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Podpisanie partnerskiej umowy o współpracy pomiędzy  
powiatem brzozowskim a słowackim miastem Moldava nad Bodvou 



Powiat brzozowski współpracuje z miastem na Słowacji 
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           Od 29 czerwca br. powiat brzozowski oficjalnie 
współpracuje ze słowackim miastem Moldava nad Bodvou.  
           Tego dnia Starosta Brzozowski – Józef Rzepka pod-
pisał umowę o współpracy z Primatorem miasta Moldava 
nad Bodvou – Stefanem Zachariaszem.  
           Dopełnienie wszelkich formalności miało miejsce na 
Słowacji podczas V. Dni Moldavy 2001 r. 
           Moldava to 12 tysięczne miasto, położone nad rzeką 
Bodvou, w powiecie ziemskim Koszyce i Okolice.    
           To miasto stosunkowo duże, choć przeciętnie rozwi-
nięte pod względem gospodarczym. 
           Moldava położona jest blisko granicy węgierskiej, jej 
mieszkańcy doskonale posługują się językiem sąsiadów, 
część z nich ma węgierskie rodziny, a wpływy z Węgier wy-
raźnie widać w tamtejszej kulturze i obyczajach.  80% 
mieszkańców miasta stanowią katolicy.  Moldavskie dzieci 
uczą się w ładnej i dużej szkole podstawowej z imponują-
cych rozmiarów stołówką, pięknym holem i boiskiem spor-
towym. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dalej kształcą 
się w jednym z trzech znajdujących się na terenie miasta 
gimnazjów (odpowiednik polskich szkół średnich). Szkoły 
wyższe najbliżej znajdują się w Koszycach. 
           Popularnym w Moldavie sportem jest piłka nożna.  
Istniejąca tam drużyna piłkarska często bierze udział w roz-
grywkach powiatowych.  

Tego roku Moldava już po raz 5 obchodziła swoje 
święto. Trwało ono od 28 czerwca do 1 lipca br. 
29 czerwca odbyła się uroczysta sesja władz miejskich  
z zaproszonymi gośćmi, wśród których była również delega-
cja z powiatu brzozowskiego (Starosta – Józef Rzepka, Wi-
cestarosta - Janusz Pańko, Przewodniczący Rady Powiatu – 
Stanisław Łobodziński, Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu - Kazimierz Ko-
zubal oraz Naczelnik Wydziału  Zdrowia, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu – Jan Boczar). 
           Władze miasta Moldova podpisały wówczas umowy 
partnerskie z miastem Tarcal na Węgrzech i Tisznov  
w  Republice Czeskiej oraz z powiatem brzozowskim. 

           „Podpisanie tej umowy  – jak zaznaczył w swoim 
przemówieniu Starosta Brzozowski - stanowi wielką szansę 
i otwiera perspektywy zarówno dla Polski jak i Słowacji (...) 
Przez wiele lat peryferyjne położenie gmin wchodzących  
w skład powiatu brzozowskiego w stosunku do centrum kra-
ju, stwarzało określone bariery rozwojowe. Dziś, zawierając 
tą umowę chcemy nasze przygraniczne położenie wykorzy-
stać jako atut. Może się tak oczywiście stać przy wytężonym, 
wspólnym działaniu władz powiatowych i miejskich obu 
państw. Ze swojej strony w chwili obecnej angażujemy się  
w stworzenie warunków do rozwoju turystyki przygranicz-
nej, liczymy na współpracę w dziedzinie sportu, kultury  
i edukacji. Wiemy, że zarówno po stronie polskiej jak i sło-
wackiej znajdują się ludzie chętni do nawiązania współpra-
cy o różnorodnym charakterze.” 
           Primator miasta Moldava poparł  ambitne  cele wza-
jemnej współpracy i powiedział, że ich osiągnięcie możliwe 
jest za sprawą bardzo korzystnego klimatu do rozwoju wza-
jemnych kontaktów, a klimat ten zależy od nas wszystkich. 
To my musimy stworzyć przyjazną atmosferę, która pozwoli 
nam żyć po obu stronach granicy tak, jakby jej nie było. 
           Mieszkańcy Moldawy mieli okazję poznać kulturę  
i folklor ziemi brzozowskiej, a to za sprawą kapeli  ludo-
wej „Przysietczanie”, która swoim pełnym temperamentu 
występem rozgrzała serca słuchaczy. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się piękne wyrzeźbione przez panią  Anielę 
Orłowską z Przysietnicy drewniane figurki, prezentowane 
na brzozowskim stoisku.  
           Delegacja powiatu bzozowskiego swój pobyt na Sło-
wacji wspomina bardzo przyjemnie. 
 Teraz czekamy i przygotowujemy się do rewizyty przedsta-
wicieli miasta Moldawa nad Bodvou w naszym powiecie. 
Do zaprezentowania mamy przecież bardzo wiele.  
                                                          
                                                         Rzecznik Prasowy  

Starostwa Brzozowskiego  
                                                        Magdalena Pilawska 

   Art. 8.1. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referen-
dum powiatowe –lub za pośrednictwem organów powiatu. 
     2. Organami powiatu są: 

1)    rada powiatu, 
2)    zarząd powiatu , 

   Art. 9.1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kon-
trolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum 
powiatowym. 

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. 
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Za-
sady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu 
oraz jej liczebność określa odrębna ustawa. 

   Art. 10.1. Odwoływanie rady powiatu przed upływem ka-
dencji następuje w drodze referendum powiatowego.  

2. (3) Zasady i tryb przeprowadzania referendum powia-

towego określa odrębna ustawa.  
   Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 

1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statu-
tu powiatu, 
2)     wybór i odwołanie zarządu, 
3)   powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, 

sekretarza powiatu i skarbnika  powiatu, będącego 
głównym księgowym budżetu państwa, 

4)   stanowienie o kierunkach działania zarządu powia-
tu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności 
zarządu, w tym z działalności finansowej, 

5)   uchwalanie budżetu powiatu, 
6)   rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia 
lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego 
tytułu, 

Władze naszego powiatu 

W drugim numerze „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” kontynuujemy prezentację władz powiatu brzozowskiego. 
Przepisy prawne dotyczące organów powiatu reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym. 



7)    podejmowanie uchwał w sprawach wysokości po-
datków i opłat w granicach określonych ustawami, 

8)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
powiatu dotyczących 

a)    zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomo-
ści oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na 
okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szcze-
gólne nie stanowią inaczej, 

b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu, 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek  
i kredytów, 

d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek  
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 
przez zarząd oraz maksymalnej wysokości poży-
czek i poręczeń przez zarząd w roku budżeto-
wym, 

e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwesty-
cji i remontów o wartości przekraczającej grani-
cę ustaloną corocznie przez radę, 

f)    tworzenia i przystępowania do związków, stowa-
rzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązy-
wania lub występowania z nich, 

g)    tworzenia i przystępowania do spółek, ich roz-
wiązywania i występowania z nich oraz określa-
nia zasad wnoszenia wkładów oraz podejmowa-
nia, nabywania i zbywania udziałów i akcji, 

h)    współdziałania z innymi powiatami i gminami, 
jeżeli  związane jest to z koniecznością wydzie-
lania majątku, 

i)    tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek 
organizacyjnych oraz wyposażania ich w mają-
tek, 

9)    określenie wysokości sumy, do której zarząd może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania, 

9a) (5) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze 
       społecznościami lokalnymi innych państw oraz 
       przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 
       społeczności lokalnych, 
10)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu  
       i flagi powiatu, 
11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrze-

żonych ustawami do kompetencji rady powiatu. 
 

W skład Rady Powiatu Brzozowskiego wchodzą: 
 
 
Łobodziński Stanisław - Przewodniczący  
 
                                           Rady Powiatu 
 
 

Laskoś Józef - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Pająk Mieczysław - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej 
Adamski Jacek – Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony 
Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i  Leśnictwa 
Adamski Jerzy Ferdynand - Wiceprzewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, i Turystyki 
Bąk Aleskandra 
Boroń Józef - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowi-
ska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa 

Błońska Anna Maria 
Brzuszek Urszula - Przewodnicząca Komisji Zdrowia,  
Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Bezrobociu. 
Chrupek Paweł - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Dąbrowski Jarosław 
Dudycz Józef 
Florek Alicja 
Gierula Stanisław – Przewodniczący Komisji Rozwoju  
Gospodarczego, Budownictwa i Porządku Publicznego 
Gromala Antoni 
Karasińska-Wcisło Barbara – Wiceprzewodnicząca Komi-
sji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Bezro-
bociu 
Kozubal Kazimierz - Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki 
Kraczkowski Stanisław 
Kudła Bolesław 
Kwolek Marian 
Matusz Janusz 
Nieznański Emil 
Pańko Janusz - Wicestarosta Brzozowski 
Pytlowany Janusz - Wiceprzewodniczący Kom. Rewizyjnej 
Rzepka Józef - Starosta Brzozowski 
Supel Stanisław 
Szmyd Mieczysław 
Szmyd Zdzisław - Wiceprzewodniczący Komisji Budżeto-
wo – Finansowej 
Szuber Janusz 
Wojdanowski Zdzisław – Wiceprzewodniczący  Kom. Roz-
woju Gospodarczego, Budownictwa i Porządku Publicznego 

Drugim organem powiatu jest zarząd. 
   Art. 26.1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym 
powiatu. 

2.W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego 
przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. 

   Art. 32.1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały  rady powia-
tu i zadania powiatu określone przepisami prawa. 

    2. Do zadań  zarządu powiatu należy w szczególno-
ści: 
1)   przygotowanie projektów uchwał rady, 
2)    wykonywanie uchwał rady, 
3)    gospodarowanie mieniem powiatu,  
4)   wykonywanie budżetu powiatu, 
5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem art. 36 
ust.  

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wy-
łącznie radzie powiatu. 

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu 
określa statut powiatu.   

   Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy 
starostwa powiatowego, powiatowych służb, inspekcji, stra-
ży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie 
tworzą powiatową administrację zespolona. 

Zarząd Powiatu Brzozowskiego tworzą: 
 

Rzepka Józef – Przewodniczący Zarządu  
Pańko Janusz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Adamski Jacek – Członek Zarządu  
Dąbrowski Jarosław – Członek Zarządu 
Matusz Janusz – Członek Zarządu 
Wojdanowski Zdzisław – Członek Zarządu 

(inf. własna) 

POWIAT BRZOZOWSKI  
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           Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie mieści się w budynku przy ul. 3-go 
Maja 43  (na terenie byłej Spółdzielni Inwalidów). Pracą wydziału kieruje Naczelnik - Zbigniew Nycz. Wydział realizuje za-
dania przypisane jednostkom powiatowym tak zwaną „ustawą kompetencyjną” w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania 

dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, koordynacji w transporcie zbiorowym, zarzą-
dzania ruchem na drogach oraz sprawuje nadzór  nad działalnością Zarządu Dróg Powiatowych, ośrod-
ków szkolenia kandydatów na kierowców, stacji kontroli pojazdów.  
           Osoby zainteresowane rejestracją pojazdów i dokumentami uprawniającymi do kierowania  
pojazdami przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8-14-tej. 
           Działalność wydziału w poszczególnych tematach w świetle obowiązujących przepisów przed-
stawia się następująco: 
Rejestracja pojazdów. 
           Rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery oraz przyczepy 
z wyjątkiem przyczep motocyklowych i specjalnych, przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik  
rolniczy lub pojazd wolnobieżny. 
            

           Podstawowe dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu to: 
1. dowód własności pojazdu, którym jest faktura lub umowa kupna-sprzedaży, 
2. dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był już zarejestrowany, 
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana, 
4. wyciąg ze świadectwa homologacji, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub zaświadczenie  

o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, 
5. dowód odprawy celnej przywozowej – jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i będzie pierwszy raz rejestrowany 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

W systemie dopuszczania do ruchu, oprócz rejestracji stałej, funkcjonuje rejestracja czasowa. Ten sposób dopusz-
czania czasowego pojazdu do ruchu jest traktowany jako okres przejściowy do uzyskania stałego numeru rejestracyjnego. 
           Czasowej rejestracji dokonuje się z urzędu – w celu sprawdzenia lub uzupełnienia dokumentów wymaganych do reje-
stracji pojazdu. Może być ona także dokonana na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia: 
1. wywozu pojazdu za granicę, 
2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy. 
 

Właściciel pojazdu zarejestrowanego w przypadku nabycia lub zbycia takiego pojazdu lub w sytuacji gdy zmieniają 
się dane zamieszczone w dowodzie rejestracyjnym, jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Starostę w terminie nie  
przekraczającym 30 dni. 
           Pojazd pozostaje zarejestrowany do czasu jego zużycia i może być wyrejestrowany tylko w następujących przypad-
kach: 
1. zniszczenia (kasacji) pojazdu, jeżeli jego właściciel przedstawił zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy  

łomu wyznaczonej  przez wojewodę (pojazd wyrejestrowany w tym przypadku nie podlega powtórnej rejestracji), 
2. kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną  za fałszywe  

zeznania, 
3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany  lub zbyty za granicą, 
4. zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicą, 
5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu. 
 

Od lipca 1999 r. rejestrując pojazd wydaje się dowody rejestracyjne wg nowego wzoru, a od dnia 1 maja 2000 r.  – 
tablice rejestracyjne o nowej kolorystyce i zabezpieczeniach w postaci nalepek legalizacyjnych i nalepek kontrolnych. Nowo-
ścią jest możliwość zamówienia tablic indywidualnych o dowolnej lecz nieobraźliwej treści  napisu w języku polskim, skła-
dającym się z trzech do pięciu liter. 
           W wyżej wym. terminie wprowadzono obowiązek uzyskania podczas rejestracji pojazdu nowego dokumentu – tzw.  
„karty pojazdu”. Jest to dokument, który zawiera i uwiarygodnia całą historię pojazdu. Przekazywany jest w przypadku 
sprzedaży pojazdu nowemu właścicielowi. 
           Wszystkie dokumenty, nalepki i tablice rejestracyjne wydawane podczas rejestracji podlegają opłatom określonym 
przepisami rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w tej sprawie i od dnia 1 czerwca br. wynoszą: 
1. za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną pobiera się opłatę  

w wysokości 60,50 zł, na którą składa się: 
- dowód rejestracyjny z folią – 33 zł 
- komplet znaków legalizacyjnych – 11 zł 
- nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 16,50 zł 

A, B, C STAROSTWA                                                                  
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WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zbignieew Nycz 
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2.    za wydanie pozwolenia czasowego dla pojazdu wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe pobiera się opłatę   
w wysokości 27,50 zł, na którą składa się: 

- pozwolenie czasowe z folią – 16,50 zł 
- komplet nalepek na tablice tymczasowe – 11 zł 

3.    za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty: 
- samochodowych – 80,00 zł 
- motocyklowych – 40,00 zł 
- motorowerowych – 30,00 zł 
- indywidualnych – 1000,00 zł 
- zabytkowych 

a) samochodowych – 100,00 zł 
b) motocyklowych  – 50,00 zł 

4.    za wydanie z urzędu tablic tymczasowych pobiera się następujące opłaty: 
- samochodowych – 30,00 zł 
- motocyklowych – 12,00 zł 
- motorowerowych – 12,00 zł 

 
Wydawanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. 
           Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym tut. wydział wydaje w imieniu 
Starosty Brzozowskiego prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, świadectwa kwalifikacji oraz wydaje decyzje o ich zatrzy-
maniu i cofnięciu uprawnień w określonych przypadkach. 
           Prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie 
na podstawie dokumentów przygotowanych przez pracowników tutejszego wydziału, na wniosek zainteresowanej osoby. 
           Okres oczekiwania wynosi obecnie od dwóch tygodni do miesiąca od chwili wpłynięcia wniosku do tut. wydziału. 
Przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r.  określają warunki wymiany 
dotychczas używanych praw jazdy (stary druk) ustalając końcowe terminy ich wymiany w zależności od daty wydania. 
I tak: 

- do 30 czerwca 2001 r. wymienione zostaną prawa jazdy wydane w latach 1955 – 1968, 
- do 31 grudnia 2002 r. – wydane w latach 1968 – 1983 
- do 31 grudnia 2004 r.  – wydane w latach 1984 – do kwietnia 1993 r. 
- do 30 czerwca 2006 r. – wydane od maja 1993 r. do czerwca 1999 r.  
 

Świadectwa kwalifikacji wydane do 30 czerwca 1999r. wymienia się w okresie od 1 lipca 2000r. do 31 grudnia 2001r. 
Prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji tracą ważność po upływie terminów ustalonych do ich wymiany. 
Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 55 zł, a świadectwa kwalifikacji – 23 zł.  
 
Koordynacja w transporcie zbiorowym 
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe tut. wydział zobowiązany jest do zorganizowania  

koordynacji rozkładów jazdy na terenie powiatu brzozowskiego. Polega ona na uzgodnieniu linii komunikacyjnych oraz  
odjazdów autobusów w regularnym transporcie z uwzględnieniem potrzeb przewozowych. Sprawy te powierzono na  
zasadzie umowy do prowadzenia Międzywojewódzkiemu Ośrodkowi Organizacji Przewozów Samochodowych w Rzeszo-
wie, który pełni funkcję koordynatora rozkładów jazdy dla jednostek przewozowych z naszego terenu. 

Działając w imieniu Starosty Brzozowskiego Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wydaje zezwolenia na wyko-
nywanie krajowego zarobkowego przewozu osób, co stanowi niejako kontynuację poprzedniego tematu. Przepisy ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób określają kryteria potrzebne do 
spełnienia przez wnioskodawcę i ich udokumentowanie warunkuje wydanie takiego zezwolenia. 

 
Zarządzanie ruchem na drogach 

 Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym określają, że organem zarządzającym ruchem 
na drogach gminnych i powiatowych jest Starosta. W związku z tym każda zmiana organizacji ruchu  - m.in. wprowadzanie  
i eliminowanie ograniczeń, wprowadzanie oznakowania pionowego i poziomego może być dokonane za zgodą Starosty  
Brzozowskiego. Sprawy z tego zakresu prowadzi tut. wydział. 
Nadzór nad szkoleniem kierowców 
           Wydział Komunikacji w ramach tego tematu wydaje zezwolenia na prowadzenie takiego szkolenia oraz prowadzi 
kontrolę działalności ośrodków szkolenia. Wydaje również legitymacje instruktorom jazdy oraz prowadzi ich ewidencję. 
Badania techniczne pojazdów 
           Tut. wydział wydaje upoważnienia do dokonywania badań technicznych pojazdów dla Stacji Kontroli Pojazdów oraz 
dla diagnostów w nich zatrudnionych. Prowadzi również kontrolę działalności tych jednostek. 
 
                                                                                                                                                                              (inf. własna) 
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Przedsięwzięcia dotyczące  dróg po-
wiatowych    

           Okres wiosenny na drogach to widok zniszczeń, któ-
re występują po zimie. Mimo, iż była ona  łagodna w swoich 
skutkach ze względu na niewielkie opady śniegu i występu-
jące dodatnie temp. na drogach powstały znaczne przełomy, 
które wymagają przeprowadzenia remontów w okresie let-
nim. 
W tym czasie Zarząd Powiatu Brzozowskiego w porozumie-
niu z Powiatowym Zarządem Dróg  w Krośnie uzgodnił ob-
jazdy z powodu zamknięcia drogi Trześniów – Haczów – 
Iskrzynia w związku z rozpoczęciem przebudowy mostu na 
rzece Morwawa  w miejscowości Iskrzynia , który to remont 
przewidywano od kilku lat.  
Prace rozpoczęto w miesiącu kwietniu, zaś ich zakończenie 
przewiduje się   w  IV kwartale 2001 roku.  Mieszkańcy do-
czekają się właściwego przejazdu bez żadnych ograniczeń.  
           Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie w porozu-
mieniu z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej obligującego do końca 2002 roku, podjął się 
oznakowania terenów zabudowanych i granic miejscowości 
na terenie wszystkich dróg powiatowych. 
 Powiatowa Komisja składająca się z przedstawicieli Staro-
stwa, Samorządów Gmin, Policji w okresie miesiąca maja 

br. dokonała wyznaczenia terenów zabudowanych. 
Pracownicy ZDP przystępują obecnie do fizycznego ozna-
kowania terenu, montując tablice. 
           Z dniem 15 maja br. ZDP zatrudnił  10 osobową gru-
pę bezrobotnych  w ramach prac interwencyjnych, w ramach 
których postanowiono poprawić stan odwodnienia dróg oraz 
wykonać remonty cząstkowe. 
Zarząd Powiatu po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały  
w sprawie wyemitowania obligacji na kwotę 2,5 mln. zł.  na 
poprawę stanu dróg, podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 
500 tys. zł. na zakup podstawowego sprzętu remontowego 
dla ZDP w postaci koparki „Białoruś”, skrapiarki emulsji 
bitumicznej, walca drogowego, ciągnika z przyczepą i ko-
siarką. Powyższe zakupy pozwolą wykonywać remonty 
cząstkowe w ramach własnych służb, przy znacznie mniej-
szych środkach finansowych. 
Pozostałe środki tj. 2 mln. zł. z emisji obligacji pozwolą na 
wykonanie około 12 km dróg w postaci nakładek dywaniko-
wych na terenie wszystkich gmin naszego powiatu.  
           Aktualnie w przygotowaniu znajdują się dokumenty 
do przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.  Rozpoczęcie 
prac nastąpi na przełomie miesiąca czerwca – lipca br. 
           O podejmowanych pracach remontowych napiszemy 
w następnym wydaniu naszej gazety. 
                                          
                                          Opracował: Kazimierz Tympalski    

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie 
           W wyniku wdrożenia z dniem 1 stycznia 1999 r.  
reformy ubezpieczeń zdrowotnych i reformy ustrojowej pań-
stwa, zmianie uległy szczegółowe przepisy dotyczące pomo-
cy państwa w zakresie zaopatrzenia osób niepełnospraw-
nych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecz-
nicze środki techniczne. 
           W obecnym stanie prawnym (rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r.  
w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycz-
nych, środków pomocniczych (Dz.U. Nr 140 poz. 912 z późn. 
zm.)) niektóre rodzaje przedmiotów ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych są dofinansowywane przez kasy cho-
rych. 
           Wdrożony w życie przez PFRON w II połowie  
1999 r. program dofinansowania zaopatrzenia osób niepeł-
nosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocni-
cze realizowany jest przez Powiatowe Centra Pomocy  
Rodzinie. Celem programu jest dofinansowanie ze środków 
PFRON kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych 
przysługujących osobom niepełnosprawnym. 
        Adresaci programu: 
Osoby niepełnosprawne: 
1) z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim 

stopniem niepełnosprawności, 
2) dzieci i młodzież w wieku do 26 lat z przyznanym zasił-

kiem pielęgnacyjnym, potwierdzonym zaświadczeniem 
o jego pobieraniu wydanym przez płatnika, 

3) dzieci uznane przez publiczny zakład opieki zdrowotnej 
za niepełnosprawne, które przebywają w domu pomocy 
społecznej, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub 

zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, w domu dziec-
ka lub innej placówce opiekuńczo – wychowawczej  
i z tego tytułu pozbawione są prawa do zasiłku pielę-
gnacyjnego. 

W programie nie mogą uczestniczyć adresaci o miesięcz-
nych dochodach  (po ubruttowieniu) przekraczających: 
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka 

wspólnego gospodarstwa domowego, 
b) 75 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób 

samotnych. 
           Formy realizacji: 
Pomoc finansowa ze środków PFRON (dofinansowanie lub 
refundacja): 
1) pokrywająca do pełnej kwoty limitu kasy chorych 

udział własny osoby niepełnosprawnej w kosztach  
zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych , 
środków pomocniczych     i leczniczych środków tech-
nicznych, przy których zakupie lub naprawie, zgodnie              
z rozporządzeniem, taki udział jest wymagany, 

2) do udziału własnego w zakupie lub naprawie przedmio-
tów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczni-
czych środków technicznych, których cena zakupu lub 
naprawy jest wyższa niż wyznaczony dla nich limit ka-
sy chorych, przy czym kwota dofinansowania nie może 
przekroczyć sumy 150 % kwoty limitu wyznaczonego 
przez kasę chorych dla zakupu lub naprawy danego 
przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego, 
leczniczego środka technicznego oraz wymaganego  
rozporządzeniem udziału własnego nabywcy. 

 
                                              Opracowała:  Zofia Foryś 
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 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRZOZOWIE 
Matura  2001         

 
           W bieżącym roku szkolnym egzamin dojrzałości zda-
wało 240 maturzystów, w tym dwie absolwentki z poprzed-
nich lat.  
Wszyscy abiturienci pomyślnie zdali egzamin dojrzałości. 
Po raz piąty z rzędu egzamin dojrzałości  z matematyki  oraz 
po raz drugi z chemii w Liceum Ogólnokształcącym  
w Brzozowie połączono z egzaminem wstępnym na wyższe 
uczelnie. Brzozowskie liceum należy do bardzo nielicznych 
szkół średnich w województwie podkarpackim, które w ten 
sposób ułatwiają młodzieży start na studia. 
W bieżącym roku szkolnym szkoła podpisała porozumienia 
z czterema uczelniami wyższymi: Politechniką Rzeszowską-
po raz piąty z rzędu, AGH Kraków po raz czwarty oraz Poli-
technikę Krakowską i UMCS Lublin po raz drugi. 
W sumie z tej formy skorzystało 69 maturzystów, w tym 27 
zdało pomyślnie egzamin wstępny  z matematyki na Poli-
technikę Rzeszowską, 16 na AGH Kraków, 17-na Politech-
nikę Krakowską oraz 8- egzamin z chemii  na UMCS Lu-
blin. 
Uczestniczący w egzaminach przedstawiciele wyższych 
uczelni z uznaniem wyrażali się o pracy szkoły, podkreślali 
wysoki poziom przygotowania uczniów do egzaminu  
o czym świadczy m.in. wysoka średnia ocen z matematyki 
w części pisemnej-4,4,a z egzaminu wstępnego w części ust-
nej-4,65, natomiast z chemii -4,8. 
Podczas uroczystego wręczania dyplomów dojrzałości  
w dniu 7 czerwca br. nagrodzono zgodnie z ogłoszonym 
wcześniej konkursem trzy najlepsze prace maturalne z języ-
ka polskiego.  Ich autorami są: Michał Wojnowski ( najlep-
sza praca na temat I), Justyna Wojnowska (temat II) i Anna 
Pitera ( temat III ). 
 

Prymusi „OGÓLNIAKA” 
  
      Przedstawiamy 21 prymusów spośród maturzystów 
rocznika 2001. Prezentujemy uczniów-absolwentów wyróż-
niających się: szczególnie uzdolnionych, o wysokiej średniej 
ocen i olimpijczyków .Wszyscy prymusi mają bardzo szero-
kie zainteresowania, umieją łączyć naukę z zaangażowa-
niem w życie szkoły i pracę w samorządzie szkolnym. 
 
1. Michał Wojnowski  -  średnia ocen - 4,5; średnia z egzaminu 
dojrzałości - 5,1. Finalista etapu centralnego olimpiady historycz-
nej. Brał również udział w ogólnopolskim konkursie  
„Parlamentaryzm Polski” .Interesuje się naukami humanistyczny-
mi. Zamierza studiować historię. 
2. Tomasz Pająk  -  średnia ocen - 4,8 ; średnia z egzaminu doj-
rzałości 5,0. Uczestniczył w ogólnopolskim konkursie ekologicz-
no - turystycznym i zdobył nagrodę Ministra Ochrony Środowiska 
oraz uzyskał wyróżnienie Marszałka Województwa Podkarpackie-
go w konkursie „Podkarpacie znane i nieznane”. Interesuje się geo-
grafią i matematyką. Zamierza studiować ekonomię. 
3. Urszula Oleniacz  -  średnia - 5,0. Laureatka Okręgowej Olim-
piady  Historycznej, typowana do etapu centralnego. Interesuje się 
naukami humanistycznymi. Zamierza studiować politologię lub 
socjologię. 
 
 

4. Anna Pitera  -  średnia - 5,2 ;średnia maturalna - 5,0. Uczestni-
czyła w olimpiadzie z języka polskiego. Interesuje się naukami 
humanistycznymi i językami obcymi. Zamierza studiować prawo. 
5. Mariusz Rymarz  -  średnia - 5,0 ; średnia z egzaminu dojrzało-
ści –5,1. Uczestniczył w olimpiadzie historycznej . Interesuje się 
naukami humanistycznymi. Zamierza studiować prawo 
6. Magdalena Tomkiewicz  -  średnia  - 5,0 ;średnia z egzaminu 
dojrzałości - 5,0. Laureatka drugiego etapu  olimpiady języka nie-
mieckiego. Interesuje się językami obcymi. Zamierza studiować 
germanistykę. 
7. Joanna Kuliga  -  finalistka etapu krajowego Międzynarodowe-
go Konkursu Matematycznego - Paryż - 2001; średnia z egzaminu 
dojrzałości - 4,6.. Interesuje się matematyką. Zamierza studiować 
matematykę stosowaną na Politechnice Krakowskiej. 
8. Andrzej Majsak  -  średnia ocen -5,0 ;średnia z egzaminu doj-
rzałości - 5,1. Zainteresowania humanistyczne i językowe. Stypen-
dysta Prezesa Rady Ministrów. Zamierza studiować prawo. 
9. Anna Myrta  -  średnia ocen - 5,1 ;średnia z egzaminu dojrzało-
ści - 5,0. Interesuje się naukami przyrodniczymi .Zamierza studio-
wać medycynę. 
10. Bartosz Mrozek  -  średnia ocen - 5,0 ; średnia z egzaminu 
dojrzałości - 5,0. Interesuje się matematyką i naukami techniczny-
mi. Uczestniczył w konkursie matematycznym „ Kangur Europej-
ski - 2001”. Zamierza studiować na uczelni technicznej. 
11. Piotr Bodnar  -  średnia ocen - 5,0 ; średnia z egzaminu doj-
rzałości - 5,0. Interesuje się matematyką. Uczestniczył w konkursie 
matematycznym „Kangur Europpejski-2001”. Zamierza  podjąć 
studia na uczelni technicznej. 
12. Bartłomiej Urbanek  -  średnia ocen - 5,0 ; średnia z egzaminu 
dojrzałości - 5,1. Interesuje się polityką i prawem. Zamierza stu-
diować politologię. 
13. Agnieszka Drożdżal  -  średnia ocen - 5,0 ; średnia z egzaminu 
dojrzałości - 5,0. Interesuje się matematyką i naukami techniczny-
mi. Zamierza podjąć studia na Politechnice Krakowskiej. 
14. Edyta Folta  -  średnia ocen - 5,2 ;średnia z egzaminu dojrzało-
ści - 5,3. Interesuje się naukami ścisłymi. Uzyskała indeks Poli-
techniki Krakowskiej zdając maturę łączoną z egzaminem wstęp-
nym na studia. 
15. Marcin Jurczak  -  średnia ocen - 4,8; średnia  maturalna 
 - 5,0 .Interesuje się matematyką i sportem. Uzyskał indeks  Poli-
techniki  Krakowskiej zdając w szkole maturę łączoną z egzami-
nem wstępnym na studia.  
16. Dorota Fil  -  średnia ocen - 5,0 ; średnia z matury - 5,0. Intere-
suje się naukami humanistycznymi. Zamierza studiować filologię 
polską. 
17. Barbara Glazer  -  średnia ocen - 5,2; średnia z matury - 5,0. 
Interesuje się naukami humanistycznymi. Zamierza studiować pra-
wo lub języki obce. 
18. Justyna Wojnowska  -  średnia ocen - 5,2; średnia z matury - 
5,0. Uczestniczka olimpiady z języka polskiego. Interesuje się na-
ukami humanistycznymi. Zamierza studiować filologię polską. 
19. Daniel Kędra  -  średnia ocen - 4,9; średnia z egzaminu dojrza-
łości - 5,0. Interesuje się naukami humanistycznymi i sportem. Za-
mierza studiować prawo. 
20. Bartłomiej Hućko  -  średnia ocen - 4,8; średnia z matury - 
5,0. Uczestnik konkursu „Wiedzy o Europie”. Zamierza studiować 
politologię. 
21. Aleksandra Gładysz - średnia z matury -5,0. Aktywnie uczest-
niczyła w pracy  Samorządu Szkolnego. Zamierza studiować filo-
logię angielską. 
                                                                                               
                                   
                                       Opracował:  Zbigniew Sawka   
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 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZOZOWIE 
Egzamin dojrzałości  

 
           We wszystkich szkołach średnich najważniejszym 
wydarzeniem maja był egzamin dojrzałości do, którego 
przystąpili uczniowie najwyższych klas szkół średnich. 
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie w roku 
szkolnym 2000/2001 do egzaminu dojrzałości przystąpiło 
215 abiturientów z następujących klas: IV LE „a” - 37 osób; 
IV LE „b” - 34 osoby; IV LE „c”-37 osób; IV LH - 34 oso-
by; IV LG - 38 osób; LE zaoczne - 35 osób. 
           W części pisemnej wszyscy abiturienci obowiązkowo 
zdawali  język polski, a jako drugi najczęściej wybierali ma-
tematykę- 97% abiturientów, historię, język angielski, język 
rosyjski. 
Po pisemnym egzaminie dojrzałości wszyscy  abiturienci 
zostali dopuszczeni do części ustnej egzaminu maturalnego. 
Najlepsze wyniki w części  pisemnej z języka polskiego 
uzyskała klasa  IV LE „a”, następnie IV LH i IV LE „b”. 

Matematykę najlepiej napisała klasa IV LE „b”, IV LE-  
zaoczne i IV LE „a”. Dwójka abiturientów: Katarzyna Wój-
towicz z IV LE „a” i Grzegorz Mazur  z IV LE „b” uzysku-
jąc na egzaminie pisemnym z dwóch przedmiotów oceny 
bardzo dobre zostało zwolnionych z części ustnej, otrzymu-
jąc tym samym oceny bardzo dobre z części ustnej. W sumie  
z egzaminu ustnego zwolnionych zostało 19 abiturientów. 
W części ustnej maturzyści obowiązkowo zdawali język 
polski i wybrany przedmiot z następujących : język angiel-
ski, język rosyjski, język niemiecki, geografię, historię, ma-
tematykę, fizykę. 
           O dobrym przygotowaniu naszych abiturientów jak 
też o ogromie pracy włożonej przez nauczycieli przygoto-
wujących młodzież w ZSE do egzaminu dojrzałości świad-
czy fakt, iż wszyscy abiturienci zdali ten egzamin z wyni-
kiem pozytywnym. 

 
                                                    Opracowała: Anna Bator 

 ZESPÓŁ SZKÓL BUDOWLANYCH W BRZOZOWIE 
Turniej Młodych Mistrzów Techniki  

w Krośnie 
10 maja br. miał miejsce Turniej Młodych Mistrzów 

Techniki w Krośnie, w którym w kategorii „użyteczna praca 
dyplomowa” II miejsce zajęła praca uczniów klasy V Tech-
niku Zawodowego: Aleksandra  Podulki, Pawła Słomiane-
go, Roberta Potocznego i Łukasza Kija - Projekt zagospoda-
rowania działki agroturystycznej w naszym regionie, wyko-
nana pod kierunkiem mgr inż.. Teresy Florczak. 

W kategorii „pomoc dydaktyczna” wyróżnienie 
otrzymała praca uczniów klasy V Technikum Zawodowe-
go -  Niekonwencjonalne źródła energii, wykonana pod  
kierunkiem mgr inż. Janiny Boroń.  

 
Nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace 

dyplomowe 
31 maja br. odbył się konkurs na prace dyplomowe 

zorganizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa Oddział w Rzeszowie. W tym konkursie  
III nagrodę otrzymali uczniowie klasy V Technikum Zawo-
dowego: Artur Buczek, Piotr Filip i Rafał Kruczek za pracę 
na temat: Inwentaryzacja barokowej kolegiaty p.w. Przemie-
nienia Pańskiego w Brzozowie, której promotorem był mgr 
inż. Zdzisław Wojdanowski. 

Wyróżniono również uczniów klasy V Technikum 
Zawodowego: Grzegorza Libowicza i Macieja Sochackiego 
za pracę na temat: Pałac w Nozdrzcu przykładem dostoso-
wania architektury XIX wieku do czasów współczesnych, 
której promotorem był mgr inż. Roman Szpiech. 

 
Finał licealiady w piłce nożnej 

           7 czerwca br. na stadionie w Brzozowie odbył się 
finał licealiady w piłce nożnej. Wzięły w nim udział druży-
ny z Zespołu Szkół Budowlanych z Brzozowa, Zespołu 
Szkół Zawodowych z Kolbuszowej i Zespołu Szkół ze Sta-
lowej Woli. Drużyna ZSB obydwu przeciwników pokonała 
w stosunku 1 – 0 i tym samym zajęła pierwsze miejsce. 
Trenerem brzozowskim jest Jerzy Siwak, nauczyciel uczący 

w ZSB 29 lat. W tym roku wybiera się na emeryturę. Sam 
kiedyś grał w Brzozovii. Specjalizuje się w piłce siatko-
wej  – posiada uprawnienia trenera II klasy. 
           Mistrzowska drużyna przeważnie występowała  
w składzie: Dariusz Leń (Brzozovia), Piotr Marczak (Sokół 
Domaradz), Grzegorz Mleczko (Górnik Grabownica), Jan 
Wacek (Przysietnica), Piotr Garbiński (Brzozovia), Sławo-
mir Gaźdźik (Przysietnica), Tomasz Kędra (Sokół Trze-
śniów), Krzysztof Smoleń (Brzozovia), Krzysztof Sabat 
(Górnik), Piotr Ziemiański (Jasionów), Piotr Podulka 
(Górki). Na zmiany wchodzili Paweł Rzepka, Janusz Baran, 
Jacek Wania i Sławomir Skwarca. (wszyscy z Przysietnicy), 
Tomasz Laskoś i Adam Bodzioch – rezerwowy bramkarz 
(obaj z Górnika). Najlepszym strzelcem w drużynie był   
K. Smoleń ( licząc od zawodów rejonowych) – 5 goli.  

Na uwagę zasługuje fakt, że w 10 meczach piłkarze ZSB 
stracili tylko jedną bramkę. 
W ZSB w Brzozowie prowadzony był nabór: 
- do klasy I Technikum Zawodowego po szkole zasadni-

czej (kierunek: technik budownictwa). Termin składa-
nia podań  upłynął 22 czerwca br. 

- do Technikum zaocznego po szkole zasadniczej.  
Termin składania podań upłynął 1 sierpnia br. 

                                                   
                                                   Opracowała: Halina Baran      

Mistrzowska drużyna ZSB 
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Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 11.07.2001 r.: 

1. Grafik komputerowy, 
2. Referent księgowości 
3. Agent ochrony mienia  (licencja I stopnia), 
4. Kucharz (doświadczenie), 
5. Nauczyciel j. angielskiego, 

6. Nauczyciel przedsiębiorczości, 
8.   Nauczyciel j. niemieckiego, 
9.   Kierowca kat. C + E (doświadczenie min 10 lat ), 
10. Oligofrenopedagog, 
11.  Sprzedawca magazynier (absolwent). 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie od miesiąca czerwca br. stworzył osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku 
możliwość potwierdzania gotowości do podjęcia pracy w punktach zgłoszeniowych  utworzonych na terenach gmin, w któ-
rych zamieszkują. Dotychczas  osoby  bezrobotne  zobowiązane były raz w miesiącu zgłaszać się w PUP w Brzozowie i tu 
potwierdzać gotowość do podjęcia pracy. Inicjatywa ta jest reakcją na wnioski osób bezrobotnych, którym trudna sytuacja 
finansowa uniemożliwiała comiesięczny dojazd do Brzozowa. 
           Potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy odbywa się w lokalach udostępnionych  przez władze samorządowe po-
szczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu Brzozowskiego, w obecności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 
           Poniżej podajemy tabelaryczne zestawienia terminów potwierdzania  gotowości do podjęcia pracy przez osoby bezro-
botne bez prawa do zasiłku w miesiącach lipcu i sierpniu br. 
Godziny przyjęć  9.00 – 12.00 

Punkt przyjęć Sierpień Bezrobotni z miejscowości: 
Domaradz – GOK 01.08.2001 Domaradz 
Barycz- Dom Strażaka 01.08.2001 Barycz 
Wesoła – Dom Strażaka 01.08.2001 Wesoła 
Izdebki – Dom Strażaka 02.08.2001 Izdebki 
Golcowa – Dom Strażaka 02.08.2001 Golcowa 

Nozdrzec – Dom Strażaka 03.08.2001 Nozdrzec, Hłudno, Wara, Siedliska, Huta Poręby, Wołódź 

Niebocko – Dom Ludowy 06.08.2001 Niebocko, Grabówka 
Niebocko – Dom Ludowy 07.08.2001 Niebocko, Jabłonka 
Dydnia – Urząd Gminy 06.08.2001 Dydnia, Wydrna 

Dydnia- Urząd Gminy 07.08.2001 Krzemienna, Krzywe, Obarzym,  
Temeszów, Niewistka 

Witryłów – Dom Ludowy 07.08.2001 Końskie, Witryłów, Ulucz 
Jasionów – Dom Ludowy 08.08.2001 Jasionów, Wzdów 
Haczów – GOK 08.08.2001 Haczów, Trześniów 
Blizne – Dom Strażaka 09.08.2001 Blizne 
Orzechówka – Dom Strażaka 09.08.2001 Orzechówka 

Jasienica Ros. – Urząd Gminy 10.08.2001 Jasienica Rosielna,  
Wola Jasienicka 

Jabłonica P. – Dom Strażaka 10.08.2001 Jabłonica P., Malinówka 

Rozwój przedsiębiorczości jako szansa przeciwdziałania 
bezrobociu w powiecie brzozowskim 

Jak wiadomo bezrobocie i problemy z nim związane 
stanowią poważny problem społeczny. Szansą przezwycię-
żenia jest współpraca partnerów społecznych działających 
na lokalnym rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym – w dniu 19 czerwca br. w sali narad Sta-
rostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 43  
odbyło się spotkanie, którego tematem był  „Rozwój przed-
siębiorczości jako szansa przeciwdziałania bezrobociu  
w powiecie brzozowskim:”  

Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostę 
Brzozowskiego – Józefa Rzepkę i Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzozowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Izby 
Rzemieślniczej z Rzeszowa, Cechu Rzemiosł Różnych  
z Brzozowa, Podkarpackiej Izby Gospodarczej z Krosna, 
Zrzeszenia Kupców Ziemi Brzozowskiej oraz pracodawcy 
z terenu powiatu.   

Do  udziału w spotkaniu  zostali  zaproszeni również   
przedstawiciele  ZUS i Urzędu Skarbowego z Brzozowa, 
którzy przybliżyli lokalnym przedsiębiorcom zagadnienia 
związane z ubezpieczeniami  i preferencjami podatkowymi 
dla przedsiębiorców w związku z uznaniem powiatu brzo-
zowskiego jako zagrożonego szczególnie wysokim bezrobo-
ciem strukturalnym. Przedstawiciele Centrum Euro Info  
z Rzeszowa zapoznali zainteresowanych z możliwościami 
wykorzystania środków pomocowych dla małych i średnich 
firm oraz z innymi formami wspierania małej przedsiębior-
czości.  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie poinformo-
wał o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także 
zapoznał uczestników spotkania z planem działań zmierzają-
cych do zwalczania bezrobocia w powiecie   w roku 2001. 
W trakcie spotkania zaproszeni goście wykazali duże zainte-
resowanie prezentowaną tematyką, jak również  mieli okazję 
wyrazić własne oczekiwania w stosunku do działań samo-
rządu powiatowego i powiatowego urzędu pracy.  
                        Opracowała: Małgorzata Matelowska 
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 „Uwolnijmy nasze dzieci od dymu tyto-
niowego” 

 
            Tak brzmiało główne hasło kampanii prozdrowot-
nej , której głównym organizatorem była Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzozowie.  Akcję zorgani-
zowano w dniach 28.05-1.06 2001 r. 
 
           Każdego roku rodzi się w Polsce ponad 100 tys. dzie-
ci, które podczas pierwszych dziewięciu miesięcy istnienia  
wraz z palącą matką w ciąży narażone są  na niszczące zdro-
wie związki chemiczne  zawarte w dymie tytoniowym- alar-
muje prof. dr hab. med. Witold Zatoński. 

Tytoń jest często pierwszą używką stosowaną przez 
dzieci ,które później zaczynają  pić alkohol lub używać nar-
kotyki. Badania wykazują ,że osobom, które nigdy nie pali-
ły, rzadko zdarza się używać narkotyki. Prawie każdy, kto 
zaczyna używać alkoholu, wcześniej palił papierosy. 
Ze względu na wagę problemu i to, że dotyczy najmłod-
szych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna                    
w Brzozowie zorganizowała akcję pod w/w tytułem. 

Przez cały tydzień akcja była prowadzona w różnych 
miejscach miasta poprzez następujące formy: 
- kolportaż materiałów edukacyjnych na temat szkodli-

wości palenia  papierosów. 
- rozpropagowanie konkursu "Rzuć palenie razem z na-

mi" 
- oplakatowanie miasta i autobusów PKS 
- bezpłatne punkty pomiaru ciśnienia krwi, rozdawnictwo 

materiałów 
           Główną imprezą całej akcji antynikotynowej był  
„MARSZ ZDROWIA” poprzedzony prelekcją w BDK- 
"Bierne palenie, niech powietrze będzie czyste" wygłoszoną 
przez Tadeusza Pióro - Kierownika Sanockiej Delegatury 
WSSE w Rzeszowie, podsumowaniem konkursu rysunko-
wego dzieci przedszkolnych z Gminy Brzozów, występem 
artystycznym Estrady Dziecięcej BDK. 

Trasa „MARSZU ZDROWIA” przebiegała ulicami 
miasta Brzozowa. Uczestnikami marszu byli: uczniowie 
szkół średnich( nieśli oni trumnę, w której leżał zmarły pa-

pieros, transparenty, pudełka), uczniowie Gimnazjum  
w Brzozowie, dzieci przedszkolne, orkiestra Big Band. 

Poprzez udział w marszu uczestnicy demonstrowali 
negatywny stosunek do palenia papierosów. 
Ponadto w DPS zorganizowano wieczornicę na temat szko-
dliwości palenia papierosów - prelekcja Józefy Rzepka  
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzozowie 
oraz występ dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brzo-
zowie. 
Podsumowaniem całej imprezy była konferencja w kluboka-
wiarni "Emaus", w której udział wzięli współorganizatorzy 
akcji oraz Rada Kobiet Gminy Brzozów. ODR zadbał  
o przygotowanie specjalnych diet antycholesterolowych po-
łączonych z prezentacją zdrowej żywności.  
Zakończeniem konferencji była prelekcja Naczelnej Pielę-
gniarek SP ZOZ w Brzozowie p. Zenony Radwańskiej na 
temat „Każdy papieros niszczy twoje zdrowie”. 
           Podkreślając duży rozmiar organizowanej akcji anty-
nikotynowej należy zaznaczyć, że była to już jedenasta jej 
edycja. 

  

           Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Brzozowie informuje, że w tutejszym laboratorium wyko-
nuje badania próbek wody w zakresie podstawowym.   
Szczegółowe informacje na powyższy temat można uzyskać 
telefonicznie pod numerem (013) 43 414 59.  
 

           Pryszczyca jest wysoce zaraźliwą, przeważnie ostrą  
i gorączkową chorobą zwierząt racicowych . W jej przebie-
gu rozwijają się charakterystyczne pęcherze i nadżerki zlo-
kalizowane na błonie śluzowej przewodu pokarmowego, w 
szparze międzyracicznej, na koronce racicznej oraz innych 
nieowłosionych miejscach skóry. 
           Spośród zwierząt racicowych najbardziej wrażliwe na 
naturalne zakażenie jest bydło, na drugim miejscu są świnie, 
natomiast owce i kozy, jak również dzikie zwierzęta racico-
we są mniej wrażliwe. 
           Okres inkubacji (wylęgania) choroby wynosi zazwy-
czaj od 2 – 7 dni, a wyjątkowo do 11 dni. Ślina bydła zawie-
ra wirusy pryszczycy już po 9 godzinach od zakażenia, wy-
kazując zaraźliwość mimo braku objawów klinicznych. 
Również mleko zawiera wirusy jeszcze przed wystąpieniem 
objawów klinicznych. 

 

Drogi szerzenia się 
                 Zasadniczym źródłem zakażenia pryszczycą są 
zwierzęta chore i znajdujące się w okresie wylęgania choro-
by (droga bezpośrednia). Choroba może też być przenoszo-
na drogą pośrednią za pośrednictwem paszy, wody, mleka, 
ściółki, odchodów, środków transportu, odzieży, wełny, skór 
lub innych przedmiotów zanieczyszczonych wydzielinami  
i wydalinami sztuk chorych, jak również osób i zwierząt 
niewrażliwych  na pryszczycę, które miały styczność z cho-
rymi zwierzętami lub zakażonymi powierzchniami i sprzę-
tem. Ptaki, gryzonie, owady mogą przenosić zarazek ze źró-
dła zakażenia na dalekie odległości. Możliwe jest przenosze-
nie wirusa także drogą powietrzną z cząsteczkami zanie-
czyszczeń. 

Trwałość zarazka 
           Wirus pryszczycy może przez dłuższy czas utrzymy-
wać się poza organizmem. Na wolnym powietrzu, w okresie 

Występ  Dzieci Estrady Brzozowskiej - BDK 

Pryszczyca – zagrożenie dla naszych zwierząt ? 



letnim, przy nasłonecznieniu ginie w ciągu 48 godzin.  
W strzępach charakterystycznych dla choroby, pęcherze  
zachowują zjadliwość do 2 miesięcy. Na włosach, w ście-
kach, nawozie przeżywa 4 – 6 tygodni. W temperaturze 
100oC ginie natychmiast. W kwaśnym mleku ginie po 24 
godzinach. Sery nie zawierają żywego wirusa pryszczycy, 
który ginie szybko przy „ph” poniżej 6 powyżej 11.W tkan-
ce mięśniowej ginie w ciągu 2 dni po uboju, natomiast w 
węzłach chłonnych, szpiku kostnym  przeżywa do 90 dni. 
 

Objawy kliniczne 
           Bydło: temperatura wzrasta do 40o – 41o C po czym 
szybko powraca do normy, zmniejsza się wydajność mlecz-
na, następuje utrata apetytu, występuje wzmożone pragnie-
nie. Pojawiają się zahamowania przeżuwania, trudności  
w połykaniu, przy otwieraniu jamy ustnej słychać charakte-
rystyczne mlaskanie spowodowane wzmożonym wydziela-
niem gęstej śliny, która wypływa na zewnątrz w postaci 
zwisających długich nitek. Na wewnętrznej powierzchni 
warg, na pysku, na bezzębnym brzegu szczęki, po we-
wnętrznej stronie policzków pojawiają się pęcherze wielko-
ści orzecha laskowego, które mogą łączyć się i dochodzić              
do wielkości jaja kurzego. Pęcherze są ostro odgraniczone  
i wypełnione przejrzystym żółtawym płynem. Po 1 – 3 
dniach pękają, a na ich miejscu powstają zaczerwienione, 
sączące i bolesne nadżerki otoczone resztkami pęcherzy. 
Koronka i szpara racic jest zaczerwieniona; występują także 
pęcherze, nadżerki i strupy powodujące kulawiznę zwierząt. 
Ponadto pęcherze występują na wymieniu, czasami w in-
nych miejscach ciała. 
 

Owce i kozy 
            Choroba przebiega zazwyczaj lekko. Bardziej podat-
ne są jagnięta i koźlęta. Początkowo występuje gorączka,  
a następnie pojawiają się pęcherzyki na błonie śluzowej ja-
my ustnej, na skórze szpary międzyracicznej i piętek. Wy-
stępuje ślinienie się i wycieki z nosa. U osobników doro-
słych przeważają objawy ze strony kończyn. Mogą wystąpić 
także poronienia. 
 

Trzoda chlewna 
           Wrażliwość świń na pryszczycę jest zazwyczaj 
mniejsza niż u bydła. Pod względem częstości występowa-

nia pęcherzy pierwsze miejsce zajmują racice, a potem tar-
cza ryjowa. U karmiących macior pęcherze często pojawiają 
się na skórze wymienia. Zmiany na błonach śluzowych jamy 
ustnej są rzadziej obserwowane  i nie są tak łatwe do zauwa-
żenia jak u innych gatunków zwierząt. 
 
           Pryszczyca jest chorobą zwalczaną z urzędu, powo-
dującą bardzo duże straty ekonomiczne, stąd ważne są dzia-
łania profilaktyczne zabezpieczające obiekty hodowlane 
przed zawleczeniem choroby. 
 

Podstawowe zasady zabezpieczenia to 
1. określenie wielkości terenu ochronnego wokół obiek-

tów i ograniczenie liczby wejść i wyjść na jego teren        
do minimum; 

2. zakaz wstępu osób postronnych na teren fermy; 
3. zabezpieczenie gospodarstwa w odpowiednią ilość 

ochronnego obuwia, odzieży, środków myjących                 
i środków dezynfekujących; 

4. wyłożenie przed wejściem na fermę mat dezynfekują-
cych, stale nasączonych środkami dezynfekującymi 
(2% roztwór sody kaustycznej, 1% roztwór Viconu); 

5. wprowadzanie obowiązku z mycia i odkażania rąk; 
6. maksymalne ograniczenie wjazdu środków transportu 

na teren gospodarstwa, sprawdzanie karty mycia               
i dezynfekcji pojazdu; 

7. oglądanie zwierząt co najmniej 1 x dziennie, zwracanie 
szczególnej uwagi na obecność pęcherzy i nadżerek  
w okolicach pyska, racic, raptowny spadek mleczności  
i utratę apetytu. 

 
           Po określeniu tych zmian należy natychmiast powia-
domić najbliższą placówkę weterynaryjną lub Urząd Gminy. 
           Ze względu na dużą zapadalność i szybkie rozprze-
strzeniania się zarazy, jak również z uwagi na ograniczone 
działania terapeutyczne, leczenie zwierząt na pryszczycę 
pozostaje na dalszym planie.  
 
                       
 
                        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie 
                                              Andrzej Chrzanowski 
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ak co roku w czerwcu, Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie 
organizowało krajowe finały 

ogólnopolskiego konkursu „Policjant 
ruchu drogowego 2001”. 

Wśród 36 finalistów znalazł 
się także policjant naszej brzozow-
skiej „drogówki” – starszy sierżant 
Grzegorz Kwiatkowski. W zespole 
reprezentującym województwo podkar-
packie, wspólnie ze starszym sierżan-
tem Dariuszem Dąbkiem  z oddziałów 
prewencji KWP, zajęli I miejsce w kra-
ju.  

 Zwycięzcy otrzymali: radiowóz 
ford-fokus, skuter yamaha ze skórza-
nym kombinezonem i hełmem dla kie-
rowcy, „radar’, alkotest, dwa kompute-
ry z drukarkami i dwie kamery video. 
Wszystkie nagrody zostały  ufundowa-
ne przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Komendanta Głównego Policji. 
Warto dodać, że nagrody te nie zmie-
ściły się w bagażniku otrzymanego ra-
diowozu. Po powrocie były następne 
wyróżnienia, a także list gratulacyjny 
dla zwycięzców – wystosowany przez 
Marszałka Województwa Podkarpac-

kiego - Bogdana Rzońcę. Laureaci 
otrzymali również nagrodę od Podkar-
packiego Komendanta Policji i Komen-
danta Powiatowego w Brzozowie oraz 
wzięli udział w programie przygotowa-
nym przez Radio „Rzeszów”. 

Zajęcie I miejsca w finałach 
ogólnopolskiego konkursu „Policjant 
ruchu drogowego 2001”  to olbrzymie 
wyróżnienie dla całego województwa 
podkarpackiego. Mamy nadzieję, że 
podobnych sukcesów będzie więcej. 

 
           (inf. własna) 
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PIERWSZE UTONIĘCIE NA "ZALEWIE"  

W  BLIZNEM 
 
 
           27 maja br., około godz. 15.00, dwaj bracia wraz z 
kilkoma kolegami - wszyscy mieszkańcy wsi Blizne - space-
rowali po zalewanym zbiorniku wodnym powstającym w 
Bliznem koło Brzozowa. Starszy z braci przebywał w  wo-
dzie w odległości ok. 50 m od  zapory, młodszy wybrał się 
na spacer wzdłuż  brzegu.  Po przejściu ok. 5-10 metrów 
prawdopodobnie pośliznął się i wpadł do wody. Niestety 
utonął zanim trzech, przebywających w niewielkiej odległo-
ści od miejsca tragedii, kolegów zdołało do niego dobiec. 
Należy zauważyć, że w miejscu tragedii poziom wody jest 
już dość wysoki (ok. 3m), bowiem  tędy przebiega koryto 
strumienia-rzeczki. 
            Od 15.30 topielca poszukiwało kilkunastu strażaków 
z brzozowskiej i sanockiej Państwowej Straży Pożarnej. Na 
przemian pracowało 8 nurków z pomocą strażaków na pon-
tonie. Dopiero ok. 20.30 udało się natrafić na zwłoki. Teren, 
który został zalany wodą  ma trawiaste dno, trawy przed za-
laniem sięgały tam do wysokości powyżej 1 metra, co utrud-
niało pracę poszukującym.  

Przepiękne okolice nowego, kilkunastohektarowego 
zbiornika wodnego, usytuowanego w naturalnej niecce po-
między wzniesieniami, stają się miejscem niedzielnych spa-
cerów mieszkańców Bliznego i okolic.  

Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy lubią  
i cenią spędzanie wolnego czasu nad wodą - bądźmy ostroż-
ni wybierając się  nad nowe, nieznane jeszcze zbiorniki 
wodne, nie ryzykujmy. Prosimy o rozwagę i wyobraźnię.  

 
 

PRZED NAMI OKRES URLOPOWO - WAKACYJNY 
 
           Wracając do domu po urlopie lub po weekendzie 
niejednokrotnie stwierdzasz, że pod Twoją nieobecność 

okradziono Cię. W złości myślisz, że zło-
dziei jest coraz więcej, a Policji jak zwykle 
nie ma! Może wówczas warto zdać sobie 
sprawę z tego, że nigdzie na świecie, przy 
każdym domu, mieszkaniu czy samocho-
dzie, nie stoi policjant. Może warto zasta-
nowić się, czy zrobiłeś wszystko, aby 
ustrzec się przed stratą... Aby kolejne po-
wroty były bardziej radosne, proponujemy: 
 

- nie zostawiać kluczy do domów, mieszkań w "dobrych 
schowkach", złodziej zazwyczaj zna takie miejsca  nie 
gorzej od Ciebie; 

- wyjeżdżając choćby na kilka dni zamknij dokładnie 
wszystkie drzwi i okna, również okienka piwnic i in-
nych pomieszczeń gospodarczych, przez które można  
dostać się do mieszkania. Pamiętajmy, że 2/3 włamywa-
czy dostaje się do mieszkań właśnie przez okna. 

- Nie pozostawiaj w drzwiach kartki „wyjechałem, wra-
cam pojutrze” , dajesz bowiem włamywaczowi infor-
mację, że mieszkanie jest puste.  

- Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż wartościowe 
przedmioty na przechowanie osobom godnym zaufania, 
poproś sąsiadów o opiekę nad domem, mieszkaniem. 

- Jeśli widzisz podejrzanie zachowujące się osoby na 
klatce schodowej, na parkingu przed blokiem, przed 
domem, na ulicy - zadzwoń na Policję. Być może dziś 
pomożesz Ty, a jutro pomogą Tobie. 

 
 

NOWE NUMERY TELEFONÓW BRZOZOWSKIEJ 
POLICJI 

 
 

Od kilku dni dzwoniący na numer centrali Policji           
w Brzozowie słyszą komunikat o tym, że nastąpiła zmiana 
numerów telefonów. Dopiero teraz Policja dostosowała 

swoją centralkę do warunków technicz-
nych, cyfrowych łączy TP SA Brzozów. 
Pozwoli to na bezpośrednie wybieranie 
numerów wewnętrznych w KPP. Dla uła-
twienia wszystkim dzwoniącym przedsta-
wiam wybrane numery: 
 

Komendant Powiatowy - (0-13) 43 083 01, 43 413 15 
I Zastępca Komendanta - (0-13) 43 083 02, 
Sekretariat Komendanta - (0-13) 43 083 05 
Naczelnik Sekcji Kryminalnej - (0-13) 43 083 20, 
Naczelnik Sekcji Prewencji - (0-13) 43 083 40,  
Naczelnik Sekcji Patrolowej i Ruchu Drogowego - (0-13) 43 
083 50,  
Rzecznik Prasowy (oficer prasowy) (0-13) 43083 47.  
Zespół Dzielnicowych w Brzozowie - (0-13) 43 082 42, 
(punkt przyjęć interesantów z siedzibą w Domu Kultury - 
(0-13) 43 084 24 
 
Rewiry Dzielnicowych w terenie:  
Domaradz - (0-13) 43 083 71 
Dydnia - (0-13) 43 083 72 
Haczów - (0-13) 43 083 73 
Jasienica Rosielna (0-13) 43 060 07 
Nozdrzec (0-13) 43 083 75  
 
Chcąc dodzwonić się do innych pracowników KPP - proszę 
o wybieranie numeru centrali Policji (0-13) 43 08 399 
 
 
                                          Opracował: komisarz Jan Wolak 

§ L

              POLICJA  W POWIECIE 
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III Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Sporcie Pożarniczym  Rzeszów – Brzozów  
31.05.2001r.– 01.06.2001r. 

 
           W dniach 31.05.– 01.06.2001r. odbyły się III Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Sporcie Pożarniczym.  
W mistrzostwach udział wzięło 20 reprezentacji z poszczególnych komend miejskich i powiatowych województwa podkar-
packiego. 
           Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał Podkarpacki Komendant Wojewódzki – bryg. mgr inż. Witold Skomra na 
stadionie MOSiR w Brzozowie. Ceremonię otwarcia poprzedziło złożenie meldunku o gotowości rozpoczęcia mistrzostw, 
który to meldunek złożył asp. sztab. Edward Rozenbajgier. Uroczystości rozpoczęcia mistrzostw towarzyszyła Orkiestra  Dę-
ta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie pod batutą kapelmistrza  Tadeusza Podulki. Przybyłych gości powitał Starosta 
Brzozowski mgr Józef Rzepka. 
           Program mistrzostw przedstawiał się następująco: 
Pierwszy dzień – 31.05.2001r.  na obiekcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie rozegrano konku-
rencje indywidualne tj.: pożarniczy tor przeszkód 100 m, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej. 
Drugi dzień – 01.06.2001r.  na obiekcie MOSiR-u w Brzozowie rozegrano konkurencje drużynowe tj.: sztafetę pożarniczą 
4 x 100 m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe.  
W wyniku przeprowadzonych konkurencji pożarniczych  w dwudniowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego kla-
syfikacja generalna przedstawia się następująco: 

1.    Komenda Powiatowa PSP w Stalowej Woli 
2.    Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu 
3.    Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie 
4.    Komenda Miejska PSP w Rzeszowie 
5.    Komenda Powiatowa PSP w Nisku 

Organizatorzy, którymi byli: Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie i Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak” w Rzeszowie 
wspólnie ze sponsorami, takimi jak: Firma Piotr Wawrzaszek – Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielska Białej, Staro-
sta Brzozowski oraz  Burmistrz Gminy Brzozów ufundowali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. 
Za I-miejsce w klasyfikacji generalnej drużyna otrzymała telewizor kolorowy, za II-miejsce kuchenkę mikrofalową, a za III-
miejsce odkurzacz. 
Ponadto za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacjach indywidualnych również wręczono nagrody,  m in.: frytkownica, walk-
man, radiomagnetofon, obuwie strażackie, hełmy i artykuły gospodarstwa domowego. 
           Podsumowania i zakończenia zawodów dokonał: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie – bryg. mgr inż. Antoni Bernatowski.  W zakończeniu zawodów udział wzięli: Starosta Brzozowski, Burmistrz Gminy 
Brzozów, Prezes Sportowego Klubu Pożarniczego „Strażak” w Rzeszowie – st. bryg. inż. Aleksander Jankowski, oraz ko-
mendanci miejscy i powiatowi PSP z województwa podkarpackiego. 
           Na uwagę zasługuje fakt zajęcia III-miejsca przez  tut. jednostkę w klasyfikacji generalnej mistrzostw przy tak silnej 
konkurencji innych dużych jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa. 
 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE W OKRESIE  
OD 10.05.2001 DO 10.06.2001r. 

 
Straż Pożarna interweniowała w 15 przypadkach, w tym odnotowano: 

Pożarów ogółem  - 7; Miejscowych zagrożeń ogółem - 10;  Alarmów fałszywych ogółem - O 
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Charakterystyczne zdarzenia 
 

1. Pożar lakierni w Jasienicy Rosielnej. 
W dniu 11 maja br. o godz. 16.02 miał 

miejsce pożar w lakierni przy Zakładach Drzew-
nych TAMA Sp. z o.o. w Jasienicy Rosielnej. 
Zadysponowano dwa zastępy gaśnicze z JRG.  
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono,  
że paliły się lakierowane elementy znajdujące się  
w tym czasie w piecu suszarni. Pożar został uga-
szony przy użyciu gaśnic przed przybyciem 
pierwszej jednostki. Przypuszczalną przyczyną 
zdarzenia było powstanie pożaru w piecu suszarni 
w pomieszczeniu lakierni. 
 

2. Zadymienie budynku mieszkalnego w Brzo-
zowie. 

W dniu 27.05.2001 r. o godz. 03.35 do-
szło do silnego  zadymienia klatki schodowej 
budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika w 
Brzozowie. Zadysponowano jeden zastęp z JRG.  
Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zlokalizowa-
no mieszkanie, z którego wydostawał się dym.  
Po kilku  próbach obudzenia właściciela mieszka-
nia, które nie przyniosły efektu ratownicy weszli 
do mieszkania przez otwarte okno przy pomocy 
drabiny. Po usunięciu źródła zadymienia przystą-
piono do odymienia mieszkania i klatki schodo-
wej. Jak się okazało źródłem zadymienia było 
pozostawienie gotowanej potrawy bez nadzoru. 

3.Akcja poszukiwania topielca w Bliznem. 
              W dniu 27.05.2001 r. o godz. 15.24 miał 
miejsce wypadek  utonął mieszkaniec wsi Blizne 
na obiekcie zbiornika rekreacyjno-retencyjnego. 
Zadysponowano jeden zastęp z JRG oraz grupę 
nurków z tut. jednostki. Po przybyciu zastępu  
ze sprzętem nurkowym przystąpiono do poszuki-
wania zwłok topielca. W czasie trwania akcji 
dowódca zadysponował sekcję płetwonurków  
z JRG Sanok. Po przeprowadzonej kilkugodzin-
nej akcji penetrowania dna zbiornika wodnego 
nurkowie z JRG Brzozów i JRG Sanok odnaleźli 
i wydobyli zwłoki poszukiwanego chłopca, które 
przekazano Policji. 
                      Opracował: asp. Tomasz Mielcarek 

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 



Konferencja sprawozdawcza PCK 
 
           30 maja br. odbyła się konferencja sprawozdawcza  
z działalności Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Brzozowie za okres od 1998r. do 2001 r. 

Podczas konferencji podsumowano kończącą się  
4-letnią kadencje Rejonowych Ciał statutowych Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Brzozowie oraz wybrano nowy skład 
Zarządu, który przedstawia się następująco: 

1) Danuta Gwizdała – prezes 
2) Bogusław Lidwin 
3) Mieczysława Wasylewicz 
4) Maria Ostrowska 
5) Agnieszka Sabat. 

 
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

1) Maria Lisowska 
2) Wojciech Szuba 
3) Maria Stemulak 

W czasie obrad ustalono również plany i zadania na 
następną kadencję w oparciu o strategię 2010 i posiadane 
możliwości organizacyjne i finansowe. Do priorytetowych 
zadań w nadchodzącym okresie należeć będzie pomoc  
ludziom potrzebującym w tym włączanie się do podejmowa-
nych akcji pomocy ofiarom klęsk i katastrof za granicą, roz-
wijanie zainteresowań młodzieży poprzez jej udział  
w różnych formach promocji zdrowia, nauczania zasad 
udzielania pierwszej pomocy, wpajanie jej wrażliwości na 
ból, cierpienie i krzywdę innych, a także upowszechnianie 
zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, dążenie  
do zwiększenia ilości aktywnych wolontariuszy PCK i pozy-
skiwanie środków na działalność PCK z różnych źródeł. 
                                                                      (inf. własna) 
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           Pod patronatem i przy wsparciu 
finansowym Wojewody Podkarpackie-
go, Starosty Brzozowskiego, PZU S.A. 
Inspektorat Brzozów, PFRON-u, Wy-
działu Spraw Społecznych w Rzeszo-
wie, Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
pracownicy Domu Pomocy Społecznej 
Brzozów – Orzechówka zorganizowali 
spartakiadę sportową DPS. 
           Dnia 12 czerwca 2001 r. na sta-
dionie Domu Pomocy Społecznej  
w Orzechówce odbyła się III Woje-
wódzka Spartakiada DPS Wojewódz-
twa Podkarpackiego. W imprezie wzięli 
udział mieszkańcy 35 Domów Pomocy 
Społecznej, które zgłosiły swój udział 
w tej ogólno wojewódzkiej uroczysto-
ści. Wśród licznych zaproszonych go-
ści, przedstawicieli władz państwo-
wych, wojewódzkich i powiatowych, 
swoją obecnością imprezę zaszczycili   
m. in.: Senator RP- Jerzy Borcz, Poseł 
na Sejm RP- Andrzej Kozioł, Starosta 
Brzozowski- Józef Rzepka, Dyrektor 
PZU S. A. Inspektorat Brzozów- Stani-
sław Dębiec, Dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych w Rzeszowie- Mirosław 
Przewoźnik, Dyrektor PZU Życie        
o/ Rzeszów – Jerzy Wanat, Dyrektor 
DPS Brzozów- Edward Mroziak oraz 
dyrektorzy i kierownicy DPS i Powia-
towych Centrów Pomocy Rodzinie wo-
jewództwa podkarpackiego. 
           Według „Regulaminu III Sparta-
kiady Sportowej DPS” uczestnikami 
zawodów i rozgrywanych konkurencji 
byli przedstawiciele różnego typu DPS 
naszego województwa m. in.: domów 
dla przewlekle somatycznie chorych, 
dla dzieci niepełnosprawnych intelektu-
alnie, dla dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie, dla przewlekle – psy-

chicznie chorych, dla osób starych oraz 
dla samotnych matek i kobiet w ciąży. 
Wszystkie konkurencje rozgrywane 
były w trzech kategoriach wiekowych: 
I – mieszkańcy do 20 lat, 
II – mieszkańcy od 20 do 50 lat, 
III – mieszkańcy powyżej 50 lat. 

Jako ciekawostkę należy podać, 
iż najstarszy z uczestników miał 89 lat  
i  został uhonorowany za swój wiek 
nagrodą specjalną ufundowaną przez 
Posła na Sejm RP –Andrzeja Kozioła. 
Indywidualną nagrodę, puchar ufundo-
wany przez Prezesa LZS Pana Broni-
sława Przyczynka otrzymała za zwycię-
stwo w typowo męskiej konkurencji – 
wyciskanie ciężarów – Danuta Matuła  
z DPS Łąki. 

W kat. I organizatorzy przewi-
dzieli następujące dyscypliny: skok  
w dal, bieg na 40 metrów, slalom rowe-
rowy, rzut piłką lekarską, rzut piłką te-
nisową do celu, podnoszenie na drążku, 
piłka w tunelu. W kat. II: rzut do celu 
kółkiem ringo, rzut piłką lekarską, bieg 
na 40 metrów, wyciskanie ciężarów, 
bieg w workach, rzut piłką do kosza 
oraz piłka w tunelu. W kat. III: rzut lot-
kami do tarczy, jazda na rowerze reha-
bilitacyjnym, rzut do celu kółkiem rin-

go, rzut piłką do kosza, rozciąganie 
ekspandera, przyciąganie ciężaru oraz 
slalom. 

 „ Najwięcej problemów, przy 
organizacji, mieliśmy jednak- mówi 
jeden z organizatorów Pan Marek Ja-
strzębski- z pogodą. Dzień przed impre-
zą, w strugach deszczu, ustawialiśmy 
potrzebne eksponaty, podesty, namioty i 
ławki. Szczerze mówiąc, byliśmy zała-
mani. Jednakże nasz wysiłek nie po-
szedł na marne, następnego dnia za-
równo pogoda, jak i większość zapro-
szonych gości dopisała. Wszystkiego, 
muszę przyznać, dokonaliśmy dzięki 
naszemu samozaparciu oraz pomocy 
finansowej uzyskanej od sponsorów: 
PFRON, PZU S. A., PZU ŻYCIE, Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS.”  
           Spartakiadę rozpoczęła oficjalna 
część, na którą złożyło się podniesienie 
flagi na maszt, zapalenie znicza, ode-
granie hymnu Spartakiady, przemarsz 
przybyłych drużyn oraz wystąpienia 
zaproszonych gości. Uroczyste przemó-
wienie wygłosili m. in. Starosta Brzo-
zowski, Dyrektor Wydziału Spraw Spo-
łecznych w Rzeszowie, Senator RP 
oraz Proboszcz parafii Orzechówka. 

Właściwa część składała się  

III WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW  
DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

Rzut piłką do kosza 

Wyciskanie ciężarów 



z rozgrywek indywidualnych i drużyno-
wych. W rozgrywkach kat. I dużym 
zaangażowaniem i osiągnięciami po-
szczycić mogą się: Krajowy Ośrodek 
Socjalno- Szkoleniowy dla Kobiet  
w Gorzycach.(I m) oraz DPS Lubaczów
(II m ).  W kat. II zwycięzcami okazali 
się mieszkańcy: DPS Pełkinie (I m.), 
DPS  dla Dzieci w Iwoniczu (II m.), 
DPS w Jarosławiu (III m.). W kat. III 
pierwsze miejsce zajął DPS w Stalowej 
Woli, drugie – DPS w Łańcucie, trze-
cie – DPS w Brzózie Królewskiej. Po 
zakończeniu rozgrywek przyszedł czas 
na nagrody, puchary, medale i dyplo-
my. Uroczyście wręczali je m. in.: Se-
nator RP- Jerzy Borcz, Poseł na Sejm 
RP – Andrzej Kozioł, Starosta Brzo-
zowski – Józef Rzepka, Dyrektor Wy-
działu Spraw Społecznych w Rzeszo-

wie – Mirosław Przewoźnik, Dyrektor 
DPS Brzozów – Edward Mroziak.  

Po przerwie obiadowej „swoje 
pięć minut” mieli zaproszeni goście  
i współorganizatorzy. Odbył się miano-
wicie konkurs rzutu piłką lekarską,  
w którym wzięli udział dyrektorzy DPS 
i PCPR, w dwu kategoriach kobiety  
i mężczyźni. Fundatorem nagród dla 
zwycięzców tej konkurencji był Pan 
Jerzy Wanat – dyrektor PZU Życie. 
Kolejną atrakcją tej części imprezy był 
mecz piłki nożnej „Jezuici - Organiza-
torzy” zakończony wynikiem 3:4.  

Po zakończonych zawodach, 
przyszedł czas na mniej oficjalną część 
imprezy - piknik. W trakcie „Pikniku” 
organizatorzy przewidzieli występy: 
Dzieci Estrady Brzozowskiej – BDK, 
pary tanecznej- Agnieszka Lorens i Łu-

kasz Dutka- z Klubu Tańca Towarzy-
skiego „Fantazja” w Haczowie, zabawy 
taneczne i integracyjne prowadzone 
przez instruktorów DPS Brzozów - 
Orzechówka. Cała impreza trwała do 
późnych godzin wieczornych. 

 
        Eliza Wojnicka – Buczek  

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA  

  17 

Podziękowania DPS  
 
           Emocje związane z III Spartakiadą Sportową Domów 
Pomocy Społecznej woj. podkarpackiego już nieco ostygły, 
ale na twarzach uczestników nadal maluje się wyraz zado-
wolenia na wspomnienie sportowych zmagań, a na półkach 
zwycięzców połyskują zdobyte puchary i medale. Impreza ta 
nie odbyłaby się jednak, gdyby nie grono ludzi dobrej woli, 
którym nie są obojętne losy osób samotnych, starych, nie-
pełnosprawnych, a jednak pełnowartościowych członków 
naszego społeczeństwa. 
           Korzystając z okazji pragnąłbym na łamach Brzo-
zowskiej Gazety Powiatowej złożyć serdeczne podziękowa-
nia tym wszystkim, którzy okazali nam pomoc poprzez oso-
biste zaangażowanie oraz za wsparcie materialne i duchowe. 
Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę Wojewo-
dy Podkarpackiego Pana Zbigniewa Sieczkosia i Starosty 
Brzozowskiego Pana Józefa Rzepki, którzy ze swych środ-
ków zasilili stronę finansową imprezy. Sponsoringu udzielił 
także Podkarpacki Oddział Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, PZU Życie S.A., PZU S.A. 
oraz Podkarpackie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sporto-
wych, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  
Ponadto Starosta Brzozowski poparł inicjatywę zorganizo-
wania III Spartakiady Sportowej DPS woj. podkarpackiego 
na naszym terenie, a także stworzył podstawy materialne  
i formalne do jej przeprowadzenia. Dziękuję również pra-
cownikom Starostwa Brzozowskiego za każdą pomoc, jaką 
z ich strony otrzymaliśmy. Nieocenioną pomoc w postaci 
użyczenia własnego sprzętu uzyskaliśmy ze strony: 
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie 
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinówce 
- Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej 
- Klubokawiarni „Perła” w Grabownicy 
- Firmy DROGBUD z Domaradza 
- Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego BESZA  

w Zarszynie 
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie 
- Powiatowego Rejonu Dróg 
- Wojewódzkiego Rejonu Dróg 
- Pani Katarzyny Czopor 

- Pana Dariusza Laska 
- Państwa Heleny i Stanisława Cyconiów ze Starej Wsi. 

Serdeczne podziękowania kieruję również w stronę Ko-
mendanta Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożar-
nej Pana Stanisława Pająka, jak i pracownikom mu podle-
głym za pomoc w transporcie oraz za wypożyczenie sprzętu. 
Dziękuję również za fachową pomoc w organizacji, prowa-
dzeniu i sędziowaniu rozgrywek sportowych, jaką uzyskali-
śmy ze strony nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół 
średnich w Brzozowie – Liceum Ogólnokształcącego, Ze-
społu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, 
oraz ze strony kleryków nowicjuszy z Kolegium Ojców Je-
zuitów w Starej Wsi. 
Zakładaliśmy że Spartakiada Sportowa, którą zorganizuje-
my nie będzie ograniczała się tylko do konkurencji sporto-
wych rozgrywanych przez mieszkańców DPS, ale będzie to 
również spotkanie towarzyskie i integracyjne spędzone  
w miłej oprawie artystycznej. Z założenia tego pomogła 
nam się wywiązać Orkiestra Dęta działająca przy Brzozow-
skim Domu Kultury, która taktami marsza dodała artystycz-
nego blichtru i patosu na otwarciu Spartakiady. Dziękuję 
również młodym artystom Dziecięcej Estrady Brzozowskie-
go Domu Kultury oraz parze tanecznej Klubu Tańca Towa-
rzyskiego „Fantazja” w Haczowie, którzy swymi występami 
zachęcali wszystkich do wspólnej zabawy. 
Słowa podziękowania kieruję również w stronę pracowni-
ków DPS w Brzozowie i filii w Orzechówce, którzy w czyn-
nościach przygotowawczych pracowali z ogromnym zaan-
gażowaniem ze zdwojonym nakładem sił i  pomimo różnych 
niedogodności, w tym również pogodowych, starali się, by 
całość imprezy przebiegała bez uchybień oraz w należnej jej 
oprawie i by każdy uczestnik mógł mile wspominać razem 
spędzone chwile. 

Zorganizowanie tego typu imprezy na szczeblu woje-
wódzkim wymagało współpracy wielu jednostek i instytucji, 
ale przede wszystkim dobrej woli i chęci niesienia pomocy 
innym – my tą pomoc otrzymaliśmy. Dziękuję. 

 
                    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
                                    w Brzozowie 

                                               Edward Mroziak  

Drużyna Organizatorów 



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie informuje, że zostały wprowadzone numery tele-
fonów do wszystkich komórek organizacyjnych. Od dnia 01.07.2001 można bezpośrednio dzwonić pod niżej podane 
numery.          

ODDZIAŁY 

Ubezpieczony  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym /Dz. U 
Nr 28 poz. 153 z późn. zm./ ubezpieczonymi są osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie karty stałe-
go pobytu lub karty czasowego pobytu wydanej im w związku z udzieleniem statusu  uchodźcy , jeżeli: 
1. podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, 
2. ubezpieczają się dobrowolnie, 
3. są członkami rodzin osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. 

Rak stercza - choroba cywilizacji? 
 

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się zwiększo-
ną zachorowalność na nowotwory złośliwe - zarówno  
u mężczyzn jak i u kobiet. Zauważa się również wzrost 
świadomości społeczeństwa o zagrożeniu jakie stanowią 
choroby nowotworowe, świadczy o tym zwiększona zgła-
szalność do placówek medycznych  osób chcących uzyskać 
poradę co do swojego stanu zdrowia, szczególnie w zakresie 
profilaktyki onkologicznej.  
Tak jak u kobiet jednym z najczęstszych nowotworów odno-
towywany jest nowotwór narządu rodnego i sutka, tak  
u mężczyzn,  obok raka płuca i raka jelita grubego, jednym  
z najczęstszych jest nowotwór gruczołu krokowego 
(stercza). 
           Rak gruczołu krokowego jest bardzo częstym  scho-
rzeniem o postępującej dynamice zachorowań i stanowi 
około 80% nowotworów męskich narządów płciowych.  
W Polsce  nowotwory złośliwe gruczołu krokowego stano-
wią około 5% wszystkich nowotworów, są trzecią przyczy-
ną zgonów  nowotworowych oraz wykazują stały wzrost 
poziomu współczynników. 

Występowanie raka stercza wzrasta z wiekiem,  jest 
to nowotwór hormonozależny, częsty u mężczyzn z wyso-
kim poziomem testosteronu i zażywających anaboliki, po-
wstający w następstwie genetycznych predyspozycji, nara-
żenia na ekologiczne czynniki karcynogenne i czynniki za-
kaźne. Dieta bogata w karoten, proteiny zwiększa ryzyko 
zachorowania na raka gruczołu krokowego. Rola diety tłusz-
czowej w raku stercza nie jest do końca poznana, tak jak w 
raku jelita grubego. Wgłębiając się  w analizę przyczyn po-
wstawania choroby nowotworowej raka stercza nie można 
wykluczyć cywilizacyjnych, zawodowych czy środowisko-
wych czynników karcynogenezy.  Karcynogeny  pochodze-
nia chemicznego mogą być aktywowane przez metabolity 
samej tkanki gruczołowej stercza. Ryzyko zachorowania 
zwiększa się u  pracowników mających kontakt ze środkami 
ochrony roślin, przemysłu metalowego i azotowego.  

Najczęstszym nowotworem złośliwym stercza jest gruczola-
korak (adenocarcinoma) i stanowi około 75% wszystkich 
złośliwych   guzów tego narządu. Do rzadkich nowotworów 
złośliwych należą: rak z nabłonka przejściowego (carcinoma 
urotheliale), rak galaretowaty (carcinoma gelatinosum) i rak 
łuskowaty (carcinoma squamosum). 
           Oznaczanie specyficznego antygenu sterczowego 
(PSA-Prostate Specific Antigen) i przezodbytnicza  ultraso-
nografia (TRUS - Transrectal  Ultrasonography ) pozwala 
oczekiwać na wzrost wykrywalności raka stercza w nadcho-
dzącej dekadzie oraz monitorowanie leczenia. 
           Profilaktyczne programy przesiewowe wczesnego 
wykrywania tego nowotworu oparte są na wyżej wymienio-
nych podstawowych badaniach oraz na badaniu klinicznym. 
W praktyce programów profilaktycznych Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego SPZOZ w Brzozowie oprócz pro-
gramu raka stercza ujęte są również inne programy wczesne-
go wykrywania raka, finansowane przez Podkarpacką Re-
gionalną Kasę Chorych w Rzeszowie  i są bezpłatne dla 
zgłaszających się osób. 
           W ramach wspomnianego wyżej profilaktycznego 
programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania 
raka gruczołu krokowego realizowane są badania u męż-
czyzn w wieku od 50 do 69 roku życia – bez skierowania 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Badania wykonywane 
są w Specjalistycznych Poradniach : Urologicznej i Chirur-
gii Onkologicznej Ośrodka Onkologicznego - Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie, 
ul. Ks. J. Bielawskiego 12  - codziennie w godzinach  
od 9 – 15-tej, oprócz sobót. Osoby zgłaszające się powinny 
posiadać : dowód ubezpieczenia i nr PESEL. 

Wczesne wykrycie i rozpoznanie choroby nowotwo-
rowej to ogromna szansa dla osoby chorej - gdyż podjęcie 
leczenia we wczesnej fazie choroby daje  pozytywne  efekty 
terapeutyczne  jak również zwiększa szansę  nawet całkowi-
tego wyleczenia. 
Dlatego też  zachęcamy  i zapraszamy do wzięcia udziału  
w  programie badań. 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA  

I. DZIECIĘCY 
1/    4309607  Sekretariat 
2/    4309603  Dyżurka lekarska 
3/    4309638  Ordynator oddziału 
4/    4309624  Dyżurka pielęgniarki oddziałowej 
5/    4309601  Dyżurka pielęgniarek 
6/    4309602  Dyżurka lekarska 

 

II.   WEWNĘTRZNY 
1/    tel./fax.   4309623  Sekretariat 
2/    4309614  Ordynator oddziału 
3/    4309615  Z-ca Ordynatora oddziału 
4/    4309621  Dyżurka pielęgniarki oddziałowej 
5/    4309616  Dyżurka pielęgniarek 
6/    4309618  Dyżurka lekarska-dzienna 
7/    4309620  Dyżurka lekarska-nocna 

Telefony dotyczące pozostałych  oddziałów podamy w kolejnych numerach naszej gazety. 
                                                                                                                                                                       (inf. własna) 
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NARKOMANIA – PROBLEMEM NASZEJ CYWILIZACJI (cz. I) 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA  

  19 

BRZOZOWSKIE NIE LEŻY NA KOŃCU 
ŚWIATA... 

 
Kiedy na spotkaniach z młodzieżą szkolną lub spotkaniach 

środowiskowych choćby z rodzicami na spotkaniach okreso-

wych w szkołach mówiliśmy, iż „Brzozowskie” jako region 

nie leży na końcu świata, że dealerzy narkotykowi zechcą  

i w nasze środowisko wejść, bo w tym zakresie jest to dla 

nich „biała plama”, którą należy zagospodarować – słuchano 

policjantów jak osoby opowiadające bajki. Niezależnie od 

tego, iż mówiliśmy – pro-

wadzono czynności poli-

cyjne w tym zakresie 

ewentualnego ujawnienia 

narkomanii w Brzozowie. 

Działania te dały rezultat 

w kwietniu br., kiedy to 

zatrzymano trzy osoby, 

dwu uczniów szkoły śred-

niej i studenta jednej  

z rzeszowskich wyższych 

uczelni, mieszkańców 

Brzozowa, którzy rozpro-

wadzali wśród młodzieży szkolnej środki narkotyczne. Na 

wniosek Policji i miejscowej Prokuratury Sąd Rejonowy  

w Brzozowie zastosował wobec tych trzech młodzieńców 

środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Od tej 

pory pod nadzorem Prokuratury, przy udziale policjantów  

z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie trwają czyn-

ności zmierzające do ustalenia jak duży zasięg miał kolpor-

taż środków narkotycznych w Brzozowskiem?  Należy pa-

miętać, że Policja jest tylko jednym z podmiotów w zakresie 

zwalczania tego zjawiska. Wśród sojuszników widzimy na-

uczycieli i pedagogów szkolnych oraz rodziców. To od osób 

częstego kontaktu z młodymi ludźmi zależy czy ujawniać 

będziemy kolejne przypadki, kolejnych dealerów kolejne 

nici narkotykowych powiązań, jakie mogą przecież stwo-

rzyć się ponownie w naszym powiecie, niekoniecznie w sa-

mym Brzozowie. Stąd też pozwalamy sobie na podanie sze-

rokiego katalogu zachowań, które „mogą” wskazywać,  

iż ktoś jest po zażyciu środka narkotycznego: szerokie lub 

zwężone źrenice, dreszcze lub drgawki, zdarzająca się utrata 

przytomności, częste zmiany zachowań od podenerwowania 

po wesołość, krwotoki z nosa, ospałość (np. popołudniowe 

podsypianie np. motywowane zmęczeniem), długie przesia-

dywania w swoim pokoju lub wymykanie się z domu i póź-

ne powroty, obojętność na sprawy wiary, kradzieże i używa-

nie słów nieprzyzwoitych, kłopoty z nauką i inne. Kiedy 

stwierdzimy kilka z tych cech, które potwierdzimy np. słod-

kim, mdłym zapachem na ubraniu lub w pokoju, niewiado-

mego pochodzenia tabletką(ami) w kieszeni spodni lub bluz-

ki, resztkami tytoniu -mogą to być sygnały, iż nasze dziecko 

miało kontakt ze środkami narkotycznymi. Warto upewnić 

się, poprosić o poradę pedagoga szkolnego, psychologa, 

zwrócić się o opinię do Poradni Zdrowia Psychicznego lub 

odbyć rozmowę z policjantem zajmującym się problematyką 

narkomanii w Komendzie Powiatowej Policji. Każdej z ww. 

osób zależy przede wszystkim na zapobieganiu, nie świad-

czy to, że celem działań nie jest także zwalczanie. Warto 

wiedzieć, iż nowelizacja ustawy „o zapobieganiu narkoma-

nii” przewiduje karalność nie tylko za rozprowadzanie środ-

ków narkotycznych, ale także za ich posiadanie. Ta nowela 

ustawowa zniosła dotychczas obowiązujący zapis o dopusz-

czeniu do posiadania narkotyku na własne potrzeby.  

W imieniu policji apeluję do Czytelników, którzy posiadali-

by „jakieś” informacje o problemie narkotyków na terenie 

powiatu brzozowskiego o informowanie ww. osób lub insty-

tucji. Nie mamy bowiem gwarancji, że skoro mnie, mojego 

dziecka ten problem nie dotyczy, mogę „schować głowę  

w piasek” i udawać, że nie wiem. Własne dziecko może być 

tym rozsądnym i „nie brać”, ale nie wiemy, czy dealerzy nie 

dotrą do dzieci kuzynów, sąsiadów, znajomych czy przyja-

ciół, czy nasze milczenie nie przyczyni się do tego,  

że wpadnie w nałóg, którego finałem może być pogrzeb.  

Może przyczynić się do następnej fali narkotykowej, która 

może w przyszłości dotknąć także nasze dziecko.  

A wówczas odezwie się sumienie ... 

 

Specjalista ds. prewencji kryminalnej KPP w Brzozowie                  
                                                         komisarz Jan Wolak 



XXI Sesja Rady Powiatu 
31 maja br. odbyła się XXI Se-

sja Rady Powiatu Brzozowskiego. Te-
matem sesji było omówienie zagadnie-
nia kultury fizycznej w powiecie brzo-
zowskim (działalność klubów i stowa-
rzyszeń) oraz realizacji zadań związa-
nych z poprawą infrastruktuktury dróg 
powiatowych. 

W czasie obrad podjęto kilka 
uchwał, m.in. w sprawie emisji obliga-
cji powiatowych.  

Rada Powiatu Brzozowskiego 
postanowiła wyemitować obligacje na 

łączną kwotę 2.500,00 PLN. Emisja 
obligacji ma na celu pokrycie wydat-
ków związanych z odbudową i moder-
nizacją dróg powiatowych i zakupem 
sprzętu remontowego dróg. 

Kolejna uchwała dotyczyła od-
wołania Pana Emila Nieznańskiego  
z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej w związku ze złożoną re-
zygnacją i powołanie na to stanowisko 
Pana Pawła Chrupka. Zastępcą Prze-
wodniczącego został Pan Janusz Pytlo-
wany. 

Rada Powiatu Brzozowskiego 
w czasie obrad negatywnie zaopinio-
wała wniosek Komitetu ds. utworzenia 
gminy Blizne o wydzielenie wsi Bliz-
ne z gminy Jasienica Rosielna i utwo-
rzenie na wydzielonym obszarze gmi-
ny Blizne.  
 
 
                      Rzecznik Prasowy  
                 Starostwa Brzozowskiego 

      Magdalena Pilawska 

INFORMACJE Z POWIATU  
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KONKURS LITERACKI  ,,ZŁOTE SYLABY”  BRZOZÓW 2001  

 
W kwietniu br.  ogłosiliśmy konkurs literacki „Złote Sylaby”.  Ponieważ zainteresowanie konkursem jest bardzo  

duże, i wciąż nadchodzą nowe wiersze, postanowiliśmy przedłużyć czas nadsyłania prac do końca września br. Wszystkim 
zainteresowanym przypominamy regulamin konkursu. 
 
I. Organizator 
 
1.    Starostwo Powiatowe w Brzozowie 
II. Zasady ogólne 
 
1. Ideą konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji oraz promocja talen-

tów literackich jak i podkreślanie piękna ziemi brzozowskiej.  
2. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści jak i wieku twórców. 

Wiersze oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 
- szkoła podstawowa i gimnazjum  
- młodzieży szkół średnich 
- pozostali 

3.    Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie maszynopisu lub czytelnego rękopisu minimum dwóch wierszy o do-
wolnej tematyce w tym jeden traktujący o naszych ,,małych ojczyznach”. Do zestawu wierszy należy dołączyć nastę-
pujące informacje (tylko do wiadomości organizatora) : wiek, dokładny adres, zawód (uczniowie - nazwa szkoły, kla-
sa ). Na życzenie autora istnieje możliwość podpisania utworu inicjałami. 

4.    Prace należy przesyłać lub dostarczyć w terminie do 30.09.2001 roku na adres : Starostwo Powiatowe , 36 – 200 
Brzozów, ul. Armii Krajowej 1 Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu. W wyżej 
wymienionym Wydziale można uzyskać dodatkowe informacje  tel. 43 426  45. 

5.     Na konkurs nie należy nadsyłać utworów wcześniej publikowanych.                
6.     Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatora. 
7.     W każdej kategorii wiekowej jury wyłoni po trzech laureatów, którym organizatorzy przyznają nagrody. 
8.    Przewiduje się również przyznanie wyróżnień jak i nagród specjalnych np. za wiersz podkreślający piękno ziemi po-

wiatu brzozowskiego. 
9.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nadesłanych wierszy( traktujemy to również jako wyróżnienie ) bez 

wypłaty honorariów i zgody autorów.  
10.   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku  2001 r.  

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!  

           11 lipca br. miało miejsce ofi-
cjalne otwarcie biura redakcji „
Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, 
która znajduje się w budynku internatu 

Zespołu Szkół Budowlanych  w Brzo-
zowie, przy ulicy Sienkiewicza 2. 
Przecięcia wstęgi dokonał Starosta 
Brzozowski – Józef Rzepka, w obec-

ności zaproszonych gości i pracowni-
ków redakcji.  
                                                         
                                      (inf. własna) 

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” 



„W 1967 r. po śmierci mojego poprzednika zostałem proboszczem tutejszej parafii.  
Widząc stan świątyni natychmiast przystąpiłem do prac remontowych”  

- wspomnienia Księdza Infułata Juliana Pudło  
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Brzozów – piękne miasto leżące na Pogórzu Strzy-
żowsko-Dynowskim, w dolinie Stobnicy, w historycznej 
Ziemi Sanockiej. Jego serce stanowi wspaniała świątynia. 
Jej proboszczem od 33 lat jest Ksiądz Infułat Julian Pudło, 
który dla „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” opowiedział  
o latach spędzonych w naszej parafii.  
 
M.P.: Księże Infułacie, jak wyglądały początki Księdza 
działalności w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego?  
 
K.I.:  Przyszedłem tutaj 1 września 1954 r. W czasach bar-
dzo trudnych kiedy już próbowano uderzyć w Kościół. 
Przed moim przybyciem pracował tutaj zasłużony kapłan - 
ksiądz Marian Koperek, który został sparaliżowany i od 
stycznia nie było katechezy ani w liceum ogólnokształcą-
cym ani w liceum pedagogicznym. Ówczesny proboszcz 
Ksiądz Dziekan Lewiński zlecił mi katechezę właśnie nad tą 
młodzieżą. Biorąc pod uwagę mój brak doświadczenia, było 
to zadanie bardzo odpowiedzialne. Organizacja katechezy 
odbywała się na terenie kościoła,  systemem katakumbo-
wym. Do dziś pamiętam jak młodzież chętnie przychodziła.  
Uczyłem w kościele, w zachrystii, potem w dawnym skarb-
cu. Przychodziła jedna, dwie lub trzy klasy, nie było nagło-
śnienia, było zimno, ale młodzież podziwiałem, ponieważ 
była bardzo ofiarna i pragnęła poznać prawdy naszej wiary. 

Uczyłem przez wiele lat, cały ten czas pomagałem 
ówczesnemu proboszczowi, który był po zawale serca, 
wszystko jednak układało się dobrze. 

W 1967r. po śmierci mojego poprzednika zostałem 
proboszczem tutejszej parafii. 
 
M.P.: Od tego momentu jest Ksiądz inicjatorem szczegóło-
wych prac restauracyjno-konserwatorskich przy świątyni. 
Proszę o nich opowiedzieć. 
    
 K.I.:  Po objęciu funkcji proboszcza, widząc stan świątyni, 
natychmiast przystąpiłem do działania. Z miejsca zgłosiłem 
do ówczesnych władz, do  kurii biskupiej, do urzędu konser-
watorskiego w Rzeszowie chęć odnowy kościoła, gdyż za-
znaczyłem, że nie gwarantuję za bezpieczeństwo. Rozpoczą-
łem przygotowanie do gruntowego remontu i ratowania za-
bytkowej świątyni. Po rozmaitych próbach dotarłem do Po-
litechniki Krakowskiej, na moją prośbę  przyjechał wtedy 
ówczesny prorektor prof. dr inż. Sylwester Oleszkiewicz   
z aparatem szwajcarskim, zbadał stan sklepienia i zadecydo-
wał, że należy zamknąć kościół. Proszę sobie wyobrazić 
moje wrażenia, przeżycia , kiedy otrzymałem taką opinię ze 
strony specjalisty od budownictwa. Nie zrażałem się jednak 
tym wszystkim i zacząłem robić starania, by Politechnika 
Krakowska wzięła patronat nad ratowaniem tej świątyni.  

Były różne koncepcje ratowania kościoła, w końcu 
uczeni podjęli decyzję, że trzeba zdjąć stare sklepienie. 
Trzeba powiedzieć, że przygotowując się do remontu świą-
tyni równocześnie musiałem katechizować, była to więc pra-
ca na dwóch stanowiskach.  

Na wstępie prac remontowych trzeba było postawić 
mocne rusztowanie, żeby ubezpieczało sklepienie, trzeba 
było szukać specjalistów, którzy podjęliby się tego zadania. 

Większość pracowników pochodziła z Domaradza z ówcze-
snym bardzo cenionym majstrem -  panem Piotrem Janow-
skim na czele. Wszystko połączone było oczywiście z wiel-
kimi kosztami finansowymi. Prace były  długofalowe, pre-
cyzyjne wymagające znajomości jeżeli chodzi o budownic-
two. Dzięki Bożej i ludzkiej pomocy świątynia została ura-
towana. 
 
M.P.: Na tym jednak Ksiądz Infułat nie poprzestał, co zro-
biono w następnej kolejności? 
 
K.I.:  Świątynia od 300 lat nie była malowana, dlatego też 
najpierw przystąpiliśmy do tynkowania całego kościoła, po-
tem zaś do malowania.  Szukałem specjalistów do wykona-
nia polichromii, gdyż jest to zadanie dość skomplikowane. 
Różne były propozycje położenia polichromii, jeden z pro-
fesorów radził mi, żeby iść tematyką przemienienia w posta-
ci osób, które się przemieniły dzięki łasce Bożej i współpra-
cy z tą łaską.    

Tematyka teologiczna mniej więcej polega na tym, że 
przemiana wewnętrzna dokonuje się w Kościele. Uniwersy-
tety przemieniają umysły, akademie kształcą głos i słuch, 
uczelnie sportowe kształcą muskuły, a Kościół kształci czło-
wieka wewnętrznie. Poszliśmy więc za tym projektem, ma-
jąc na uwadze to, że Kościół ma nas przemieniać na pięk-
nych szlachetnych ludzi.  

I stąd pierwsza scena starego fresku - Chrystus wrę-
cza klucze Św. Piotrowi - początek Kościoła, druga scena 
przedstawia Chrystusa karmiącego rzeszę, rozmnażającego 
chleb  doczesny zapowiadając, że da chleb, który da życie 
wieczne. Chleb nas przemienia i ten doczesny i ten nadprzy-
rodzony, przemienia nasze życie na skutek rozmaitych trud-
ności, przeszkód, doświadczeń i cierpień. Następnie Chry-
stus głosi osiem błogosławieństw, bo słowo Boże też nas 
przemienia. I to wszystko w opisie czterech ewangelistów , 
którzy są umieszczeni  na sklepieniu. Na jednej ścianie jest 
umieszczony herb Papieski, a na drugiej herb Brzozowa 
przedstawiający głowę św. Jana Chrzciciela na misie na 
drzewie brzozowym. Istnieje on od założenia miasta i parafii 
w 1359, z pięknymi słowami łacińskimi o bogatej treści, 
które przetłumaczone oznaczają - „ludzkość, cierpliwość, 
przyjaźń”. Często tę treść z herbu Brzozowa, jak również 
treść z ołtarza głównego przedstawiam jako program dla 
wszystkich ludzi, na wszystkie systemy, dla wszystkich rzą-
dów.  Każdy rząd ma pomóc, by człowiek przemieniał się, 
żeby żył w dostatku, dobrobycie. Św. Jan to prawdziwy 
człowiek, człowiek wielkiego formatu, człowiek, który 
obronił prawdę i za tą prawdę oddał życie.  
 
M.P.: Kto podjął się odnowy polichromii i jak długo trwały 
te prace ? 
 
K.I.: Polichromie w kościele kładli państwo Władysława  
i Konstanty Tiuninowie z Warszawy, ci sami, którzy odna-
wiali kościół akademicki św. Anny w Warszawie. Praca 
trwała 7 lat, była bardzo precyzyjna, bardzo trudna. Robili-
śmy odcinkami, nie w sposób nowoczesny jak dziś niektóre 
kościoły, ale w sposób tradycyjny, by dopasować polichro-



mie do zabytku, które liczy sobie ponad 300 lat.  
Po położeniu polichromii zabraliśmy się do ratowa-

nia ołtarzy. Rozpocząłem od ołtarza Matki Bożej Ognistej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Konserwatorów znalazłem w Krakowie. Największe 
trudności mieliśmy z pozyskiwaniem materiału złotniczego, 
który przywoziłem aż z Warszawy. Konserwacji ołtarzy 
Matki Bożej Ognistej, św. Józefa, św. Antoniego i Serca 
Pana Jezusa dokonał pan Juliusz Kacper z Krakowa .  
 
M.P.: Kościół brzozowski słynie ze wspaniałych organów, 
kiedy i przez kogo zostały rozbudowane? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.I.: Rozmiary starych organów architektonicznie i brzmie-
niowo były zbyt szczupłe dla wnętrza monumentalnej świą-
tyni, a stan techniczny wieloletnich mechanizmów praktycz-
nie uniemożliwiał grę. Dlatego też podjęliśmy próbę skom-
ponowania nowych organów. Pracy podjął się pan Józef  
Cynar z Wrocławia. Stary prospekt organowy został grun-
townie przebudowany i powstały nowe 40 głosowe organy. 
Praca nad ich skonstruowaniem trwała  25 lat . 

Rzeźbę do organów wykonał Pan Henryk Cibora, uzupełniał 
również rzeźby do ołtarzy. Jego wkład w renowację kościoła 
jest ogromny. 

 Po uratowaniu kościoła i położeniu polichromii, po 
skomponowaniu organów, zabraliśmy się do ratowania ołta-
rza głównego, który na całym Podkarpaciu jest jednym z 
największych. Szukaliśmy specjalistów do konserwacji tego 
ołtarza. Pracy podjęli się dwaj synowie mojego przyjaciela. 
Dawny budynek katechetyczny przemieniliśmy na pracow-
nię zabytków, która istnieje do dnia dzisiejszego. Część pra-
cy była realizowana na miejscu, część w Krakowie. Specja-
liści odkryli, że pierwotnie ołtarz główny miał kolor czerwo-
ny, ja, ponieważ zastałem kościół w zieleni, a zieleń dla 
mnie jest bardzo pokrzepiająca, oznacza nadzieję, mocno 
broniłem koloru zielonego.  Przyjechali jednak specjaliści z 
Krakowa z Urzędu Konserwatorskiego no i wszyscy byli za 
tym, by wracać do pierwotnej barwy. Musiałem więc skapi-
tulować i poddać się woli nieba. 

Praca przy ołtarzu głównym trwała blisko 5 lat . Przy 
okazji odnowiliśmy też tron biskupa.  

Obecnie trwają prace przy ołtarzu bocznym – przy 
ołtarzu Matki Bożej Różańcowej i przy ołtarzu św. Anny. 
Ostatnio na jubileusz roku 2000 odnowiliśmy fronton ko-
ścioła. Wtedy to okazało się, że zagrożone są wieżyczki, 
zgnita jest więźba dachowa, blacha miedziana z 1720 znisz-
czona. Trzeba było to wszystko odnawiać, wzmacniać i to 
pochłonęło wiele pracy i wiele środków finansowych. Obec-
nie trwają prace przy dolnych częściach kościoła. 
 
M.P.: No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulo-
wać Księdzu wielkiego sukcesu, jakim jest uratowanie i 
zapewnienie świetności brzozowskiej świątyni. Myślę, że 
wszyscy parafianie doceniają ogromny Księdza trud i wysi-
łek. Przyjezdnych zapraszam do zwiedzania tego pięknie 
zachowanego „brzozowskiego serca” , bo naprawdę warto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Rozmawiała:  Magdalena Pilawska 

ZABYTKI  NASZEGO REGIONU  
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Ołtarz Matki Bożej Ognistej 

Prospekt organowy 

Ołtarz główny po konserwacji 



Pomnik kardynała i grabarz od Brzozowa 
 

W dwudziestą rocznicę śmierci księdza kardynała  
 

 Stefana Wyszyńskiego, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego. 

 
Ten pomnik jest w Warszawie, przy 
Krakowskim Przedmieściu, na tle 
frontowej fasady kościoła sióstr Wizytek. 
Na prostokątnym cokole, 
podparta dłonią prawej ręki, 
twarz kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ubrana w ornat. 
Na głowie mitra. 
Cała postać w misterium. 
Grabarz od Brzozowa patrzy 
w pomnikowe oczy księdza prymasa, 

 
które świadczą, że czas 
to coś innego 
niż doskonałość wieczna. 
Aby ja dostrzec 
trzeba być w Sanktum Mądrości, 
nawet gdy spłonął obraz  
Matki Najświętszej wniebowziętej 
u O.O. jezuitów w Starej Wsi. 
Kiedy na nowe oblicze Marii 
padły krople wody z Prymasowskiego 
kropidła, grabarz, który chce więcej niż żyć, 
w blasku, nad głową Matki Boga 
rył własny żywot, 
ucałował kardynalskie dłonie. 
Wciąż i wciąż pamięta wielką ciszę, 
w której Matka Chrystusa 
błogosławiła mu z nieba. 

           W związku z Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego prezentujemy Państwu okolicznościowy wiersz autorstwa  
Pana Józefa Jankowskiego 

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brzozowie 

 
           Pierwsze wzmianki dotyczące brzozowskiej orkiestry 
dętej pochodzą z 1933 roku. Jej pierwszym kapelmistrzem 
był dyrygent z Haczowa – Tadeusz Kaszowski. W 1946 ro-
ku władze miasta Brzozowa wzmocniły działalność orkie-
stry i  podporządkowały ją Ochotniczej Straży Pożarnej.  
W latach 1946-1978 zespół prowadził Józef Maciuk. 
           Prawdziwy jednak rozwój orkiestry rozpoczyna się 
od lutego 1979 roku, kiedy to pracę nad nią podjął absol-
went Zakładu Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Kielcach – mgr Tadeusz Podulka. Orkie-
stra wielokrotnie uczestniczyła w licznych uroczystościach 
państwowych, strażackich i kościelnych na terenie gminy, 
powiatu i województwa, zdobywała nagrody i wyróżnienia 
na wojewódzkich przeglądach orkiestr. Reprezentowała wo-
jewództwo krośnieńskie na przeglądach orkiestr Ochotni-
czych Straży Pożarnych Polski południowej w Krynicy 
Zdroju (1982), Myślenicach (1983), Chełmie Lubelskim 
(1988), Busku Zdroju (1992), Wadowicach (1994), Busku 
Zdroju (1996), Łącku (1997). 
            Podczas V pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Ojczyzny 10 czerwca 1997 roku brała udział w składzie 

15 połączonych orkiestr dętych w Mszy Św. Podczas uro-
czystej kanonizacji błogosławionego Jana z Dukli. 
            W 1999 roku zdobyła II miejsce w I Przeglądzie  
Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Woje-
wództwa Podkarpackiego w Besku, kwalifikując się do 
przeglądu międzywojewódzkiego. W 2000 roku Orkiestra 
wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości w Buda-
peszcie wraz z Reprezentacyjną Orkiestrą Wojska Węgier-
skiego. 

 Niewątpliwie największym sukcesem orkiestry było 
zakwalifikowanie się i udział w XVI Ogólnopolskim Festi-
walu Orkiestr Połczyn Zdrój 2001, który miał miejsce  
od 8 do 10 czerwca br. Stamtąd orkiestranci przywieźli na-
grodę w postaci trąbki i liczne pochwały ze strony oceniają-
cych jurorów. 

8 lipca br. brzozowska orkiestra zajęła I miejsce w II 
Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych 
Pruchnik 2001 i zakwalifikowała się do przeglądu międzyre-
gionalnego.  

Duże wyróżnienie otrzymał również mgr Tadeusz 
Podulka – otrzymał dyplom dla najlepszego Dyrygenta bio-
rącego udział w przeglądzie wojewódzkim i puchar Wice-
prezesa Wojewódzkiego Zarządu Związku OSP.  

                                                                    (inf. własna) 
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Wyniki Sportu Szkolnego  
w roku szkolnym 2000/2001 

 
           W dniu 8 czerwca 2001 r. z inicjatywy Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu  oraz 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Brzozowie 
odbyło się uroczyste spotkanie władz powiatu brzozowskie-
go, Związku Gmin Brzozowskich, dyrektorów szkół najbar-
dziej usportowionych, nauczycieli WF i sportowców.  
W spotkaniu między innymi wziął udział Przewodniczący 
Rady Powiatu - Stanisław Łobodziński, Starosta Brzozow-
ski - Józef Rzepka i Przewodniczący Związku Gmin Brzo-
zowskich -  Janusz Draguła. 
           Celem spotkania było podsumowanie osiągnięć spor-
towych w igrzyskach, gimnazjadzie i licealiadzie na szcze-
blu powiatu i nie tylko. 
           Ogółem na terenie powiatu brzozowskiego w roku 
szkolnym 2000/2001 przeprowadzono około 40 imprez 
sportowych, w których wzięło udział około 2 500 uczniów  
z 28 szkół podstawowych, 15 gimnazjów   i 3 szkół śred-
nich. 
           Sprawozdanie z realizacji kalendarza szkolnego 
związku sportowego złożył Aleksander Raszewski -  Wice-
przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Brzozowie. Z jego informacji wynika, że w Igrzy-
skach Sportowych wzięło udział 28 szkół podstawowych. 
                 Najlepsze wyniki uzyskały: 
1.  SP Brzozów                      154 pkt.  
2.  SP Orzechówka                 130 pkt.  
3.  SP Jasionów                      123 pkt. 
4.  SP nr 1 w Humniskach      122 pkt. 
5.  SP Stara Wieś                      98 pkt. 
6.  SP Górki                             88 pkt. 
                 Na szczeblu wojewódzkim najlepsze wyniki uzy-
skały: SP Brzozów – II miejsce w turnieju drużynowym  
w szachach SP nr 2 z Przysietnicy – III miejsce w tenisie 
stołowym chłopców i VI miejsce w tenisie stołowym dziew-
cząt.  
W „Gimnazjadzie” na szczeblu powiatu wzięło udział 15 
gimnazjów. 
                 Najlepsze wyniki uzyskały: 
1. Gimnazjum Haczów z oddziałami   248 pkt. 
2. Gimnazjum Brzozów                       210 pkt. 
3. Gimnazjum Wesoła z oddziałami      95 pkt. 

4. Gimnazjum Stara Wieś                      92 pkt. 
5. Gimnazjum Niebocko                      72,5 pkt. 
6. Gimnazjum Przysietnica                     72 pkt. 
                 Najlepsze wyniki na szczeblu wojewódzkim uzy-
skały: Gimnazjum Stara Wieś – I miejsce w tenisie stoło-
wym dziewcząt, Gimnazjum Haczów oddział Jabłonica Pol-
ska – VI miejsce w tenisie stołowym chłopców, Gimnazjum 
Golcowa -  VIII miejsce w szachach. 
           W „Licealiadzie” wzięły udział wszystkie szkoły 
średnie. Wyniki końcowe: 
1. Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie           280 pkt. 
2. Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie         240 pkt. 
3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie     170 pkt. 
                 Najlepsze wyniki szkół średnich na szczeblu wo-
jewódzkim: I miejsce drużyny piłkarskiej z Zespołu Szkół 
Budowlanych, VII miejsce drużyny chłopców w tenisie sto-
łowym z Liceum Ogólnokształcącego, IX miejsce drużyny 
chłopców i dziewcząt w badmintonie z Liceum Ogólno-
kształcącego oraz III miejsce w ½ finału wojewódzkiego  
w piłce ręcznej chłopców też z Liceum Ogólnokształcącego 
w Brzozowie. 
           Na zakończenie uroczystego spotkania Starosta -  
Józef Rzepka i Przewodniczący Związku Gmin Brzozow-
skich - Janusz Draguła wręczyli najlepszym szkołom pucha-
ry, dyplomy i cenne nagrody rzeczowe życząc wszystkim 
sportowcom dalszych sukcesów sportowych w nowym roku 
szkolnym. 
           18 czerwca 2001 r. w Gronie odbyły się ostatnie  
indywidualnie zawody finałowe w szachach. Powiat brzo-
zowski reprezentowało 14 zawodników.  

Najlepsze wyniki uzyskały: 
1. Marta Opalińska uczennica SP Brzozów – I miejsce  

w grupie starszych, 
2. Darek Sycz uczeń SP Siedliska – II miejsce w grupie 

młodszych, 
3. Jakub Rymarowicz uczeń SP Brzozów – V miejsce  

w grupie starszych, 
4. Konrad Kędra uczeń SP nr 2 Golcowa – V miejsce  

w grupie młodszych. 
           Mistrzyni Województwa Podkarpackiego – Marta 
Opalińska będzie reprezentowała województwo w okresie 
wakacji w turnieju finałowym o mistrzostwo Polski uczniów 
szkół podstawowych. Życzymy  jej sukcesów. 
                                               
                                          Opracował: Kazimierz Kozubal 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów  ogłasza przetarg nieograniczony na: 
 „ Wykonanie odbudowy i modernizacji nawierzchni w  ciągu drogi powiatowej Nr 19184 Krosno – Jasienica Rosielna w km 13+450 – 14+050  
w m. Wola Jasienicka”  
 Termin realizacji zamówienia do dnia 12 - września - 2001 roku. Wadium wynosi 5200,00 zł.  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia i warunki techniczne można odebrać w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1  
pokój nr  62 lub za zaliczeniem pocztowym – cena specyfikacji- 30 zł. 
Informacje można uzyskać w godz. 730 – 1530 w budynku przy ul. Armii Krajowej 1 lub telefonicznie. 
Upoważniony do kontaktów z oferentami jest Pan  Jerzy Sowiński – Zarząd Dróg Powiatowych tel. (013) 43 404 74 i 43 406 65 oraz Pan Tadeusz Iwanow-
ski Specjalista ds. zamówień publicznych tel. (013) 43 426 45  
 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 1.  Termin składania ofert upływa w dniu 22 - sierpnia - 2001 r. o godz. 1200.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 - sierpnia 2001 r. o godz. 1300 w pokoju nr 74  w budynku  Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.  
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19  i art. 22 ust. 7 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy    o zamó-
wieniach publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Kryterium wyboru ofert: 
 Oferowana cena                 – 60 % 
 Kwalifikacje techniczne    – 40 %  
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Krzyżówka  i horoskop 

ROZRYWKA  

HOROSKOP 
BARAN (21 II – 20 IV) 
Nie będziesz zbyt aktywny. Mimo to wiele ważnych spraw uda 
Ci się pozytywnie załatwić. Staraj się więcej czasu przeznaczyć 

na relaks i odpoczynek. Powinieneś także wzmocnić swoje kontakty z ro-
dziną.  

BYK (21 IV – 21 V) 
Nie powinieneś mieć większych powodów do narzekań. Bądź 
aktywny w sprawach zawodowych i wyjdź szczęściu naprzeciw. 
Zdecydowane posunięcia i decyzje pozwolą Ci zakończyć pewne 

sprawy. Bądź miły dla otaczających Cię ludzi. 
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Nie planuj zbyt wielu zajęć. Twoja aktywność może być bardzo 
ograniczona. Zajmij się sprawami, które nie wymagają             
od Ciebie zbyt dużego wysiłku. Zwłaszcza fizycznego 

 
RAK (22 VI – 23 VII) 
Staraj się skierować swoją uwagę na rodzinę. W razie potrzeby 
domownicy na pewno nie odmówią Ci wsparcia. Za wszelką 
cenę unikaj konfliktowych sytuacji i dyskusji z partnerem. Dzię-

kując nietaktownie i nerwowo możesz wiele spraw zepsuć.         
LEW (24 VII – 23 VIII) 
Ten miesiąc postaraj się tak zorganizować, abyś miał więcej 
czasu dla rodziny i bliskich. Zrezygnuj z nowych przedsięwzięć  
i spraw, które nie są pilne. Zadbaj o przyjazną atmosferę w domu 

i znajdź czas dla partnera.  
 

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Staraj się angażować tylko w takie sprawy, które mogą sprawić Ci 
przyjemność. Korzystaj także z każdej formy rozrywki. Optymi-
styczne nastawienie do życia pomoże Ci pokonać nawet najbar-

dziej skomplikowane przeszkody.  
 

WAGA (24 IX – 23 X) 
Wszelkie swoje sprawy i zamierzenia doprowadź do końca. Cel, 
który sobie wytyczyłeś jest słuszny i pozwoli Ci  na zrealizowanie 

planów. Teraz masz na to dobrą okazję. W nadmiarze obowiązków i zda-
rzeń staraj się pamiętać o swoich bliskich.  

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Rodzina coraz bardziej niecierpliwie oczekuje Twojego urlopu. 
Ten miesiąc przyczyni się do tego abyś wreszcie pomyślał  o odpo-

czynku. W działalności zawodowej niczego nie przyspieszaj.  
 

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Nie podejmuj żadnych ważnych decyzji zawodowych ani osobi-
stych. Jeśli możesz to zrezygnuj także z podróży. Zwłaszcza samo-

chodem. Staraj się za to poprawić relacje z rodziną i przyjaciółmi. Dopuść 
do głosu  swój optymizm i fantazję.                    

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Ten miesiąc zapowiada się harmonijnie. Wiele trudnych spraw uda 
Ci się pozytywnie załatwić. Znajdziesz również czas na odpoczynek 

i kontakty towarzyskie. W życiu osobistym i uczuciowym wszystkie niepo-
wodzenia zaczną powoli znikać.  

WODNIK (21 I – 19 II) 
Aura gwiazd będzie dla Ciebie korzystna. Możesz z powodzeniem 
rozwijać plany zawodowe. Nadszedł odpowiedni czas na przemy-

ślenia pewnych spraw dotyczących pracy i uczuć. Niektórych ludzi osądzi-
łeś niezbyt sprawiedliwie.  

RYBY (20 II – 20 III) 
Przeanalizuj swoje wzloty i upadki, aby móc w przyszłości unik-
nąć błędów, a osiągniesz sukces. Wykaż się pewnością siebie   

i energią twórczą. Pieniądze i sukcesy same będą do Ciebie płynąć. Ważne 
spotkania, narady i wyjazdy najlepiej planuj na ten miesiąc. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.
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