów, ul. A. Krajowej 2, III piêtro, pok. 43         Biuro Regionalne w Rzeszowie
(naprzeciw kina w budynku GS) , Tel./Fax: (013) 434 33 99         pl. Kiliñskiego 6, Tel.: (017) 852 00 54
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