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                                                                  Szanowni Państwo! 
 
 
         Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”. Ukazuje się 
ona w trzecim roku istnienia powiatu brzozowskiego i powstała po to , aby przekazywać informacje    
i prowadzić działalność edukacyjną wśród całej społeczności  regionu. 
         Poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji mieszkańców powiatu brzozowskiego, pra-
gniemy dobrze wywiązywać się z nałożonych na nas zadań publicznych, między innymi w zakresie 
promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumentów, wspierania osób niepełnosprawnych, bez-
robotnych, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
         Pragniemy na bieżąco informować Państwa o pracy samorządu powiatowego, o podjętych 
uchwałach Rady , o planach Zarządu i  wszystkich naszych problemach i sukcesach.   

Dotychczasowe nasze doświadczenia i obserwacje potwierdzają konieczność prowadzenia 
takiej działalności, gdyż niedoinformowanie społeczne, dotyczące wiadomości na szczeblu powiato-
wym jest wciąż duże.  Postaramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i w miarę możliwości 
jak najlepiej je zrealizować. 
         Jesteśmy dalecy od chęci stwarzania jakiejkolwiek konkurencji dla istniejących już na rynku 
prasowym pozycji, pragniemy tylko dobrze wypełniać nałożone na nas obowiązki i zaangażować    
w naszą pracę jak najszersze grono mieszkańców powiatu brzozowskiego. 

Zdajemy sobie sprawę, że każda gazeta żyje dzięki swoim czytelnikom, podejmując więc to 
nowe wyzwanie, liczymy na  Państwa współpracę. Wszelkie sugestie i uwagi będą mile widziane      
i pomogą nam poznać Państwa potrzeby. Czekamy na listy, które staną się inspiracją do pisania no-
wych materiałów.  

Zachęcamy do comiesięcznych spotkań z naszą gazetą.  
 
                                                                                            Starosta Brzozowski 
                                                                                            Józef Rzepka 

„Brzozowska Gazeta Powiatowa”- miesięcznik samorządu powiatowego.  
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43- 426- 45. Adres Redakcji: ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65 
Redaktor naczelny: Magdalena Pilawska, opracowanie techniczne: Piotr Pilawski. Stale współpracują: Anna Naleśnik, Kazimierz Kozubal, Andrzej Hendrzak, Eliza Wojnicka-Buczek,                     
Wioletta Chudzikiewicz, Robert Stachowicz 
                                                                                           Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. 



  Powiat brzozowski - dawniej i obecnie 
            
           W chwili , gdy pojawia się pierwszy numer 
“Brzozowskiej Gazety Powiatowej” warto pokrótce przypo-
mnieć historię naszego powiatu. 
           Choć młodym mieszkańcom tego terenu powiat brzo-
zowski kojarzy się z nie tak odległą reformą terytorialną, ci 
nieco starsi pamiętają, że Brzozów miastem powiatowym 
był znacznie wcześniej. 
           Po raz pierwszy do rangi - miasta siedziby powiatu 
Brzozów został podniesiony w 1857 r. Samodzielny powiat 
brzozowski został wyodrębniony z dotychczasowego cyrku-
łu sanockiego  i obejmował również miasto Dynów     i oko-
lice. Przechodząc rozmaite burze dziejowe powiat przetrwał 
aż do reformy administracyjnej w 1975 r. W tych latach 
miasto miało szczęście do dobrych i gospodarnych władz. 
Było m.in. Mistrzem Gospodarności, a w 1974 r. zwycięży-
ło w telewizyjnym Banku Miast Brzozów- Warka. 
           Po 24 latach Brzozów ponownie stał się stolicą po-
wiatu w województwie podkarpackim na mocy rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. Zajmuje on 
obszar 540 km2, który zamieszkuje około 66 tys. mieszkań-
ców. 
          W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Brzozów, Doma-
radz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Gmi-
ny te z myślą o utworzeniu w przyszłości powiatu jeszcze               
w 1991 r. utworzyły jako jedne z pierwszych w kraju poro-
zumienie komunalne – Związek Gmin Brzozowskich. Waż-
nym elementem działalności związku była ścisła współpraca 
w dziedzinie ekologii, turystyki, kultury, sportu, a także pro-
mocji regionu. To, że od 1 stycznia 1999 r. powołany został 
powiat brzozowski, jest efektem skutecznego działania sa-
morządów skupionych w Związku Gmin Brzozowskich oraz 
pomocy takich wybitnych osobowości, jak prof. Michał Ku-
lesza czy mec. Jerzy Stępień. 
            Prawa i obowiązki dzisiejszego powiatu brzozow-
skiego określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym. W ustawie tej czytamy: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

Art. 1.1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną 
wspólnotę samorządową. 
Art. 2.1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania pu-
bliczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
 

O zakresie działania i zadaniach powiatu czytamy 
w Rozdziale 2 w/w ustawy : 
Art. 4.1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania pu-
bliczne  o charakterze ponadgminnym  w zakresie: 
1) edukacji publicznej, 
2) promocji i ochrony zdrowia, 
3) pomocy społecznej, 
4) polityki prorodzinnej, 
5) wspierania osób niepełnosprawnych, 
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 
7) kultury i ochrony dóbr kultury, 
8) kultury fizycznej i turystyki, 
9) geodezji, kartografii i katastru, 
10) gospodarki nieruchomościami, 
11) Administracji architektoniczno -budowlanej  
12) gospodarki wodnej, 

13) ochrony środowiska i przyrody, 
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i za-

pobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia   
i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, 

18) ochrony praw konsumenta, 
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użytecz-

ności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
20) obronności, 
21) promocji powiatu, 
22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 

   2. Do zadań publicznych powiatu należy również za-
pewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i 
kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i 
straży. 

 
Szczegółowa charakterystyka zadań powiatu i ich reali-

zacja będzie na bieżąco przedstawiana na łamach naszej ga-
zety. 
 

 Powiatowy Punkt Informacji                 
Europejskiej 

 
           W związku z zaawansowanym procesem integracji 
Rzeczpospolitej Polskiej ze strukturami Unii Europejskiej, 
widząc potrzebę rozszerzenia wiedzy i rzetelnej informacji      
o jej skutkach Starostwo Powiatowe w Brzozowie wspólnie 
z  Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
podjęło się utworzenia Powiatowego Punktu Informacji Eu-
ropejskiej. 
           Z założenia punkt ma pomagać w dotarciu do aktual-
nych informacji o prowadzonych działaniach rządu związa-
nych z integracją europejską. Do jego głównych zadań nale-
ży wspieranie procesu integracji europejskiej w skali powia-
tu, bieżące informowanie o procesie integracji w zakresie 
dostępnych źródeł, organizowanie imprez o charakterze pro-
mocyjnym, współuczestnictwo w imprezach  organizowa-
nych przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej             
w Rzeszowie. Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej 
udziela pomocy w uzyskaniu informacji dotyczących regula-
cji prawnych w UE, funkcjonowania instytucji wspólnoto-
wych, historii integracji europejskiej, programów pomoco-
wych, przebiegu negocjacji członkowskich, procesu dosto-
sowania polskiego systemu prawnego i gospodarczego do 
struktur unijnych. W PPIE istnieje również możliwość uzy-
skania bezpłatnych broszur informacyjnych.  
         W bieżącym roku działalność punktu kierowana jest 
przede wszystkim do młodzieży. W maju br. odbyła się ak-
cja organizowana przez RCIE w Rzeszowie i PPIE w Brzo-
zowie „Autobus Europejski”, ukierunkowana na promocję 
wartości europejskich i przyszłego członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej wśród młodzieży naszego regionu.  
         Punkt mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie przy ulicy 3-go Maja 43, tel. (0-13) 43-410-74 
wew. 115. Można również kontaktować się poprzez pocztę 
elektroniczną: ppiebrzozow@wp.pl.   

Piotr Tasz 

POWIAT BRZOZOWSKI  
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Starostwo Powiatowe w Brzozowie mieści się w dwóch budynkach:  
           W budynku  przy ul. Armii Krajowej 1 , tel./fax (0-13) 43-426-45, e-mail: spbrzozow@pro.onet.pl  urzęduje: Starosta  
Brzozowski - mgr Józef Rzepka,   Wicestarosta– mgr Janusz Pańko, Sekretarz– mgr inż. Danuta Gwizdała, Skarbnik– Maria 
Plezia-Gałuszka oraz Wydziały: Organizacyjny i Kadr; Finansowy; Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i 
Spraw Obywatelskich ; Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu. 
           Pozostałe Wydziały tj. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości; Komunikacji, Transportu i Dróg; Budownic-
twa, Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Ochrony Srodowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wod-
nej funkcjonują w budynku przy ul. 3-go Maja 43, tel./fax (0-13) 43– 410-74, e-mail: spbrzozow@pro.onet.pl. 

A, B, C STAROSTWA                                                                  

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
 
Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.      
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 
1319) zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony 
praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik 
konsumentów.  
Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy: 
- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego 

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów kon-
sumentów, 

- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany 
przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony inte-
resów konsumentów, 

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony 
praw i interesów konsumentów, 

-   współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami                     
      Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami  

Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
Rzecznik może również wytaczać powództwa na rzecz  
konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego 
się postępowania w sprawach  o ochronę interesów konsu-
mentów. 
Rada Powiatu w Brzozowie Uchwałą nr XX/104/01 z dnia  
5 kwietnia 2001 r. powołała z dniem 1 maja 2001 r. na           
w/w stanowisko  mgr Irenę Rąpała. 
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców powiatu 
brzozowskiego do współpracy oraz korzystania z pomocy i 
poradnictwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów        w 
zakresie ochrony praw i interesów konsumentów. 
 
Starostwo Powiatowe 
ul. A. Krajowej 1 
36- 200 Brzozów 
pok. nr 60 
tel. (013) 4342645 wew. 38 
e-mail: spbrzozow@pro.onet.pl 
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STAROSTA 
mgr Józef Rzepka 

WICESTAROSTA 
mgr Janusz Pańko 

SEKRETARZ 
mgr inż. Danuta 

Gwizdała 

SKARBNIK 
Maria Plezia-

Gałuszka 

Budynek przy ul. Armii 
Krajowej 1, w którym 
mieści się Starostwo 

Budynek Starostwa 
przy ul. 3-go Maja 43 

Schemat organizacyjny 
Starostwa Powiatowego 

w Brzozowie 

S T A R O S T A  

W I C E S T A R O S T A  S E K R E T A R Z  S K A R B N I K R A D C O W I E
P R A W N I

S t a n o w i s k o  
d s .  w s p ó łp r a c y  
z  P o w i a t o w y m  
U r z ę d e m  P r a c y  

W y d z .  G e o d e z j i  
K a r t o g r a f i i ,  K a t a s t r u  

i  N i e r u c h o m o ś c i  

W y d z .  B u d o w n i c t w a ,  
A r c h i t e k t u r y  

i  Z a g o s p o d a r o w a n i a  
P r z e s t r z e n n e g o  

W y d z .  K o m u n i k a c j i ,  
T r a n s p o r t u  i  D r ó g  

W y d z .  O c h r o n y  
Ś r o d o w i s k a ,  

R o l n i c t w a ,  L e ś n i c t w a  
I  G o s p o d a r k i  W o d n e j  

W y d z i a ł  
O r g a n i z a c y jn y

i  K a d r  

W y d z .  Z d r o w i a ,  
O św i a t y ,  

K u l t u r y ,  S p o r t u
i  P r o m o c j i  

P o w i a t u  

W y d z .  P o r z ą d k u  
P u b l i c z n e g o ,  

B e z p i e c z e ń s t w a ,  
O b r o n n o ś c i  

i  S p r a w  
O b y w a t e l s k i c h  

W y d z i a ł
F i n a n s o w y  

P o w i a t o w y  R z e c z n i k
K o n s u m e n t ó w  

P e łn o m o c n i k
d s .  o c h r o n y  
i n f o r m a c j i  

n i e ja w n y c h

S t a n o w i s k o  p r a c y
d s .  z a m ó w i e ń  
p u b l i c z n y c h  



           Chcąc przybliżyć Państwu specyfikę poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Brzozowie, w pierwszym 
numerze naszej gazety charakteryzujemy Wydział Organizacyjny i Kadr oraz Finansowy. Kolejne w następnych numerach. 

A, B, C, STAROSTWA                                                                  
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           Wydział Organizacyjny i Kadr 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
mieści się w budynku przy ul. Armii 
Krajowej 1. 
           Pracą wydziału kieruje Naczel-
nik Wydziału inż. Ewa Kulon. Wydział 
liczy 12 osób w tym 4 pracowników 
obsługi. Nadzór nad wykonywaniem 
bieżących zadań sprawuje Sekretarz 
Powiatu.  
                                  
 

            Wydział Organizacyjny i Kadr zapewnia prawidłową 
pracę wszystkich pozostałych wydziałów Starostwa.  
 
Do jego podstawowych zadań należy: 
 
1. Prowadzenie kadr i szkolenia 
W tym zakresie prowadzone są w wydziale sprawy związa-
ne z:  
- zatrudnianiem, nagradzaniem, awansowaniem i zwal-

nianiem pracowników,  
- sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem dyscypli-

ny pracy, kontrola stosowania przepisów regulaminu 
pracy  i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

- szkoleniami, kursami i podnoszeniem kwalifikacji    
pracowników,  

- prowadzeniem dokumentacji kierowników powiato-
wych jednostek organizacyjnych. 

 
 

2. Obsługa Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji 
Stałych Rady Powiatu 
 
Pracownicy wydziału przygotowują zawiadomienia i mate-
riały na Sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu                 
i Komisje Rady Powiatu, zabezpieczają właściwe warunki 
prowadzenia w/w spotkań, zapewniają realizację ustaleń 
podjętych na sesjach i posiedzeniach, opracowują sprawoz-
dania i informacje z działalności Rady i jej organów. 
 
3. Obsługa techniczna i informatyczna 
 

W zakresie tych stanowisk prowadzona jest obsługa sekre-
tariatu w budynku przy ul. Armii Krajowej 1                  
i przy ul. 3-go Maja 43, administrowanie budynkami,         
w których mieszczą się poszczególne wydziały Starostwa, 
zaopatrywanie Starostwa w materiały biurowe oraz w inne 
wyposażenie biur, zarządzanie siecią komputerową, organi-
zowanie i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem wszel-
kich urządzeń technicznych.  
Do zadań wydziału związanych z obsługą techniczną i in-
formatyczną należy również rozwiązywanie spraw związa-
nych   z obsługą danych osobowych – administrator bezpie-
czeństwa informacji, prowadzenie archiwum zakładowego, 
prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem       i 
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, gospodarowanie 
Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie spraw 
socjalno-bytowych pracowników Starostwa, a także rozno-
szenie korespondencji, organizowanie wszelkiego rodzaju 
spotkań, narad, konferencji, czy imprez o zasięgu powiato-
wym.  
 

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY  I  KADR 

            
 
           W budynku Starostwa przy ul. 
Armii Krajowej 1 znajduje się również 
Wydział Finansowy. Pracą wydziału 
kieruje Skarbnik Powiatu – Maria Ple-
zia-Gałuszka przy pomocy Głównego 
Księgowego Starostwa –  Barbary Wi-
lusz. 
            
 
 

 Do podstawowych zadań w/w wydziału należy: 
 

1) Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej bu-
dżetu powiatu i Starostwa, dotyczącej takich zagadnień 
jak: gromadzenie dochodów powiatu, wydatkowanie 
środków budżetu powiatu, gromadzenie i wydatkowa-
nie środków funduszy celowych, finansowanie zadań 
inwestycyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych 
powiatu; 

 
2)   Dokonywanie wstępnych ocen wielkości finansowych 

 oraz analiz i weryfikacji danych 
niezbędnych dla potrzeb Rady Po-
wiatu, Zarządu i Komisji; 

 
3) Opracowywanie projektów uchwał 

 Zarządu Powiatu w sprawie 
 szczegółowego układu wyko-
nawczego i zmian  w budżecie po-
wiatu; 

 
4)  Sporządzanie projektów rocznych    

i okresowych   informacji   z wykonania budżetu po-
wiatu na podstawie  zbiorczych sprawozdań finanso-
wych w zakresie dochodów  i wydatków powiatu, go-
spodarki pozabudżetowej, (i środków specjalnych, pla-
nów funduszy celowych),  a także dotacji celowych na 
realizację zadań własnych  i  z  zakresu administracji 
rządowej wykonywanych przez powiat oraz innych 
określonych  przez Wojewodę ; 
 

5)   Współpraca z bankiem wykonującym obsługę           
       bankową powiatu. 
                                                                    (inf. własna) 

WYDZIAŁ  FINANSOWY 

SKARBNIK 
Maria Plezia-Gałuszka 

GŁÓWNA KSIĘGOWA 
Barbara Wilusz 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
inż.. Ewa Kulon 



• Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. (0-13) 43-426-45 
                                                                     ul. 3-go Maja 43, 36-200 Brzozów tel. (0-13) 43-410-74 
• Liceum Ogólnokształcące, ul. prof. W. Pańki 2, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-417-74 
• Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. prof. W. Pańki 1, 36-200 Brzozów,  tel. (013) 43-417-82 
• Zespół Szkół Budowlanych, ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-418-51 
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tysiąclecia  27, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-417-76 
• Gimnazjum Specjalne, ul. Tysiąclecia 27, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-417-76 
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-410-53 
• Powiatowy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-410-53 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3-go Maja 43, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-420-45 
• Dom Pomocy Społecznej, ul. Witosa 7, 36-200 Brzozów , tel. (013) 43-418-86 
• Rodzinny Dom Dziecka, ul. Armii Krajowej 21, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-416-14 
• Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Legionistów 12, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-406-65 
• Powiatowy Urząd Pracy, ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów, tel. (013) 43-421-37 

           W kolejnych numerach „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” będziemy prezentować działalność poszczegól-
nych jednostek, ich sukcesy, osiągnięcia, jak również problemy, z którymi borykają się na co dzień.  
          Na stronach naszej gazety stałe rubryki poświęcimy funkcjonowaniu szkół, informacjom z Powiatowego 
Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

         Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu brzozowskiego : 
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Co z drogami w powiecie ?  
 
          Rozpoczynamy cykl artykułów na temat dróg na tere-
nie powiatu brzozowskiego.  
           Rada Powiatu Brzozowskiego Uchwałą Nr V/09/99  
z dnia 21 stycznia 1999 r. powołała Zarząd Dróg Powiato-
wych  jako jednostkę budżetową, finansowaną z budżetu 
powiatu brzozowskiego,  nadając jej statut. Na mocy 
Uchwały Rady Powiatu, Zarząd Powiatu uchwałą Nr 3/99   
z dnia 23 marca  1999 r. uchwalił Regulamin Organizacyjny 
Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie. 
           W październiku 1998r. Dyrektor Naczelny Okręgo-
wej Dyrekcji Dróg Publicznych w Rzeszowie powołał Jana 
Wrotniaka na stanowisko pełnomocnika ds. organizacji Za-
rządu Dróg Powiatowych w Brzozowie. Pierwszym Kierow-
nikiem organizowanej jednostki został Andrzej Prajsnar. 
           Jednostka w zarząd otrzymała 246 km dróg na terenie 
powiatu brzozowskiego, którym nadano status dróg powia-
towych oraz 52 mosty o zróżnicowanej nośności i konstruk-
cjach drewnianych, betonowych, kamiennych czy stalo-
wych. 
           Podstawowym problemem w nowo tworzonej       
jednostce był brak właściwego zaplecza lokalowego i tech-
nicznego. 
           Zarząd Dróg Powiatowych  w początkowym okresie 
znalazł siedzibę w budynku Starostwa przy  ul. 3-go Maja, 
zaś po wykonaniu remontu budynku magazynowego, od 
miesiąca grudnia 1999 r., przy ul. Legionistów 12.          

 
Rada Powiatu przyjmując jako priorytetowe zadanie 

inwestycyjne - „Odnowa i modernizacja dróg” - podjęła 
uchwałę o zaciągnięciu kredytu w kwocie 3 miliony zł. W 
ramach tych środków wykonano 22,450 km nakładek w po-
staci dywaników:  
 

w Gminie Brzozów - 7,053 km, Domaradz - 1,460 km, Dyd-
nia - 2,170 km, Haczów - 3,197 km, Nozdrzec - 6,338 km, 
Jasienica Rosielna - 2,231 km. 
            
           W wyniku intensywnych opadów i występowania 
powodzi w 1998 r. , powstały liczne osuwiska na . Do naj-
groźniejszych należy zaliczyć osuwisko w miejscowości 
Nozdrzec, które zostało zlikwidowane ze środków własnych       
i rezerwy budżetowej.    
W wyniku uszkodzenia mostów podczas powodzi, przebu-
dowano 2 z nich w miejscowości Humniska ze środków 
własnych na kwotę 219 tys. zł, oraz dwa mosty o konstruk-
cji drewnianej w miejscowości Huta Poręby o wartości    
75,6 tys. W okresie letnich miesięcy, w ramach podpisanej 
umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano ro-
boty publiczne, zatrudniając 20 osób przy oczyszczaniu ro-
wów    i konserwacji poboczy. 

Na terenie Gminy Brzozów w miejscowości Przysiet-
nica, przy drodze powiatowej nr 19335 podjęto budowę ko-
lektora wód opadowych wraz z chodnikiem na długości   
1300 mb .  Zakończenie tych prac przewiduje się  w 2001 
roku przy sprzyjających warunkach finansowych. 
            
           Należy stwierdzić, że dodatkowo      w ramach środ-
ków z budżetu powiatu w  2000 r.  wydatkowano kwotę  
3,590 tys. zł, na wcześniej wspomniany zakres prac, tj. mo-
dernizację dróg, budowę mostów, likwidację osuwisk.  
           Miniony  rok przyniósł znaczącą poprawę stanu dróg 
powiatowych przy dużym obciążeniu finansowym powiatu, 
jednak do zrobienia w latach następnych jest jeszcze wiele, 
o czym napiszemy w następnych artykułach. 
 
                                              Opracował:  Janusz Szuber 
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 Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie 



Szkoły ponadpodstawowe       
 
Na terenie powiatu brzozowskiego funkcjonują następujące publiczne szkoły ponadpodstawowe: 
1. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego. 
2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej. 
3. Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki. 

           Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Brzozowie znajduje się w budynku przy ul.    
W. Pańki 1 (tel. 013 43-417-82). Dyrektorem szkoły jest  mgr 
Tadeusz Sperber. Kadra pedagogiczna liczy 46 nauczycieli.         
W szkole w chwili obecnej funkcjonują: Liceum Ekonomicz-
ne, Liceum Handlowe, Liceum Zawodowe – gastronom, 
Szkoła Zasadnicza – kucharz, Szkoła Policealna i Liceum 
Ekonomiczne Zaoczne dla dorosłych. Aktualnie do Zespołu 
Szkół Ekonomicznych uczęszcza około 1000 uczniów 
(łącznie ze słuchaczami Liceum Ekonomicznego Zaocznego) 
w 27 oddziałach.  
           Przy ZSE w Brzozowie działa Szkolne Koło Młodych 
Ekonomistów, które liczy 25 członków. Opiekunem w/w Ko-
ła jest mgr Jerzy Olearczyk. 

           W szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie powiatu uczniowie mają możliwość rozwijać własne za-
interesowania w czasie zajęć pozalekcyjnych, poprzez udział w kołach zainteresowań, organizacjach czy też na zajęciach fa-
kultatywnych. Duże znaczenie ma również dostęp do pracowni komputerowej i dobrze wyposażonych bibliotek ( np. w bi-
bliotece Liceum Ogólniokształcacego znajduje się ok. 30 tys. woluminów). Zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności 
wielokrotnie były doceniane w konkursach, turniejach i zawodach organizowanych na terenie powiatu, województwa, a na-
wet kraju. O sukcesach i osiągnięciach uczniów z poszczególnych szkół będziemy informować   w kolejnych numerach. 
                                                                                                                                                            Opracowała: Bożena Ptak 

           Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki 
w Brzozowie mieści się w budynku przy ul. Słonecznej 6, 
(tel. 013 43-418-51). Funkcję dyrektora szkoły pełni  mgr inż. 
Jan Prejsnar. Szkoła zatrudnia 78 nauczycieli. W chwili obec-
nej w ZSB w Brzozowie  funkcjonują: Liceum Zawodowe  po 
szkole podstawowej, Liceum Techniczne, Technikum Zawo-
dowe po szkole podstawowej, Technikum Zawodowe po 
szkole zasadniczej, Szkoła Zasadnicza i Technikum Zaoczne. 
Aktualnie do Zespołu Szkół Budowlanych uczęszcza około 
1250 uczniów (łącznie ze słuchaczami Technikum Zaoczne-
go) w 40 oddziałach. 
           Uczniowie w ramach zajęć praktycznych wykonują 
różnorodne usługi oraz biorą udział w pracach remontowo- 
budowlanych. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie 

           Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego w Brzozowie mieści się w budynku przy ul. W. Pańki 2 
(tel. 013 43-417-74). Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Zbi-
gniew Sawka. Kadrę pedagogiczną stanowi 57 osobowy ze-
spół nauczycieli. W chwili obecnej do szkoły uczęszcza oko-
ło 900 uczniów w 26 oddziałach. Nauka w szkole jest zorga-
nizowana w klasach o profilach: humanistycznym, pedago-
gicznym, matematyczno- informatycznym, biologiczno- eko-
logicznym i ogólnym. Szkoła oferuje duże możliwości nauki 
języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i łacińskiego. Zgodnie z obecnym trendem, a tak-
że wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom mło-
dzieży, w ostatniej dekadzie położono szczególny nacisk na 
organizację nauki języków obcych i informatyki. 

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO  
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Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie 



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZOZOWIE 

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO  
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           Samorządy powiatowe i gminne są odpowiedzialne 
za organizowanie i funkcjonowanie systemu pomocy spo-
łecznej na swoim terenie. W gminach funkcjonują ośrodki 
pomocy społecznej,    w powiatach centra pomocy rodzinie. 
W systemie pomocy społecznej w Polsce programowanie, 
szkolenie, kontrola i koordynacja działań spoczywa na wo-
jewodzie i samorządzie województwa.  
          Wzrasta liczba rodzin i osób, którym ta pomoc jest 
konieczna. Rozeznanie tych potrzeb leży właśnie w gestii 
samorządów lokalnych.  
Chodzi tu w szczególności o dostarczenie pomocy osobom   
i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu i narkomanii 
oraz klęski żywiołowej. 
           Do zadań gminnych ośrodków pomocy społecznej 
należy pomoc bezpośrednia w formie wypłacania zasiłków 
stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, celowych, 
świadczenia usług opiekuńczych, prowadzenia lokalnych 
domów pomocy społecznej, przyznawania pomocy rzeczo-
wej, pracy socjalnej itp. 
          Inne zadania przewiduje ustawa o pomocy społecznej 
dla powiatu. Te zadania realizuje Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie.  
W powiecie brzozowskim zostało ono powołane Uchwałą 
Rady Powiatu z dnia 25 marca 1999 r. Nr VI/12/99. 
           Przy PCPR funkcjonuje również od 1.01.2000 r Po-
wiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełno-
sprawności. 
                      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Brzozowie zajmuje się: 
• wypłacaniem zasiłków dla rodzin zastępczych na czę-

ściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nich 
umieszczonych, 

• kierowaniem osób ubiegających się o przyjęcie do do-
mu pomocy społecznej, 

• dofinansowaniem osobom niepełnosprawnym do likwi-
dacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, 

• dofinansowaniem do uczestnictwa osoby niepełno-
sprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, 

• pomocą pracodawcom tworzącym miejsca pracy dla 
osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie wy-
posażenia oraz refundację wynagrodzenia i składki 
ZUS, 

• udzielaniem pożyczek osobom niepełnosprawnym pra-
gnącym rozpocząć działalność gospodarczą lub rolni-
czą, 

• finansowaniem bieżącej działalności Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej i merytorycznym nadzorem nad tymi 
placówkami, 

• dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych do za-
kupu środków ortopedycznych i pomocniczych.  

 
                                             Opracowała: mgr Zofia Foryś 

 
                        Dzień Matki 

30 maja br. w świetlicy Starostwa Powiatowego    
w Brzozowie przy  ul. 3-go Maja 43 odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Matki . 

Uroczystość została zorganizowana przez Starostę 
Brzozowskiego-Józefa Rzepkę i Kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie-Zofię Foryś. Wzięły w niej 
udział matki rodzin wielodzietnych wzorowo wykonujące 
swoją “rolę”, wytypowane przez Ośrodki Pomocy Społecz-
nej funkcjonujące na terenie gmin naszego powiatu, a także   
z Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie i rodzin zastęp-
czych. 

W trakcie spotkania zaproszeni goście mieli okazję 
wysłuchać interesującej pogadanki  Psychologa z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie – Anny Ru-
chlewicz, na tematy związane z wychowaniem dzieci.  

Każdej z wyróżnionych matek Starosta Brzozowski 
wręczył z najlepszymi życzeniami dyplom i symboliczną 
różę. 

Poczęstunek ufundowali: A. i T. Zygarowiczowie – 
Firma “ALTA” oraz Zdzisław Kędra – Pizzeria “Myla”.                   

Imprezie towarzyszyła bardzo miła atmosfera i pogod-
ny nastrój. 

                                                          (inf. własna) 

POMÓŻMY MONICE !!! 
 
               Moja koleżanka Monika Ruda mieszkają-
ca w Dydni ma 17 lat, znamy się od dziecka, razem 
wychowywałyśmy się, razem bawiłyśmy się na 
podwórku jej rodziców. Od kilku ładnych lat Moni-
ka zaczęła chorować, coraz częściej miała proble-
my z chodzeniem; groził jej wózek inwalidzki. Ro-
dzice starali się jej pomóc jak mogli. Wiele klinik 
w Polsce zna Monikę, bo w wielu była leczona, albo usiłowano ją 
leczyć. Wyniki były jednak mizerne i Monika coraz bardziej popa-
dała w kalectwo. Ojciec pracujący w Niemczech o problemie swo-
jej córki rozmawiał z jednym z niemieckich pracodawców, ten zain-
teresował się bliżej chorobą Moniki i spowodował, że została prze-
badana w jednym z niemieckich ośrodków klinicznych. Tam okaza-
ło się że ma chore już oba stawy biodrowe, że choroba postępuje 
dość szybko i konieczna jest operacja. Rodziców stać było na jedną 
operację, wykonano zabieg na jednym stawie biodrowym, wyniki 
są zadawalające. Jest nadzieja, że może być znów sprawna, że bę-
dzie mogła chodzić o własnych siłach, bez kuli i bez wózka. Czy 
będzie mogła - zależy od nas, od mieszkańców powiatu brzozow-
skiego, od ludzi dobrej woli, a że tacy ludzie są- świadczyć mogą 
fakty. Młodzież szkolna i grona nauczycielskie Zespołu Szkół w Dy-
nowie, Z S B w Brzozowie, L O w Brzozowie, oraz Szkoły Podsta-
wowej  w  Starej Wsi, a także właściciel firmy budowlanej z Niena-
dowej - Pan Armata, kierowcy PKS Brzozów, mieszkańcy wsi Dyd-
nia-- zasilili konto na leczenie Moniki. Każdy dał ile mógł. Za po-
średnictwem naszego nowego miesięcznika dziękuję dotychczaso-
wym ofiarodawcom. Apeluję do Czytelników o pomoc w zebraniu 
kwoty niezbędnej do wykonania drugiej operacji mojej koleżanki 
Moniki - wynosi to ok. 200 tys. marek. Bądźmy hojni na miarę swo-
ich możliwości. W imieniu swoim i rodziców Moniki - proszę - po-
móżmy jej. Każda suma się liczy. Wpłacajcie Państwo na konto nr 
86421100-90008585-27404-3 1 w Podkarpackim Banku Spółdziel-
czym w Dydni.                                                                           
                                                                                     Ewelina Bąk  z Dydni 



Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 

PUP jest jednostką organizacyjną powiatu          
i wchodzi w skład powiatowej administracji  zespolonej.  
Nadzór nad działalnością PUP sprawuje Rada Powiatu  
w Brzozowie. 

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie 
ustawy z dnia  14 grudnia 1994r  o zatrudnieniu                    
i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 
56) oraz innych aktów prawnych (rozporządzeń) wyda-
nych na podstawie tej ustawy.  

PUP wykonuje zadania z zakresu administracji 
rządowej oraz zadania samorządu powiatowego. 
Do zadań z zakresu  administracji rządowej realizowa-
nych przez PUP należy m.in.:  
1. Rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukują-

cych pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, 
szkolenia i innych form mających na celu ich aktywiza-

cję zawodową, a w razie braku takich możliwości wy-
płacanie uprawnionym zasiłków  i innych świadczeń 
pieniężnych; 

2. Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasił-
ków przedemerytalnych  i świadczeń przedemerytal-
nych; 

3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji 
zawodowej dla bezrobotnych  i innych osób poszukują-
cych pracy; 

4. Wydawanie zezwoleń i zgód w sprawach dotyczących 
zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej 
przez cudzoziemców, na podstawie kryteriów ustalo-
nych przez samorząd województwa; 

5. Wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania prze-
pisów ustawy. 
Całokształtem działalności PUP kieruje mgr Józef              

       Kołodziej - Kierownik Urzędu przy pomocy swojego 
       Zastępcy -  mgr Małgorzaty Matelowskiej oraz      
       kierowników komórek organizacyjnych.  

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO  
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Zarejestrowani bezrobotni z podziałem na wiek i wykształcenie  
wg stanu na dzień 30. 04. 2001 r. 

 
        1. Struktura bezrobotnych wg wieku.                            2. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia i płci.         

                                        3. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podziałem na gminy. 
 
 

 
 

 
 

  
 

Wyszczególnienie Liczba 
 bezrobotnych Kobiety Mężczyźni 

Wyższe 95 74 21 
Policealne i średnie za-

wodowe 1836 1235 601 

Średnie ogólne 288 223 65 
Zasadnicze zawodowe 3745 1699 2046 

podstawowe 2338 1024 1314 
Ogółem 8302 4255 4047 

Wyszczególnienie Liczba  
bezrobotnych Kobiety Mężczyźni Z prawem 

do zasiłku 
Bez prawa 
do zasiłku 

Gmina Brzozów 3230 1683 1547 663 2567 
Miasto Brzozów 780 397 383 198 582 
Gmina Domaradz 832 410 422 195 637 
Gmina Dydnia 1301 669 632 251 1050 
Gmina Haczów 973 521 452 240 733 
Gmina Jasienica 844 436 408 220 624 
Gmina  Nozdrzec 1122 536 586 235 887 

Ogółem 8302 4255 4047 1804 6498 

Wiek Liczba  
bezrobotnych Kobiety Mężczyźni 

15-17     0     0     0 
18-24 2630 1347 1283 
25-34 2662 1477 1185 
35-44 1962 994 968 
45-54 974 420 554 
55-59 63 17 46 
60-64 11 0 11 

Ogółem 8302 4255 4047 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie 
na dzień 31.05.2001 r.: 

1. Blacharz – mechanik samochodowy z doświadcze-
niem, 

2. Pośrednik ubezpieczeniowy 
3. Reprezentant firmy 
4. Osoba do obsługi ruchu turystycznego 
5. Kierowca samochodu ciężarowego z przyczepą 

(osoba niepełnosprawna) 
6. Ekonomista – dyrektor finansowy 
7. Nauczyciel j. angielskiego 
8. Nauczyciel przedsiębiorczości 

 
 
9.   Nauczyciel j. niemieckiego 
10. Kierowca kat. C + E (duże doświadczenie) 
11. Stolarz – wymagane doświadczenie 
12. Oligofrenopedagog 
13. Sprzedawca (absolwent 2000/2001) 
14. Barman (doświadczenie) 
15. Gastronom (staż) 
16. Sprzedawca – barman (staż) 
17. Kierownik hotelu. 



           Do powiatowych służb, straży i inspekcji należą:  
 
• Komenda Powiatowa Policji (ul. W. Witosa 3,      

36-200 Brzozów, tel. (0-13) 43 413 10);  
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-

nej (ul. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów,                
tel. (0-13) 43 411 41); 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
(ul .  Moniuszki  17,  36-200 Brzozów,                       
tel. (0-13) 43 414 59);  

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
(ul. 3-go Maja 43, 36-200 Brzozów,                                   
tel. (0-13) 43 422 83);  

• Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny              
(ul. Walslebena 6, 38-400 Krosno, tel. (0-13) 43 696 
11) . 

 
           Działalność w/w jednostek  będziemy systematycznie 
opisywać w kolejnych numerach „Brzozowskiej Gazety Po-
wiatowej”.     
 
           Jedną z inspekcji działających na terenie powiatu 
brzozowskiego jest Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna. W celu bliższego zaznajomienia się z jej 
specyfiką zamieszczamy krótką charakterystykę jej działal-
ności.  
 
           Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ma 
swoją siedzibę w Brzozowie przy ul. Moniuszki 17. Obecna 
lokalizacja stacji jest wynikiem wieloletnich prac nad scale-
niem lokalowym i jej rozbudową . 
 

Historia Sanepidu w Brzozowie rozpoczyna się                     
w   1954 r. , kiedy dekretem Rady Państwa z dnia 
14.08.1954 roku została powołana Inspekcja Sanitarna. 

Ówczesna Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolo-
giczna w Brzozowie podlegała merytorycznie Rzeszowskie-
mu Inspektorowi Sanitarnemu , mieściła się w trudnych wa-
runkach lokalowych ,w budynku przy ul. 3-go Maja. 

Sytuacja była o tyle trudna, że stacja brzozowska nad-
zorowała również teren dynowski. Próby laboratoryjne były 
odwożone do Rzeszowa, co przy kłopotach transportowych 
niezmiernie utrudniało pracę. 

Kilka lat później siedziba stacji została przeniesiona do 
budynku obecnej Telekomunikacji . Zmiana ta nie rozwiąza-
ła jednak problemu lokalowego Sanepidu.  

Po upływie następnych kilku lat część oddziałów prze-
niesiono do zwolnionych pomieszczeń po oddziale p/ gruźli-
czym przy ul. Moniuszki, inne znajdowały się w baraku 
przy ul. Podwale. Wreszcie rozpoczęto budowę nowego bu-
dynku stacji, a inwestycję tę przez cały czas wspierał 
ówczesny Burmistrz, a dzisiejszy Starosta Brzozowski - 
Józef Rzepka. 
 

W chwili obecnej stacja zatrudnia 34 osoby. Kadrą tą 
zabezpiecza się wszystkie oddziały nadzoru i pracownie la-
boratoryjne. Dyrektorem Stacji jest lek. med. Janusz Kindel-
ski , zastępcą mgr Maria Zajdel. 

 
Zadania i zakres działania Inspekcji Sanitarnej są bar-

dzo rozległe,  określone ustawą o Inspekcji Sanitarnej z dnia 
14 marca 1985 r. 

Zadania Inspekcji Sanitarnej ,ogólnie rzecz ujmując, 
realizowane są na drodze nadzoru zapobiegawczego i bieżą-
cego, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, a także 
na koordynacji i nadzorze działalności oświatowo- zdrowot-
nej. 

 Realizację statutowych zadań Powiatowa Stacja Sani-
tarno- Epidemiologiczna w Brzozowie realizuje także przez 
wykonywanie badań laboratoryjnych . 

Przy tej okazji warto przypomnieć, że 27 marca br. 
miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie Laborato-
rium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej                 
w Brzozowie. 

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Podkarpackiej 
Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Rzeszowie - Stani-
sław Frąszczak, Kierownik Sanockiej Delegatury - Tadeusz 
Pióro, Dyrektor Wydziału Finansowego Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Bożena Sadecka                
i Z-ca - Wiesława Toczyńska- Kucha, Ksiądz Infułat Julian 
Pudło, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzozo-
wie, m.in. Starosta - Józef Rzepka  i Przewodniczący Rady 
Powiatu - Stanisław Łobodziński. 

 
      Prace nad rozbudową brzozowskiego Sanepidu przypa-
dły na trudny okres zmian zarówno w całym  naszym kraju, 
jak i w samej strukturze Inspekcji Sanitarnej. Przez cały ten 
czas mogliśmy skutecznie liczyć na wytrwałą pomoc Staro-
sty Brzozowskiego. 
 

Pracownia bakteriologiczna, która zajmuje się bada-
niami w kierunku schorzeń jelitowych ( książeczki zdrowia i 
diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego), pierwsze 
badania wykonała już w lipcu 2000 roku. 
Obecnie trwają zawansowane prace nad wdrażaniem meto-
dyk z zakresu badań mikrobiologii i fizykochemii wody. 
Laboratorium będzie wykonywało badania wody w zakresie 
podstawowym, określonym w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 4 września 2000r. w sprawie warunków, ja-
kim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby go-
spodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania 
kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej  
/Dz.U.Nr.82, poz. 937/. 

Badania te obejmują badanie ogólnej ilości bakterii w 
wodzie, określanie zanieczyszczenia bakterii  grupy coli             
i coli termotolerancyjne. Badania fizykochemiczne umożli-
wią ocenę wody pod względem  organoleptycznym, na za-
wartość amoniaku, azotanów, azotynów, żelaza, manganu              
i pod względem twardości. 

  
Otwarcie  pracowni umożliwiającej  badanie wody 

ułatwia pracę stacji. Dotychczasowe dowozy prób wody do 
Stacji w Sanoku pochłaniały dużo czasu  i kosztów związa-
nych z transportem. 
       Zaplecze lokalowe Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Brzozowie umożliwia dalszy rozwój laboratorium o na-
stępne pracownie.  
 

W miarę możliwości i środków, działalność laborato-
ryjna będzie poszerzana o badania z zakresu higieny pracy, 
bakteriologii i chemii żywności. 
                                         
                                                             (inf. własna) 
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           Wprawdzie Policja w powiecie istnieje nie od dziś, 
uznaliśmy jednak za celowe, aby Czytelnikom naszego no-
wego miesięcznika przedstawić lub przypomnieć "kto jest 
kim". Komendą Powiatową Policji kieruje komendant -  
nadkomisarz mgr Edward Ząbek tel. (013) 43-413-15, za-
stępcą jest nadkomisarz mgr Tadeusz Zięba. W strukturze 
istnieją trzy sekcje: kryminalna - kieruję nią naczelnik nad-
komisarz mgr Krzysztof Kurcoń; prewencji - naczelnik aspi-
rant sztabowy Marian Bober; patrolowa i ruchu drogowego - 
naczelnik nadkomisarz Tadeusz Brzana. Dla kontaktów z 
mediami powołano rzecznika prasowego (oficera prasowe-
go), którym jest komisarz mgr Jan Wolak. Do wszystkich  
w/w osób można dodzwonić się za pośrednictwem centrali 
(013) 43-41310. Bezpośrednie kontakty policji ze społe-
czeństwem utrzymywane są za pośrednictwem dzielnico-
wych. W jednostce naszej istnieje pięć rewirów dzielnico-
wych, które mają swoje siedziby w miejscowościach, będą-
cych siedzibami gmin.  
           W Brzozowie dzielnicowi skupieni są w zespole 
dzielnicowych. Dla kontaktów z mieszkańcami miasta i 
gminy uruchomiony jest dodatkowy, poza centralą numer 
telefonu (013) 43-413-18. Dzielnicowi zespołu przyjmują 
interesantów poza siedzibą jednostki w przydzielonym przez 
władze miasta - Punkcie Przyjęć Interesantów, mieszczącym 
się budynku Brzozowskiego Domu Kultury,wejście od ul. 
W. Pańki , w godzinach dyżurów. 
W przyszłym numerze podamy Państwu kto jest kim z dziel-
nicowych, jakie rejony służbowe (miejscowości czy części 
miasta) obsługują.   
 

STARA WIEŚ-BRZOZÓW 
TURNIEJ RUCHU DROGOWEGO - FINAŁ                      

WOJEWÓDZKI  
 

12 maja br. w Starej Wsi i Brzozowie odbywały się 
finały wojewódzkie Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego młodzieży szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Imprezie patronował 13 osobowy komitet honoro-
wy z Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - 
Stanisławem Zającem na czele. Część teoretyczna odbywała 
się w sali wychowania komunikacyjnego (pierwszej na Pod-
karpaciu!) Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, natomiast 
sprawdzian praktyczny - tor przeszkód i udzielanie pierw-
szej pomocy przedmedycznej zlokalizowano na placu przy 
markecie Gran-Pik w Brzozowie. Udział brało 40 zespołów 
(po 20 ze szkół podstawowych i gimnazjów) województwa 
podkarpackiego. W kategorii gimnazjów - I miejsce zdobyła 
Stara Wieś uzyskując 136 pkt. i pewnie wyprzedzając swego 
najgroźniejszego konkurenta, jakim było Gimnazjum w 
Czarnej (koło Pilzna), bo o 12 pkt. Trzecie miejsce przypa-
dło dla Gimnazjum nr 3 w Nisku. W kategorii szkół podsta-
wowych  zwyciężyła "podstawówka" z Czarnej wyprzedza-
jąc Starą Wieś i SP w Porażu. Uczniowie szkół Starej Wsi 
odnieśli także zwycięstwa indywidualne, I miejsce zajął Ar-
kadiusz Patryn (kl. IV SP) oraz Marcin Siwy (I kl. Gimna-
zjum).  Obie drużyny z rówieśnikami z Czarnej reprezento-

wać będą Województwo Podkarpackie w zmaganiach fina-
łowych  w Słupsku w przyszłym miesiącu. Zwycięzców na-
grodzono łyżworolkami (w kategorii szkół podstawowych) i 
rowerami górskimi (gimnazjalistów). Puchary otrzymały 
szkoły, a zespoły dodatkowo statuetki. Wszyscy uczestnicy 
eliminacji otrzymali nagrody, które ufundowali m.in. Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Komendant 
Powiatowy w Brzozowie; Zarząd PZMot w Rzeszowie, Wo-
jewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z Podkarpacia; Bur-
mistrz Gminy Brzozów i wielu innych sponsorów z terenu 
powiatu . 
Niezależnie od tego A. Patryn otrzymał od marszałka Sejmu 
nagrodę książkową. 
           Impreza ta wzbudziła duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców miasta i podbrzozowskiej Starej Wsi, którzy 
przez cały czas dopingowali uczniów ze swej miejscowości. 
Dodatkowymi atrakcjami była możliwość przejażdżki kolej-
ką "Strzała Południa", występy młodzieżowego zespołu            
z BDK, kapeli ludowej "Przysietczanie" oraz pyszna (jak 
mówiono) grochówka z kotła, przygotowana przez straża-
ków Państwowej Straży Pożarnej. 

Warto dodać, iż 15 maja br.  zespoły Starej Wsi za-
proszone zostały do Radia Rzeszów, gdzie w programie     
R. Czacha "Na popych", na żywo dzielili się ze słuchaczami 
swoimi wrażeniami i doświadczeniami turniejowymi.  
Nie sposób pominąć  dyrektorów tych szkół, dla których 
wychowanie komunikacyjne nie jest "złem koniecznym",   
w tych szkołach jak widać robi się dużo i dobrze.             

                                                                    Fot. A. Kwiatkowski 
Na zdjęciu -zwycięskie zespoły Starej Wsi: od lewej stoją gimnazjaliści kl. 
I: Łukasz Gołąb, Siwy Marcin, Mateusz Dydek; na pierwszym planie zespół 
SP- kl.IV: Sławomir Dąbrowiecki, Karol Antoń i Arkadiusz Patryn w towa-
rzystwie mł.asp. K. Barańskiego z KPP Brzozów        
 
           Wiele ciepłych słów uznania otrzymał także młodszy 
aspirant Kazimierz Barański w brzozowskiej "drogówki", 
który w imieniu organizatorów czuwał nad przygotowaniem 
całej imprezy.  
                                               
                                  Opracował: komisarz Jan Wolak 
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KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
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 
 

Z DZIEJÓW OBECNEJ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  W BRZOZOWIE 
 

Powstała ona na drodze kolejnych reorganizacji państwowych organów ochrony przeciwpożarowej. Swymi początka-
mi sięga 1944 r., kiedy pierwszymi inspektorami powiatowymi byli: A. Jarmulski (1944-1945), K. Broda (1945-1947)             
i A. Michałowicz (1947-1950). 
           Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950r. o ochronie przeciwpożarowej powstała Komenda Główna Straży Pożarnych i 
jej struktury.  

Od 1 lipca 1975 w miejsce Komend Powiatowych powstały Komendy Rejonowe Straży Pożarnych. Od początku jej 
komendantem rejonowym, a zarazem komendantem Zawodowej Straży Pożarnej był st. kpr. poż. Leon Ziemiański, który 
funkcję tę pełnił do 30 czerwca 1992 r. Wraz z reformą administracyjną, miasto i gmina Dynów przeszły do województwa 
przemyskiego. 
           Z dniem 1 lipca 1992r. nastąpiła ponowna reorganizacja straży pożarnych. Na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
została utworzona Państwowa Straż Pożarna z podporządkowanymi jej Komendami Rejonowymi PSP i Jednostkami Ratow-
niczo-Gaśniczymi PSP. Odtąd komendantem rejonowym PSP zostali: st. kpt. inż. poż. Stanisław Pająk (1992-1998) i kpt. 
mgr Jan Penar (1998-1999) zaś dowódcą JRG PSP – st. asp. Leon Ziemiański. 

1 stycznia 1999 nastąpiła kolejna reorganizacja. W miejsce Komendy Rejonowej PSP powstała Komenda Powia-
towa PSP, której komendantem został mł. bryg. mgr inż. poż. Stanisław Pająk, a dowódcą JRG asp. sztab. Kazimierz Nie-
miec. 

Siedzibą Komendy Powiatowej PSP i JRG PSP jest rozbudowany systemem gospodarczym w latach (1991-1994) bu-
dynek remizy z roku 1964, przy ul. Kościuszki.  

Jednostka liczy 33 strażaków i działa na obszarze typowo rolniczo-turystycznym, pagórkowatym i pokrytym w 13% 
lasami mieszanymi i częściowo iglastymi o powierzchni 6700 hektarów.  

DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE  W OKRESIE 
OD 01.01.2001 DO 15.05.2001r.  

Straż Pożarna w okresie ponad czterech pierwszych miesięcy bieżącego roku interweniowała w 119 przypadkach,      
w tym odnotowano: 

• Pożarów ogółem  - 69; w działaniach związanych z pożarami brało  udział: 21 zastępów, w składzie : 627 strażaków 
•       Miejscowych zagrożeń ogółem - 50;   w działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: 67 za-

stępów   w składzie :   239 strażaków 
• Alarmów fałszywych ogółem - O 
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Charakterystyczne zdarzenia 
 
Pożar budynku gospodarczego         
w Wesołej 
           W dniu 28.02.2001 r. o godz. 
21.30 w miejscowości Wesoła miał 
miejsce pożar kotłowni w budynku 
mieszkalnym. Ze względu na silne za-
dymienie panujące w pomieszczeniach, 
strażacy używali aparatów ochrony 
dróg oddechowych. W działaniach bra-
ły udział : 1 zastęp JRG PSP i 3 OSP. 
Akcja trwała 3 godz. 
  
Wypadek drogowy w miejscowości 
Humniska 
           Wypadek miał miejsce w dniu 
11.03.2001 r. około godziny 10.35                        
w miejscowości Humniska (duża stro-
na). Na wskutek nadmiernej prędkości 
kierujący samochodem osobowym, 
stracił panowanie nad pojazdem.                       
W wyniku wypadku ranne zostały        

4 osoby. W działaniach udział brały 
dwie jednostki JRG PSP, trzy karetki 
Pogotowia Ratunkowego, Policja i 
służby drogowe. Działania PSP polega-
ły na rozcinaniu i uwalnianiu osób po-
szkodowanych za pomocą narzędzi hy-
draulicznych ze zniszczonego pojazdu. 
 
Wypadek w miejscowości Domaradz
            W dniu 24 marca (sobota)      
2001 r. miał miejsce wypadek na dro-
dze Dynów – Domaradz. Na ostrym 
łuku drogi przewróciły się kolejno dwa 
samochody ciężarowe  rozsypując na 
jezdnię oraz na dwa samochody osobo-
we i pobocze przewożoną dłużycę 
drewnianą. W wyniku wypadku po-
szkodowanych zostało 5 osób. Jedna 
osoba została uwięziona w samocho-
dzie ciężarowym. Pierwszej pomocy 
medycznej poszkodowanym udzielił 
lekarz Pogotowia Ratunkowego. Stra-
żacy ratownicy równolegle z gaszeniem 

pożaru w samochodzie ciężarowym 
uwalniali osobę zakleszczoną w kabinie 
wykorzystując w pierwszej kolejności 
sprzęt specjalistyczny znajdujący się na 
wyposażeniu lekkiego samochodu ra-
townictwa drogowego z tut. jednostki 
oraz ciężkiego samochodu ratownictwa 
drogowego, zadysponowanego z Ko-
mendy Miejskiej  w Rzeszowie. Zneu-
tralizowano i usunięto plamy substancji 
ropopochodnych powstałych w wyniku 
wypadku a całą akcję ratowniczą utrud-
niała pora nocna opady deszczu i trud-
nodostępny teren w pobliżu miejsca 
wypadku. Akcja ratownicza wraz z usu-
waniem skutków tego niecodziennego 
wypadku trwała łącznie ponad 18 go-
dzin. 
W tej długotrwałej i utrudnionej akcji 
ratowniczej wzięło udział 21 strażaków 
ratowników PSP, 7 pojazdów PSP oraz 
Pogotowie Ratunkowe i Policja. 
       Opracował: st. asp. Bogdan Biedka 



                              „Otwórzmy przed nimi drzwi” 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

           Z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych 
w 1991 r. w Rymanowie powołano do istnienia Koło Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, które skupiało członków z czterech wiejskich 
gmin: Besko, Rymanów, Zarszyn i Haczów. W 1997 roku 
siedziba koła została przeniesiona do Haczowa, a nazwa je-
go została zmieniona na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie. 
           Członkami Koła są rodzice i opiekunowie prawni 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, członkowie ich 
rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażo-
wani w pracę dla ich dobra.  

 Celem naszej organizacji jest działanie na rzecz wy-
równywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, two-
rzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowie-
ka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin (art. 4. Statutu). 

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą nie 
dla zysku, a dla pożytku społecznego. Misją naszą jest dba-
nie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych 
ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, 
wspieranie ich rodzin, aby były one w stanie sprostać sytu-
acjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka 
z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne z nim życie, 
i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy 
innym. 

    Jako Stowarzyszenie zmierzamy od bierności 
do aktywnego życia w formach stosownych do wieku osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, od uzależnienia 
do partnerstwa i samostanowienia, od izolacji do życia 
w otwartym środowisku, od rozpaczy i poczucia beznadziej-
ności rodzin do samopomocy, wspierania ich 
w wykonywaniu funkcji wynikających z potrzeb zdrowot-
nych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, 
potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych, któ-
re potrzebują towarzyszenia w stale rozwijającej się samo-
dzielności, a także pomocy w opiece, gdy dziecko 
(bez względu na wiek) tego wymaga. 

    Osoby z niesprawnością intelektualną są takimi sa-
mymi ludźmi i obywatelami, jak wszyscy inni. Są upraw-
nione do korzystania ze wszystkich wolności i praw 
bez jakiejkolwiek różnicy. Niepełnosprawność fizyczna 
i intelektualna, tak samo jak kolor skóry, płeć, religia, po-
glądy polityczne czy pochodzenie społeczne, nie może być 
przyczyną żadnej dyskryminacji. 

 
W następnych numerach będziemy chcieli przybliżyć 

czytelnikom działalność naszych placówek. 
                                                                
                                         Urszula Madej 
                           Przewodnicząca Zarządu PSOUU 
                                         Koła w Haczowie 
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„ISKIERKA  NADZIEI” 
 

           Tak nazwaliśmy Stowarzyszenie Trzeźwości powsta-
łe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Izdebkach.  
            W każdy poniedziałek po Mszy Św. wieczornej spo-
tykamy się w salce Domu Parafialnego. Na spotkania przy-
chodzą różni ludzie – starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni. 
Są wśród nas tacy, którzy pili, może nawet dużo, są też oso-
by, które nie znają smaku alkoholu. Wszystkich łączy jed-
no – troska o trzeźwość własną, własnej rodziny, parafii ... 
           Na spotkanie może przyjść każdy, ale członkiem sto-
warzyszenia może zostać tylko osoba należąca  do Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka – zachowująca całkowitą abstynen-
cję od wszelkich napojów alkoholowych,  nie kupująca          
i nie częstująca nikogo alkoholem. Dla jednych jest to droga 
wyzwolenia, inni ofiarowali Bogu swoją abstynencję, jako 
wynagrodzenie za grzechy pijaństwa i uproszenie trzeźwości 
dla tych, którzy nie mogą wyzwolić się o własnych siłach. 
Jest to abstynencja dobrowolna, podjęta z miłości do Boga     
i ludzi pogrążonych  w nałogu – naszych bliźnich. 
           Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że pijaństwo 
stało się społecznym zagrożeniem. Alkoholizm niszczy nie 
tylko tego, który pije bez miary, ale i jego rodzinę, najbliż-
szych. Taki człowiek tylko przy pomocy drugiego może się 
wyrwać ze swojego nieszczęścia.  
           Z wielką radością obchodziliśmy rocznicę abstynen-
cji (po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach picia) na-
szych Braci w Chrystusie. Dziękujemy Bogu za tę łaskę, 
którą otrzymali podczas rekolekcji trzeźwościowych           
w Przemyślu.  
           Ufamy, że nasza działalność jest iskierką nadziei na 
lepszą przyszłość. 
                                             Członkowie Stowarzyszenia  

       „Pomnik Miłości-Pomnik Serc” 
                       

           Dzień 22 maja 2001 roku wpisał się złotymi zgłoska-
mi  w historię Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  dla Dzieci 
w Brzozowie. 

W tym dniu Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jó-
zef Michalik, Metropolita Przemyski poświęcił nowo wybu-
dowany budynek Zakładu wraz z Kaplicą. 

Ten DOM DLA DZIECI dotkniętych cierpieniem, 
upośledzeniem umysłowym wybudowany został przez Zgro-
madzenie Sióstr Służebniczek NMP przy ofiarnej pomocy 
Fundacji STICHTING STEUN  KINDEREN POLEN z Holan-
dii, przy wsparciu PFRON oraz indywidualnych ofiarodaw-
ców z kraju  i z zagranicy.  
           W “brzozowskim lesie” Siostry Służebniczki wycho-
wują i opiekują się dziećmi od 1946 roku. Początkowo był tu 
Dom Dziecka dla sierot powojennych. Takie było życzenie 
Księdza Biskupa Bardy, który  na ten cel przeznaczył budy-
nek będący własnością Kurii Biskupiej w Przemyślu. 
Od 1958 roku w Domu zamieszkały dzieci z głębokim upo-
śledzeniem umysłowym. I tak jest do dnia dzisiejszego. 
           Pamiętający przedwojenne czasy budynek Zakładu 
wymagał rozbudowy ponieważ był za mały, nie był przysto-
sowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wówczas Sio-
stry Służebniczki podjęły decyzje o budowie nowego, więk-
szego budynku, w pełni przystosowanego do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych, z całym zapleczem do rehabilitacji. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do powstania tego nowego Domu, za ofiarność i dobroć 
serca okazaną dzieciom składam serdeczne podziękowania. 
Dług wdzięczności będziemy spłacać naszą codzienną modli-
twą.    

                                                         S. Ewa Mehal 



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki        
Zdrowotnej  w Brzozowie 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                

w Brzozowie jest instytucją  na trwale wpisaną w życie mia-
sta i okolicy.  

Powstał on w wyniku przekształceń w służbie zdrowia 
w 1998 roku na bazie Zespołu Opieki Zdrowotnej. Działa  
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz. 408 z p. zm./, zarzą-
dzenia nr 87 Wojewody Krośnieńskiego z dnia  28 sierpnia 
1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Brzozowie w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej, innych przepisów dotyczących zakładów opieki 
zdrowotnej i wpisany został do rejestru publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodar-
czy Wydział V w Krośnie pod numerem P.Z.O.Z 3 w dniu 
22 grudnia  1998 roku. 

SP ZOZ w Brzozowie realizuje świadczenia zdrowotne 
i promuje zdrowie, uczestniczy w przygotowaniu osób do 
wykonywania zawodów medycznych i dokształcaniu osób 
wykonujących te zawody. 

  Obszar działania SP ZOZ w Brzozowie w zakresie 
opieki zdrowotnej stanowi obwód zapobiegawczo -leczniczy 
obejmujący powiat brzozowski, a w zakresie opieki onkolo-
gicznej – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny obejmuje te-
ren makroregionu południowo-wschodniej Polski tj. woje-
wództwo podkarpackie oraz województwa ościenne. 

Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń 
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywraca-
niu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie 
przebywającej na obszarze działania, a w szczególności: 
sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w posiadanych 
w szpitalu oddziałach, udzielanie specjalistycznych świad-
czeń ambulatoryjnych, udzielanie świadczeń z zakresu po-
gotowia ratunkowego, udzielanie świadczeń diagnostycz-
nych, udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczni-
czej, organizowanie opieki medycznej w sytuacjach awaryj-
nych i klęsk żywiołowych. 

Świadczenia udzielane są bezpłatnie lub odpłatnie przy 
czym żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do 
odmowy świadczeń, jeżeli osoba zgłaszająca się potrzebuje 
natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze wzglę-
du na zagrożenie życia lub zdrowia. 

 
Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej 

świadczy usługi lecznicze w 12 oddziałach szpitalnych tj.: 
Chirurgii Ogólnej, Wewnętrznym, Neurologii, Reumatolo-
gii, Dziecięcym, Ginekologiczno–Położniczym,  Noworod-
kowym,  Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pomocy Do-
raźnej, Chirurgii Onkologicznej, Chemioterapii,  Radiotera-
pii, Zakładzie Radioterapii, Izbie Przyjęć, dwóch Blokach 
Operacyjnych oraz w 21 poradniach specjalistycznych      tj.: 
Dermatologicznej, Zdrowia Psychicznego, Odwykowej,             

P/Gruźliczej i Chorób Płuc, Alergologicznej, dla Kobiet, 
Logopedycznej, Medycyny Pracy, Geriatrycznej, Endokry-
nologicznej, Diabetologicznej, Kardiologicznej, Reumatolo-
gicznej, Neurologicznej, Chirurgicznej, Urazowo–
Ortopedycznej, Chirurgii Onkologicznej, Chemioterapii,  
Radioterapii, Urologicznej i Ginekologii Onkologicznej. 

Diagnostyka prowadzona jest w pracowniach i gabine-
tach specjalistycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
specjalistyczny oraz przez wysokiej klasy specjalistów.               
Są to: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Rentgeno-
diagnostyki, Zakład Patomorfologii, w ramach których mię-
dzy innymi działają takie pracownie jak: ultrasonografii, 
elektroencefalografii, elektrokardiologii, tomografii kompu-
terowej, endoskopii, histopatologii. 

W ramach  Szpitala funkcjonuje pełnoprofilowy Pod-
karpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 
który zapewnia kompleksowe leczenie chorób nowotworo-
wych w oparciu o chirurgię onkologiczną, chemioterapię        
i radioterapię. Nad diagnostyką i leczeniem chorych czuwa 
69 lekarzy oraz liczny średni personel medyczny. Stopień 
doktora nauk medycznych posiada 5 lekarzy, 38 lekarzy po-
siada drugi stopień specjalizacji, a 23 lekarzy posiada pierw-
szy stopień specjalizacji. 

 Na posiedzeniach Koła Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego, które działa  na terenie tut. SP ZOZ lekarze wygła-
szają referaty i spostrzeżenia kliniczne oraz zapoznają się     
z nowościami farmaceutycznymi. Lekarze z oddziałów chi-
rurgii onkologicznej i radioterapii wielokrotnie przedstawia-
li swój dorobek lekarski na spotkaniach naukowych krajo-
wych i zagranicznych,  ciesząc się wysoką oceną przedsta-
wianych zagadnień. Personel pielęgniarski reprezentuje wy-
soki poziom wyszkolenia fachowego i zawodowej etyki. 

 Na rok 2001 zostały zawarte kontrakty na świadczenie 
usług medycznych z Podkarpacką Regionalną Kasą Cho-
rych, Małopolską Regionalną Kasą Chorych, Branżową Ka-
są Chorych dla Służb Mundurowych oraz Ministerstwem 
Zdrowia. Poza kontraktami z Kasami Chorych, SP ZOZ 
świadczy usługi medyczne dla placówek podstawowej opie-
ki zdrowotnej z zakresu dyżurów od 1800 do 800 i w dni wol-
ne od pracy, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, świad-
czenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia dla nie 
ubezpieczonych.  

W 2001 roku są realizowane trzy programy profilaktyki 
zdrowotnej tj.: program wczesnego wykrywania raka piersi 
u kobiet, program wczesnego wykrywania raka gruczołu 
krokowego, program wczesnego rozpoznawania  raka szyjki 
macicy. 

Wszystko to sprawia, że Zespół cieszy się dobrą opinią 
wśród społeczeństwa. 
           Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć do szpi-
tala, poradni specjalistycznych i programach profilaktycz-
nych , a także możliwościach leczniczych i diagnostycznych  
przedstawimy w następnych numerach. 
                                                         (inf. własna) 

           Cykl artykułów związanych z promocją i ochroną zdrowia rozpoczynamy od przybliżenia Państwu pojęć i terminów,  
z którymi spotykamy się na co dzień, które jednak nie zawsze są przez nas do końca zrozumiałe.  W każdym kolejnym  nu-
merze znajdą Państwo interesującą definicję  Na początek wytłumaczymy, czym są kasy chorych:    
Kasy Chorych to instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, które w celu zapewnienia ubezpieczonym świadczeń określonych 
ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U Nr 28 poz. 153 z późn. zm.) gromadzą 
środki finansowe, zarządzają nimi oraz zawierają umowy ze świadczeniodawcami, o których mowa w art.. 7 pkt. 23 cytowa-
nej ustawy. 
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NARKOMANIA – PROBLEMEM NASZEJ CYWILIZACJI (cz. I) 
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NIE - DZIĘKUJĘ! NIE BIORĘ! 
 
           Wielu młodych ludzi sięga po narkotyki przez cieka-
wość, często pod wpływem nacisków ze strony grupy rówie-
śników, lub z innych powodów, np. bo „ponoć” po zażyciu 
lepiej „wchodzi” nauka do głowy. 
           Nieważne jest, iż narkotyki uszkadzają mózg i układ 
nerwowy, serce, wątrobę, układ trawienny, szpik kostny, 
czy wreszcie układ rozrodczy młodego człowieka. W wielu 
przypadkach liczy się chwila i „szpan” – ja też wezmę lub 
wziąłem, bo miałem odwagę. Miałem odwagę – mogą po-
wiedzieć Ci, którzy powiedzieli „nie”, niezależnie od tego, 
czy znaleźli wiarygodną wymówkę na tę chwilę, czy skła-
mali, iż np. boli ich żołądek czy po prostu powiedzieli „nie, 
dziękuję, nie biorę”. 

Narkotyki powodują sys-
tematycznie pogłębiającą 
się degradację moralną: 
utratę wartości moral-
nych, przestępczość,       
w konsekwencji przestęp-
stwa w stosunku do wła-
snego życia i innych osób 
a także prostytucję. Nie 
mniej szkodliwa jest de-
gradacja psychiczna mło-
dego organizmu: agresja   
i drażliwość, utrata ha-
mulców moralnych, a co  
z tym idzie w parze nie-
prawidłowy rozwój oso-
bowości, zaburzenia emo-
cjonalne i niedostosowa-

nia społeczne, regres funkcji emocjonalnych m.in. trudności 
w logicznym myśleniu, spowolnienie myślenia lub zaburze-
nia pamięci powodujące trudności w nauce czy pracy. 
           Należy powiedzieć po raz kolejny za wieloma moimi 
przedmówcami podejmującymi tę tematykę w mediach, iż 
narkotyki zabijają, bowiem wstrzymują dopływ tlenu do 

mózgu, przez co obumierają szare komórki, które już się nie 
zregenerują, obumiera wątroba i przestaje na pewnym etapie 
już funkcjonować, wypłukiwany jest wapń z organizmu, co 
powoduje m.in. brak apetytu i spadek wagi ciała; narkotyki 
uszkadzają także komórki rozrodcze, powodując trwałe 
zmiany w chromosomach. A jak działa narkotyk? Można 
wyodrębnić trzy fazy:  
1/ atrakcyjność – bierzesz przy okazji spotkań towarzyskich, 
bo nie wypada odmówić a poza tym – podobno wprawi Cię 
w lepszy nastrój, rozluźni, spowoduje beztroskę już po ma-
łej dawce lub wypaleniu skręta. Możesz jednak nie odczuć 
wcale przyjemności, ale w takim towarzystwie wmówią Ci, 
że następnym razem będzie lepiej.  
2/ zaczynasz brać –pierwszy raz było dobrze i jak się okazu-
je - nie możesz już czuć się dobrze „bez bycia na haju”, re-
zygnujesz ze znajomych, przyjaciół, swoich zainteresowań, 
wagarujesz, oszukujesz rodziców, wydłuża się czas spędza-
ny poza domem, pojawiają się drobne kradzieże (nawet       
z domu czasem trzeba coś wynieść!). Zaczyna się głód nar-
kotykowy. W coraz krótszych okresach czasu jesteś przy-
gnębiony, drażliwy, popadasz w depresję lub stajesz się 
agresywnym dla otoczenia.  
3/ od kiedy wystąpił pierwszy głód – nie bierzesz po to, aby 
poprawić sobie humor, bierzesz, aby nie bolało. Wszyscy 
dokoła widzą już, jaki masz problem, widać to po Twoim 
wyglądzie. Odczuwasz wstyd, ale całą energię przeznaczasz 
na szukanie kolejnej działki. Możesz w takiej sytuacji bar-
dzo łatwo przedawkować, a co za tym idzie finał śmiertelny 
jest już bardzo bliski.  
           Czy z narkotyków można się wyleczyć? Znawcy za-
gadnienia twierdzą, że nie, że nałóg narkotykowy można 
jedynie zaleczyć. Czym wcześniej biorący podda się lecze-
niu tym większe prawdopodobieństwo, iż leczenie będzie 
skuteczniejsze. Jak poznać, że ktoś bierze narkotyki? Co 
stanowią w tym zakresie przepisy prawa – przeczytają Czy-
telnicy w naszej rubryce za miesiąc. 
 
Specjalista ds. prewencji kryminalnej KPP w Brzozowie                          
                                                         komisarz Jan Wolak 

              W dniu 27 kwietnia 2001 r. w świetlicy Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie odbyła się Powiatowa Olimpia-
da Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowana wspólnie 
przez Zarząd Rejonowy PCK w Brzozowie  i Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzozowie. 
           W olimpiadzie wzięło udział 16 uczestników repre-
zentujących 9 gimnazjów i 3 szkoły ponadpodstawowe. 
Po ocenie testu pisemnego i sprawdzianu praktycznego        
z udzielania pierwszej pomocy, komisja wytypowała trzy 
osoby reprezentujące gimnazja: Joannę Kozak,  Joannę Ło-
bodzińską – z Gimnazjum w Brzozowie i Paulinę Gawron – 
z Gimnazjum w Starej Wsi oraz dwie osoby reprezentujące 
szkoły średnie: Agnieszkę Wacek i Justynę Ścibor – z Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. Osoby te wzięły 
udział w Okręgowej Olimpiadzie w Krośnie. 
           Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane 
przez Starostę Brzozowskiego, Burmistrza Gminy Brzozów 
i Wójtów Gmin Jasienica Rosielna, Nozdrzec i Domaradz 

oraz Hutę Szkła “Kama” w Przysietnicy.  
Poczęstunek sponsorowali: Starostwo Powiatowe i Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej. 
           W dniu 17 maja odbyła się Okręgowa Olimpiada 
Promocji Zdrowego Stylu Życia w Krośnie. 
W imprezie udział wzięło 15 uczniów gimnazjów                 
i 8 uczniów ze szkół średnich - zwycięzców olimpiad po-
wiatowych z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanoc-
kiego, brzozowskiego i bieszczadzkiego. 
Drugie miejsce w grupie szkół średnich zajęła Agnieszka 
Wacek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. 
Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy teore-
tycznej i duże umiejętności ratownicze.  
           Wszystkim uczestnikom i nauczycielom, którzy przy-
gotowali młodzież do Olimpiad, a także hojnym sponsorom 
serdeczne podziękowania składają: 
                       
                                                                    Organizatorzy    

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 



           14 maja br. powiat brzozowski odwiedził Wicemar-
szałek Sejmu RP Stanisław Zajac. Spotkał się on m.in.       
z lokalną społecznością, by odpowiedzieć na pytania i pro-
blemy nurtujące mieszkańców naszego regionu.  
           O krótki wywiad Wicemarszałka Sejmu poprosił 
uczeń II klasy Gimnazjum w Brzozowie - Andrzej Furman. 
  
Andrzej Furman : Jakie są główne wartości i założenia pro-
gramowe ugrupowania, które Pan reprezentuje . 
Stanisław Zając : ZCHN jest w tej chwili najstarszą partią 
polityczną powstałą po uzyskaniu niepodległości  w 1989 
roku, jest to 12-lecie naszego istnienia i przede wszystkim 
zwracamy uwagę na te elementy, które są osadzone w naszej 
historii i chrześcijaństwie. To ugrupowanie w głównej mie-
rze osadzone jest na tym, co wpisuje się w historię naszego 
narodu. Jest to ugrupowanie oparte na wartościach chrześci-
jańskich, na wartościach takich, które w naszych przekona-
niach są, a przynajmniej  powinny być podstawą życia spo-
łecznego, podstawą funkcjonowania państwa. Myślimy tu 
przede wszystkim o tych wartościach, które wpisują się w 
założenia katolickie i starają się widzieć troskę o człowieka, 
o właściwe funkcjonowanie rodziny, a jednocześnie podkre-
ślają ważność interesu narodowego, państwa. Decydujemy o 
tych sprawach, które są ważne dla naszej społeczności. Mu-
simy jednak pamiętać, że interes państwa jest czymś nad-
rzędnym, i to  widzimy nie tylko w tych staraniach, które 
powinny wypływać z działań parlamentu, ale które powinny 
również znaleźć pierwszoplanowe miejsce    w pracach rzą-
du. Powinny one być akceptowane w polityce zagranicznej 
państwa i zwracamy uwagę bardzo mocno na to, żeby uwa-
żać rodzinę za tę wartość, która jest najważniejsza.. Są więc 
to kwestie naprawdę bardzo istotne. 
A. F.: Czym się Pan zajmował nim został Pan posłem i Wi-
cemarszałkiem Sejmu RP ? 
St. Z.: Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Bieczu 
później rozpocząłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie na Wydziale Prawa, po których rozpocząłem  
wykonywanie zawodu prawniczego przez aplikację sę-
dziowską w Sądzie Rejonowym w Jaśle, a później pracowa-

łem w adwokaturze, aż do chwili wyboru mnie na posła.  
Jako adwokat w Jaśle zajmowałem się sprawami cywilnymi, 
karnymi i rodzinnymi, a po wyborach w 1997 roku zostałem 
wybrany na stanowisko Wicemarszałka Sejmu RP. Była to 
dla mnie zupełnie nowa praca, inne zajęcia, związane cho-
ciażby z przygotowywaniem obrad Sejmu, przewodniczenie 
tym obradom, lub samo uczestnictwo w tych sprawach, któ-
re związane są z funkcjonowaniem parlamentu.   
A. F.: Czy praca Wicemarszałka Sejmu RP jest  ciekawa ? 
St. Z.: Jest ciekawa, ale i ogromnie wyczerpująca. Jak 
wiesz, Sejm obraduje na posiedzeniach, posiedzenia takie 
odbywają się co dwa tygodnie, ale między obradami są pra-
ce, które wicemarszałkowie muszą wykonywać, np. w naj-
bliższą środę (16.05.2001 r.) będę miał możliwość uczestni-
czenia  w spotkaniu z Królową Hiszpanii, która będzie go-
ściła w Polsce. Wcześniej, bo we wtorek w imieniu P. Pła-
żyńskiego przyjmę Ministra Spraw Zagranicznych Słowacji. 
Tych zajęć jest wiele, są one oczywiście bardzo interesujące 
i ciekawe. 
A. F.: Co myśli Pan na temat Brzozowa, czy nasze miasto 
ma szansę na rozwój gospodarczy ?  
St. Z.: Oczywiście chcielibyśmy, by Brzozów był atrakcyj-
ną, ciekawą miejscowością dla ludzi przyjeżdżających         
z centrum  Polski w Bieszczady. Widzę, że wiele osób stara 
się rozwiązywać najważniejsze problemy miasta, mówię  tu 
o władzach samorządowych, a więc jest szansa na to, że 
Brzozów może być tym najpiękniejszym miastem Podkarpa-
cia.  Niemniej jednak martwi mnie bezrobocie, które na 
Podkarpaciu wynosi 15% i nie da się w krótkim czasie zni-
welować do zera. 
A. F.: Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas, za wyczerpu-
jące odpowiedzi, a także za cierpliwość. 
St. Z.: Życzę Ci, byś jako wykształcony człowiek kandydo-
wał na posła, może Ci się uda. Przesyłam pozdrowienia dla 
twoich rówieśników, którzy na pewno z ciekawością przy-
słuchają się obradom Sejmu i podobnie jak Ty interesują się 
polityką. Pozdrowienia i podziękowania, godny przedstawi-
cielu Gimnazjum Brzozowskiego, przesyłam także twoim 
wychowawcom. 
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MŁODZI INTEGRUJĄ 
 

Studenci brzozowskiej placówki WSP w Rzeszowie 
zorganizowali I Festyn Integracyjny pod hasłem  „DZIEŃ 
INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”. 
           19 maja 2001 r.(sobota) w parku miejskim w Brzozo-
wie odbył się I FESTYN INTEGRACYJNY. Pomysłodawcą 
imprezy był dr Ryszard Pęczkowski, dyrektor i opiekun 
brzozowskiej placówki Wyższej Szkoły Pedagogicznej               
w Rzeszowie. Grono głównych organizatorów stanowiła 
młodzież studencka I roku pedagogiki ogólnej tejże placów-
ki.   
           W skład komitetu organizacyjnego weszli: Barbara 
Janusz, Agnieszka Stasiak, Mateusz Pyrcak, Ewelina Za-
charska, Justyna Bober, Ewelina Najdecka, Barbara Berezt-
ka. 

Program zorganizowanej imprezy przewidywał: wy-
stęp zespołu „BRASS STANDARD JAZZ ORCHESTRA” 
z Brzozowa, występy dzieci ze szkoły podstawowej, wystę-
py osób z warsztatów terapii zajęciowej z Haczowa i Starej 
Wsi, kiermasz, gry i zabawy integracyjne, aukcję prac oraz 
festyn do późnych godzin wieczornych. 

 
           Główni organizatorzy pragną złożyć gorące i bardzo 
serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczyni-
li się i dopomogli w organizacji festynu. Dziękują za pomysł 
inicjatorowi imprezy dr R. Pęczkowskiemu, za udostępnie-
nie i obsługę sprzętu nagłaśniającego-przedstawicielom 
BDK w Brzozowie: p. Janowi Florkowi i p. Krzysztofowi 
Kucabowi oraz Urzędowi Miejskiemu w Brzozowie. Nie 
można również pominąć w tych zasługach wszystkich spon-
sorów, bez których ta impreza nie odbyłaby się. Gorąco 
dziękują więc m.in. właścicielom hotelu, restauracji i skle-
pu „ALTA” A. i T. Zygarowiczom, właścicielowi składnicy 
mat. budowlanych „ELEO BUDMAX” –A. Bieńczakowi, 
właścicielom marketu „GRAN-PIK”- G. i A. Wójtowiczom, 
właścicielce firmy handlowej „CERTUS” p. T. Nocek, wła-
ścicielom sklepów “ABC” E. Sochackiej oraz “KLEKS” D. 
Kruczek , a także p. Magdalenie Dragule- sklep spożywczo- 
przemysłowy. Serdeczne podziękowania składają również 
uczestnikom, podopiecznym oraz wszystkim, którzy swą 
obecnością zaszczycili zorganizowaną imprezę.  
 
                                                         Eliza Wojnicka- Buczek 



BLIZNE-PERŁA DREWNIANEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ 

Kilka kilometrów od Brzozowa, przy szosie z Sa-
noka do Rzeszowa, w malowniczej wsi Blizne, usytuowany 
jest unikatowy zespół zabudowań kościelno- plebańskich, 
zgrupowanych wokół średniowiecznego kościoła              
pw. Wszystkich Świętych. 
           O krótką charakterystykę tego wspaniałego i jednego 
z najstarszych zabytków  na terenie powiatu poprosiłam pro-
boszcza kościoła w Bliznem  – ks. Stanisława Wawrzkowi-
cza.  
Magdalena Pilawska: Księże Proboszczu, nie ma wątpli-

wości, że kościół w Bliznem to wyjątkowy zabytek na terenie 
powiatu brzozowskiego. W dużej mierze przyczynia się do 
tego jego wiek. Jak stary jest kościół ? 
 
Ksiądz Proboszcz: Trudno dziś dokładnie określić datę 

budowy kościoła. Historycy literatury przypuszczają, że po-
wstał on w I połowie XV wieku, kiedy to biskupi przemyscy 
przejęli sołectwo młodszej części Bliznego wraz z jego upo-
sażeniem. W związku z tym w budżecie wsi pojawiły się 
znaczne rezerwy finansowe, a także zwolniony został teren 
dotychczas użytkowany przez sołtysa i jego dworzyszcze. 
Na obszarze jednego z nich wzniesiono obecny kościół. Za 
umiejscowieniem jego budowy w tym właśnie czasie prze-
mawia również analiza formy i konstrukcji kościoła 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.P.: Bardzo charakterystyczny dla kościoła jest zespół 

zabudowań kościelno- plebańskich zgrupowanych wokół 
niego. Co to za budowle i kiedy powstały ? 
 
Ks.P.: Budynki, które widzimy wokół kościoła to skromna 

pozostałość po tych, które dawniej tam się znajdowały. Rola 
kapłana na wsi nie ograniczała się wyłącznie do sprawowa-
nia posługi liturgicznej, w równym stopniu musiał zajmo-
wać się on działalnością gospodarczą oraz prowadzeniem 
sporego majątku kościelnego, złożonego głównie z ziemi 
uprawnej. Dlatego też obok plebani powstawały takie bu-
dowle jak spichlerze, stodoły, stajnie itp.   Najstarsze, które 
zachowały się do dzisiaj to lamus (spichlerz) i dawna pleba-
nia. Ich powstanie datuje się na XVII, XVIII wiek. Dawna 
plebania została od fundamentów zrekonstruowana i tylko 
frontowy ganek przypomina ten z dawnych lat. Z drugiej 
strony kościoła znajduje się organistówka, która pochodzi    
z 1860 roku. Obecna plebania to dawny budynek przezna-
czony dla służby plebańskiej, wybudowany w 1905 roku, 
czyli już w XX wieku. Do tego zespołu budynków należy 
również zaliczyć zlokalizowany już poza bezpośrednim tere-

nem kościoła szpital dla ubogich, pochodzący z XVIII wie-
ku. Dzisiaj znajduje się tu sala wykorzystywana do spotkań 
oazowych oraz rad parafialnych. 
 
M.P.: Kościół sam w sobie jest wielkim zabytkiem, lecz nie 

można pominąć wspaniałego wyposażenia jego wnętrza. Na 
co szczególnie warto zwrócić uwagę? 
 
Ks.P.: Opis wnętrza kościoła należałoby rozpocząć od bar-

dzo starych polichromii. Najstarszymi akcentami malarski-
mi jakie pojawiły się na ścianach kościoła jeszcze w wieku 
XV, były tzw. zacheuszki z motywem krzyża, związane        
z aktem konsekracyjnym. Na północnej  ścianie kościoła     
w nawie i prezbiterium znajduje się biblia ubogich z 1549 
roku. Była to forma katechezy dla ówczesnych ludzi, którzy 
nie potrafili czytać, a wiedzę religijną zdobywali poprzez 
oglądanie malowideł na ścianach świątyni. Część tej poli-
chromii przysłoniły kwiaty pochodzące z XVIII wieku. Po-
łudniowa ściana kościoła przedstawia trzy lata publicznej 
działalności Chrystusa. Z 1649 roku pochodzi polichromia 
ukazująca patronów, ufundowana przez zamożnych chłopów 
zamieszkujących  te tereny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.P.: Wiadomo, że w kościele znajduje się figura Matki 

Bożej Pełnej Łaski, proszę przybliżyć historię jej kultu. 
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Widok kościoła w Bliznem 
Polichromia ze sceną Sądu Ostatecznego 

Figura Matki Bożej Pełnej Łaski 



 
Ks.P.: Z dawnego gotyckiego ołtarza przetrwała jedynie 

figura Madonny z XV wieku z warsztatu Wita Stwosza.  
Figura zachowała się przez przypadek dzięki temu, że znaj-
dowała się w wiejskiej kapliczce. Dopiero później została 
umieszczona w ołtarzu bocznym kościoła. 29 stycznia br. 
minęło  25 lat zatwierdzenia kultu Matki Bożej Pełnej Łaski 
przez Kurię. 
 
M.P.: Ponoć przed tą właśnie figurą modlił się sam Karol 

Wojtyła nie będąc jeszcze Papieżem. Czy to prawda? 
 
Ks.P.: Na to pytanie odpowiem cytując kronikę kościelną 

prowadzoną przez byłego proboszcza parafii w Bliznem – 
ks. Stanisława Siutę. W tej kronice czytamy:  
„ Rok 1978. 10 września mieliśmy niecodzienną uro-

czystość. Do Starej Wsi na 100-letnią rocznicę korona-
cji został zaproszony Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła     
z Krakowa. Miał przyjechać do nas na noc i stąd do 
Starej Wsi. Przyjechał o godz. 9.30, tutaj odpoczął        
i uroczyście został odprowadzony konnicą, auta, moto-
cykle, szpaler długi... Ja jechałem z nim w samocho-
dzie. Podróż trwała 40 minut. Do granicy rozmawiali-
śmy,  od granicy odmówił różaniec. W Starej Wsi na 
obiedzie powiedział, że chce wcześniej wyjechać, bo 
chciałby zwiedzić Blizne. Przedtem nie było czasu. 
Przyjechał, zwiedził kościół, Matkę Bożą Pełną Łaski, 
potem poszedł  na plebanię. Dałem mu album z dedy-
kacją dla niego. Ucieszył się bardzo, bo mu się podo-
bało. Następnie odjechał do Tarnowa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.P.: Czy prawdą jest, że ks. Stanisław Siuta przepowie-

dział, że to właśnie Polak będzie Papieżem? 
 
Ks.P.: Po raz kolejny sięgnę do kroniki ks. Siuty, bo ona 

najlepiej  i najwiarygodniej przedstawi tę historię: 
„29 wrzesień – dzień naszego odpustu- Michała. 

Zmarł Papież Jan Paweł I. Kardynał Wojtyła wyjechał 
na pogrzeb i konklawe. Odprawiłem nabożeństwo do 
Matki Bożej Pełnej Łaski, by ten, który tutaj się modlił 
został wybrany na Papieża. W dniu 16 października, 
po południu, gdy ludzie zgromadzili się na różaniec  

 
poddałem intencję, żeby różaniec i komunię św. ofia-

rować w intencji Papieża i dodałem, że jeżeli w tym 
głosowaniu on zostanie wybrany,  to będzie widomy 
znak, że Matka Boża chce być w tej figurze koronowa-
na. Byłem pewny, że został wybrany, że Matka Naj-
świętsza to sprawiła.(...) Po skończonym nabożeń-
stwie poszedłem do domu, by czekać  na wiadomość. 
Gdy tylko zobaczyłem biały dym, serce mi zabiło, a po-
tem usłyszałem słowa i zobaczyłem twarz Kardynała 
Wojtyły. Pobiegłem do kościoła podziękować Matce 
Bożej. Gdy powracałem ogarnęło mnie zwątpienie czy 
nie uległem halucynacji. Szukałem na różnych sta-
cjach zagranicznych i tutaj dopiero upewniłem się. (...) 
Radość w Polsce jest ogromna z wyboru Papieża.”  
 
M.P.: Kompleksem kościelno- plebańskich zabudowań      

w Bliznem zainteresował się rzeczoznawca UNESCO i Ge-
neralny Konserwator Zabytków. Czy kościół został już wpi-
sany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNE-
SCO i Listę Pomników Historii? 
 
Ks.P.: W obu przypadkach zostały napisane odpowiednie 

wnioski i podjęte starania, by bliźnieńska świątynia została 
uznana za pomnik historii  i wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Starają się o to również władze wo-
jewódzkie, gdyż wśród 15 pomników historii w Polsce, nie 
ma ani jednego z województwa podkarpackiego. Przypo-
mnijmy, że pomniki historii to zabytki nieruchome o szcze-
gólnej wartości dla kultury narodowej. Uznanie za pomnik 
historii dokonywane jest Zarządzeniem Prezydenta RP.       
W chwili obecnej trwają prace związane z zamontowaniem 
instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej. To kolejny 
krok do tego, aby nasz kościół jak najszybciej spełnił 
wszystkie wymogi i został uznany za pomnik historii. 
 
M.P.: Skąd wzięła się nazwa parafii, dlaczego parafia pw. 
Wszystkich Świętych? 
 
Ks.P.: Wynika to z dawnej tradycji –wszystkie stare, wie-
kowe kościoły były pw. Wszystkich Świętych. Nie ma więc 
co do tego jakiejś konkretnej przyczyny. 
 
M.P.: Czy Ksiądz nie obawia się, że niedawno poświęcony 
nowy kościół, duży i tak imponujący pod względem archi-
tektonicznym nie wpłynie niekorzystnie na popularność sta-
rej świątyni? 
 
Ks.P.: Nie widzę najmniejszego powodu, by tak miało się 
stać. Odkąd istnieje nowy kościół w starym praktycznie nic 
się nie zmieniło, dalej są tam odprawiane msze św., śluby, 
pogrzeby. Stara świątynia nie straci na popularności, bo jest 
to przecież prawdziwa perła drewnianej architektury sakral-
nej na naszym terenie. 
 
M.P.: Serdecznie dziękuję za rozmowę, za tyle wspaniałych 
i bardzo interesujących wiadomości na temat świątyni           
w Bliznem. Życzę szybkiego i efektywnego zakończenia 
wszelkich rozpoczętych inwestycji. 
                                                       Szczęść Boże  !          
          
                                Rozmawiała Magdalena Pilawska 

ZABYTKI  NASZEGO REGIONU  
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Ołtarz  główny 



100 lat Orkiestry Dętej  
,,Hejnał” w Haczowie  

(1991 - 2001) 
           Pierwsze wzmianki dotyczące 
Orkiestry Dętej w Haczowie sięgają 
1901 r. W tym roku w czasie  Świąt 
Wielkanocnych zagrała grupa instru-
mentalistów  w składzie: A. Kaszow-
ski - kocioł, S. Kaszowski  - sygnałów-
ka i S. Ruszel - organy. Z biegiem lat 
skład orkiestry zmieniał się    
i rozrastał, a orkiestra koncer-
towała   i osiągała wiele suk-
cesów, aż do 1962 r., kiedy to 
zawiesiła działalność. Wzno-
wiono ją z inicjatywy Kazi-
mierza Węgrzyna Naczelnika 
Gminy Haczów, który zapew-
nił zespołowi fundusze i lokal 
na próby. Orkiestra wiele 
koncertowała, biorąc udział  
w licznych imprezach środo-
wiskowych. 
           Wojewódzki Związek OSP        
w Rzeszowie wspomagał zespół finan-
sowo (zakup instrumentów, umunduro-
wanie), repertuarem i fachowymi uwa-
gami. W latach 80-tych patronat nad 
orkiestrą przejął Gminny Ośrodek Kul-
tury i Wypoczynku w Haczowie i tak 
jest do chwili obecnej. W całym okresie 
swego istnienia tj., od 1901 r. , orkie-
stra uświetniała różne święta i uroczy-
stości religijne. Do najważniejszych 
należą wizyty Ojca Świętego w Polsce, 
które orkiestra haczowska uświetniała 
swą grą w połączeniu  z innymi orkie-
strami: w 1991 r. w Rzeszowie ,           

w 1997 r. w Krośnie i Przemyślu. Or-
k i e s t r a  wys tęp o wa ł a  ró wn i e ż                           
w latach 80-tych podczas dożynek cen-
tralnych na Jasnej Górze w Częstocho-
wie, w 1992 r. podczas dożynek diece-
zjalnych   i wojewódzkich w Haczowie. 
23 maja 1999 r. orkiestra nagrała mate-
riał w studiu Polskiego Radia  w Rze-
szowie, następnie wydając płytę CD      
i kasetę magnetofonową. W tym sa-

mym roku orkiestra obchodziła uroczy-
sty jubileusz 30-lecia pracy dyrygenta 
Władysława Boczara. W 2000r. orkie-
stra otrzymała wyróżnienie w V Mię-
dzywojewódzkim Turnieju Orkiestr 
Dętych w Kolbuszowej. Obecnie orkie-
stra  liczy 37 członków i 8 elewów 
(uczniów). Kolejni członkowie orkie-
stry to najczęściej potomkowie orkie-
strantów, stąd jest to zespół kilkupoko-
leniowy.  Posiada bogaty repertuar         
i prezentuje dobry poziom muzyczny, 
uświetnia wszystkie uroczystości miej-
scowe,  kościelne, patriotyczne i naro-
dowe. Posiadane odznaczenia, odzna-

ki, nagrody: I miejsce w eliminacjach 
rejonowych Festiwalu Orkiestr Dętych  
w Krośnie w 1951 r., I miejsce w 1954 
r. w eliminacjach powiatowych i propo-
rzec przechodni, II miejsce w Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych Polski Południo-
wo-Wschodniej 1972 r. w Lublinie,      
II miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dę-
tych Polski Południowo-Wschodniej 
1977 r.         w Łańcucie i została wyty-

powana  do eliminacji 
ogólnopolskich w Koszali-
nie, II miejsce  w przeglą-
dzie Orkiestr Dętych Pol-
s k i  P o ł u d n i o w o -
Wschodniej 1981 r.         
w Krośnie; oraz przyzna-
ne nagrody, odznaczenia, 
odznaki dla obecnego 
kapelmistrza orkiestry: 
Nagroda – Zasłużony dzia-
łacz Kultury, Nagroda 
“Za szczególne osiągnię-

cia    w II Wojewódzkim Przeglądzie 
Twórczości Kulturalnej Gminnych 
Ośrodków Kultury województwa Kro-
śnieńskiego" 14.IV.1985 r., Nagroda 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
Dętych, Odznaczony brązowym meda-
lem Zarządu Głównego Związku OSP 
12.X.1979r., Nagroda Starosty Brzo-
zowskiego za szczególne osiągnięcia   
w dziedzinie kultury przyznana            
w 2000 r. 
            
           27 maja br. Orkiestra Dęta         
„Hejnał” obchodziła 100-lecie istnienia. 
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Orkiestra Dęta „Hejnał” w Haczowie 

II  Podkarpacka  Olimpiada Tenisa  
Stołowego 

           W roku bieżącym na szczeblu wojewódzkim patronat 
nad tą masową imprezą objęli: Bogdan Rzońca – Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Wiktor Stasiak – Wiceprze-
wodniczący Zarządu, Jan Sołek  – Członek Zarządu, a z tere-
nie powiatu- Starosta Brzozowski  Józef Rzepka. 

Finał powiatowy ,,II Podkarpackiej Olimpiady Teni-
sa Stołowego” odbył się w dniach 24 i 25 lutego br.                    
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy. Do finałów po-
wiatowych zakwalifikowało się po cztery osoby  z każdej 
grupy i kategorii ,z każdej gminy. Do finałów wojewódzkich 
zgodnie z regulaminem zakwalifikowały się po dwie osoby               
z każdej grupy i kategorii: kategoria dziewcząt grupy wieko-
wej do 12 lat: I Karolina Dąbrowska – Stara Wieś, II Elżbieta 
Gierula – Hłudno, kategoria chłopców grupy wiekowej do 12 
lat: I Łukasz Nogaj – Stara Wieś, II Mateusz Gratkowski – 
Hłudno; kategoria dziewcząt grupy wiekowej od 13 do 20 
lat: I Aneta Klimowicz – Krzemienna, II Honorata Prajsnar – 
Jabłonica Polska; kategoria chłopców grupy wiekowej od 13 
do 20 lat: I Daniel Klimowicz – Krzemienna, II Dariusz Kli-
mowicz – Krzemienna; kategoria kobiet grupy wiekowej od 
21 do 40 lat: I s. Ewa Picher – Stara Wieś (Zgromadzenie 

Sióstr Służebniczek NMP); kategoria mężczyzn grupy  wie-
kowej od 21 do 40 lat: I Grzegorz Prugar – Grabownica,      
II Jan Władyka – Turze Pole; kategoria mężczyzn grupy wie-
kowej powyżej 40 lat: I Tadeusz Rozputyński – Krzemienna, 
II Ryszard Pilszak  – Humniska.  
Ogółem w turnieju uczestniczyło około 300 zawodników. 
           Finały wojewódzkie olimpiady odbyły się 1 kwietnia 
br. w Rzeszowie (w Publicznym Gimnazjum Nr 7 i w hali 
sportowej Policyjnego Klubu Sportowego ,,Walter”). Połą-
czono je z inauguracją “Dni Olimpijczyka”.  
22.05.2001 r. odbyło się uroczyste podsumowanie olimpiady 
na szczeblu województwa. Powiat brzozowski jako jedna                  
z pięciu jednostek, został wyróżniony, a w nagrodę otrzymał 
stół do tenisa, który został przekazany do Ludowego Klubu 
Sportowego ,,Cisy” w Jabłonicy Polskiej. Natomiast Starosta 
Brzozowski- Józef Rzepka został wyróżniony przez Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego listem gratulacyjnym za 
pracę i zaangażowanie w propagowaniu sportu na terenie 
powiatu brzozowskiego. W podsumowaniu tym uczestniczył 
m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego  Bogdan 
Rzońca oraz Dyrektor Departamentu Nauki, Edukacji, Kultu-
ry i Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego  Czesław 
Nowak. 

Opracował: Tadeusz Wojnar 
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Krzyżówka  i horoskop 

ROZRYWKA  

HOROSKOP 
BARAN (21 II – 20 IV) 
W sprawach finansowych zachowaj umiar i wykaż się dyploma-
cją, to nie będzie  źle. Jeżeli wykażesz cierpliwość, los Cię wy-

nagrodzi. Rodzina może Cię drażnić nawet bez powodu. Motto dla Ciebie 
wolniej jedziesz, dalej zajedziesz. 

BYK (21 IV – 21 V) 
Czeka Cię teraz dużo wydatków, musisz bazować na tym, co 
wcześniej uzbierałeś. Jeśli byłeś zapobiegliwy, dasz sobie radę. 

W miłości zadbaj o stały związek, może będzie konieczna szczera rozmo-
wa. Właśnie teraz przekonasz się, że milczenie bywa złotem. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
To, co trudno Ci było wyegzekwować, uzyskasz teraz  z łatwo-
ścią. Masz szansę rozwiązać stare sprawy prawne i finansowe. 

W stałej pracy pozycja Twoja się umocni. W miłości czas Ci sprzyja, 
szczególnie stałym związkom. Kuj żelazo, póki gorące. 

RAK (22 VI – 23 VII) 
Poczujesz przypływ energii i zechcesz dokonać wielu zmian. 
Zadbasz o swój wygląd. W miłości nic się nie zmieni, ale mogą 

wzrosnąć Twoje wymagania. Powstrzymaj żale i pretensje, a poprawią się 
stosunki rodzinne. 

LEW (24 VII – 23 VIII) 
Na wiosnę będziesz spragniony miłości. Nie decyduj się jednak 
na flirty i kontakty z osobami już zajętymi, bo mogą powstać 
plotki. Otwartość i spontaniczność przysporzy Ci sprzymierzeń-

ców. Im więcej konsekwencji i wysiłku włożysz w swoją pracę, tym lepsze 
efekty osiągniesz. 

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
W pracy trochę napięć. Z finansami musisz się bardziej liczyć. 
Natomiast pozwól sobie  na spontaniczność w wyrażaniu uczuć, 

spotkasz się z wzajemnością. Zadbaj teraz o swoje zdrowie. Nie forsuj 
spraw na siłę i pamiętaj, że teraz musisz iść na kompromis. 
 

WAGA (24 IX – 23 X) 
Pełna uroku przyciągasz płeć odmienną. Niewykluczony ognisty, 
choć być może tylko krótki romans. W domu i rodzinie harmonia. 

W pracy nie będziesz mieć teraz ochoty na większy wysiłek. W finansach 
nie zawadzi odrobina nonszalancji i ryzyka.  

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Będziesz zmuszony podjąć niełatwe decyzje. Rzucisz się w wir 
pracy. Zrobisz też coś za innych, co Ci da satysfakcję. Możesz    

spotykać się z dylematami: rozrywka czy praca, flirt czy stały związek 
W finansach lekki zastój, ale już niedługo będziesz zbierał profity.  

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Najważniejsza stanie się dla Ciebie praca. Na horyzoncie pojawi się 
ktoś nowy, godny Twojej uwagi. W stałych związkach lekki kryzys i 

od Ciebie głównie będzie zależeć, jak on się zakończy. W finansach  szczę-
ście Ci sprzyja. . 

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Otrzymasz korzystną propozycję współpracy, ale będziesz musiał   
z czegoś zrezygnować. Okaże się, że potrzebna jest Twoja inicjaty-

wa, bo inaczej coś może zostać przeoczone. Finanse powinny się unormo-
wać. W miłości bardzo dobry kontakt w stałych związkach.  

WODNIK (21 I – 19 II) 
Jest to czas Twoich wielkich przemian i nie pozwalaj sobie na le-
niuchowanie. Praca i wysiłek, jaki włożysz    w swoje sprawy, da-

dzą efekty.. Sytuacja będzie się zmieniała z dnia na dzień, musisz umiejęt-
nie dostosowywać się do niej. Możliwy awans, choć nie dla wszystkich. 

RYBY (20 II – 20 III) 
Ty, Rybko, nie pozwolisz sobie teraz na nudę. Otrzymasz nową 
dawkę energii i postarasz się zrobić z nią coś konstruktywnego. 

Być może na nowo zawalczysz o siebie i swoją pozycję w pracy zawodo-
wej. W dysponowaniu finansami popadasz w skrajności: od rozrzutności 
do oszczędzania..  
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie - myśl „nieuczesaną”
Stanisława Jerzego Leca.
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