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AWANS NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI 

W dniu 21 sierpnia br., pod patronatem Starosty 
Brzozowskiego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów 
Politycznych w Brzozowie, odbyły się uroczystości wrę-
czenia aktów mianowania na pierwsze i kolejne stopnie 
oficerskie 79 osobom, kombatantom z powiatu brzozow-
skiego. 

 
W uroczystościach udział wzięli uczestnicy woj-

ny obronnej z września 1939 r. oraz uczestnicy ruchu 

oporu różnych formacji zbrojnych z czasu II wojny 
światowej, którzy postanowieniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1999 r. zostali 
awansowani na pierwszy stopień oficerski. 

 
           Uroczystość odbyła się w Brzozowskim Domu 
Kultury, prowadził ją  Józef Bryś - Przewodniczący 

            
Powiatowej Rady ds. Kombatantów RP i BWP. Akty 
mianowania na stopień podporucznika wręczone zostały 
przez  Zastępcę Komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Jaśle - ppłk Jana Abrama oraz Starostę  
Brzozowskiego -   Józefa Rzepkę. 

 

 
           W powiecie brzozowskim jest to kolejna uro-
czystość z wręczania awansów kombatantom – uczest-
nikom walk o niepodległość ojczyzny z okresu II woj-
ny światowej. Poprzednie takie uroczystości odbyły się 
w miesiącach: maj 2000 r. oraz  luty i maj 2001 r.  
W sumie z terenu powiatu do dnia dzisiejszego do 
stopnia oficerskiego awansowano 158 kombatantów. 



  
związku z powodzią, która w lipcu br. nawiedzi-
ła powiat brzozowski, podajemy informację  

o przebiegu  działania służby dyżurnej – członków 
Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego  
w Brzozowie w dniach 27 – 30 lipca 2001 r. oraz 
wskazujemy możliwości uzyskania pomocy przez 
osoby poszkodowane. 
 

Obfite opady deszczu w miesiącu lipcu nie ominęły 
powiatu brzozowskiego. W dniu 27 lipca w godz. 1430 –1530 
nastąpiły dwie kolejne fale intensywnych i obfitych opadów 
deszczu. Wobec niepokojącej sytuacji podjęto decyzję  
o wprowadzeniu dyżuru Rejonowego Komitetu Przeciwpo-
wodziowego. 

Z powodu niekorzystnych prognoz otrzymanych ze 
stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Krośnie, jak  
i sytuacji w gminach Starosta Brzozowski – Przewodniczący 
Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Brzozowie 
ogłosił na obszarze 5 gmin powiatu brzozowskiego 
(Brzozów, Domradz, Dydnia, Jasienica R., Nozdrzec) stan 
pogotowia przeciwpowodziowego. Pogotowie przeciwpo-
wodziowe na terenie powiatu obowiązywało od godziny  
1800 (27.07.01) do godz. 1000 (30.07.01).  

W dniu 30 lipca br. Zastępca Przewodniczącego 
RKP – Wicestarosta Brzozowski zwołał posiedzenie prezy-
dium Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego, na któ-
rym dokonano szczegółowego  podsumowania akcji prze-
ciwpowodziowej oraz omówiono problemy związane z usu-
waniem skutków powodzi. 
W wyniku zaistniałej powodzi najbardziej ucierpieli miesz-
kańcy gmin: Dydnia, Domaradz i Brzozów. Ilość mieszkań-
ców bezpośrednio dotkniętych powodzią wynosiła:  
w gm. Brzozów – 400 osób, w gm. Dydnia – 155 osób, w 
gm. Domaradz –  80 osób. 

W wyniku powodzi w powiecie brzozowskim podto-
pionych zostało 861 ha, co stanowi 1,6% powierzchni po-
wiatu, 105 budynków mieszkalnych, w tym:  

 
gm. Brzozów – 60, gm. Dydnia – 31, gm. Domaradz – 13. 
Ogólnie w powiecie straty z tego tytułu wynoszą 128 tys. zł 
Podtopione zostały również budynki użyteczności publicz-
nej. 

Uszkodzenia na drogach powiatowych oszacowano 
na kwotę 962,1 tys. zł, w tym uszkodzenia nawierzchni, 
przepustów i przydrożnych rowów na kwotę 948,6 tys. zł, 
natomiast uszkodzenia mostów oszacowano na kwotę 13,5 
tys. zł.  

Drogi gminne uszkodzone zostały na ogólnej długo-
ści 106,16 km, straty wynoszą ok. 2851 tys. zł. 

W wyniku powodzi uszkodzona została sieć kanali-
zacyjna w gm. Jasienica Rosielna na długości około 7 km, 
straty z tym związane wynoszą około 100 tys. zł. 

Ucierpiały również oczyszczalnie ścieków: 
- w Golcowej (gm. Domaradz) – straty oszacowane są na 
kwotę 3 tys. zł, 
- w Bliznem (gm. Jasienica R.) – straty wynoszą 50 tys. 
zł. 
Ujęcia wody uszkodzone zostały w miejscowości Golcowa  
i Domaradz. Oszacowane straty to kwota 4 tys. zł. 

Zniszczenia nastąpiły również na obszarach rolnych. 
Podtopiona  powierzchnia to obszar 322 ha. Straty ogółem 
szacuje się 367,8 tys. zł.  

Ucierpiały również zakłady przemysłowe i przedsię-
biorstwa.  

 
Ogólnie suma strat dla powiatu wynosi 5514,4 tys. zł 

w tym: 
- Gmina Brzozów:                                 2380,0 tys. zł 
- Gmina Domaradz:                               701,5 tys. zł 
- Gmina Dydnia:                                   580,0 tys. zł 
- Gmina Jasienica Rosielna:                  808,0 tys. zł 
- Gmina Nozdrzec:                                 83,8 tys. zł 
- Drogi powiatowe:                                962,1 tys. zł 
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Gdzie szukać pomocy? 
 

Formy pomocy dla osób dotkniętych skutkami powo-
dzi: 
 
1)    Zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł na rodzinę  

w zależności od wielkości strat i aktualnej sytuacji ma-
terialnej rodziny. 

2) Osoby bezpośrednio poszkodowane przez powódź mo-
gą zwracać się w swojej gminie również o pomoc rze-
czową do ośrodków pomocy społecznej, które koordy-
nują rozdział darów przekazanych przez organizacje 
pozarządowe (PCK, Caritas i inne). 

3) Osoby poszkodowane przez powódź mogą skorzystać  
z bezpłatnych leków objętych wykazami leków podsta-
wowych, uzupełniających i recepturowych. Leki wyda-
wane są na podstawie specjalnej recepty. Recepty po-
wodziowe będą ważne do 31 października.  

4) Dzieci powodzian w II połowie sierpnia zostaną wy-
posażone w wyprawki szkolne. Koordynacją pomocy  
w ramach programu „Wyprawki szkolne dla powo-
dzian” zajmuje się Kuratorium Oświaty w Rzeszo-
wie, ul. Grunwaldzka 15. 

5) Agencja Rynku Rolnego pokryje straty w zbożu, prze-
kazując nieodpłatnie część zapasów interwencyjnych  
o równowartości 55 mln złotych w wysokości  
1 tona na 1 ha użytków rolnych – za pierwsze 10 ha 
użytków rolnych zalanych przez powódź, 0,5 tony na  
1 ha powyżej 10 ha zalanych użytków. Warunkiem 
otrzymania takiej pomocy jest złożenie wniosku  
w gminie, na której terenie powstała szkoda, nie później 
jednak niż do 31 października 2001 r.  

6)   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące usuwa-
nia szkód powodziowych w urządzeniach ochrony śro-
dowiska w infrastrukturze komunalnej i środowisku 
przyrodniczym. Zasady dofinansowania mówią, że dofi-
nansowanie obejmujące pokrycie do 90% kosztów cał-
kowitych przedsięwzięcia dotyczy gmin i powiatów 
zalanych, dofinansowanie do 75% kosztów – gmin  
i powiatów podtopionych (np. powiat brzozowski).  

7)   Z Krajowego Urzędu Pracy zostaną przeznaczone środ-
ki z przeznaczeniem na roboty publiczne na terenach 
popowodziowych.  

8)   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odracza 
lub umarza składki rolnikom dotkniętym powodzią. Na-



 

leży złożyć odpowiedni wniosek w regionalnym oddzia-
le KRUS - u poparty stwierdzeniem szkody przez odpo-
wiedni organ gminny. 

9)   Osoby niepełnosprawne, poszkodowane w wyniku po-
wodzi mogą skorzystać z pomocy Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc bę-
dzie udzielana w formie jednorazowego świadczenia.  

10)  Poszkodowani mogą uzyskać kredyty, ulgi i zwolnienia 
podatkowe. 

11)  Około 8 mln zł zostanie przeznaczonych na usuwanie 
skutków powodzi z Centralnego Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. 
 
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o nie-

które formy pomocy dla ofiar powodzi można uzyskać  
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, ul. Armii Krajo-
wej 1, u Naczelnika Wydziału Porządku Publicznego, Bez-
pieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich – Pana 
Jerzego Szubry, p. 11, tel. (0-13) 43–426-45 wew. 46,  
fax (0-13) 43-426-45 wew. 37, e-mail: spbrzozow@pro.
onet.pl 

                                                             (Inf. własna) 
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           PROBLEMY „SPÓŁDZIELCÓW” CZYLI KTO POMAGA ¼ MIESZKAŃCÓW  
BRZOZOWA 

           Brzozowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała  
w 1972 r. jako Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa tere-
nem swojego działania obejmując Brzozów i Dynów.  
Na jej czele, jako pierwszy przewodniczący, stanął Franci-
szek Pisarski. Obecnie w skład Zarządu SM wchodzą: 
Prezes Zarządu – Waldemar Garbiński, Członkowie Zarzą-
du – Andrzej Bury, Stanisław Wojnar. 
           SM w Brzozowie, na dzień dzisiejszy, administruje  
12 budynkami, 492 lokalami mieszkalnymi o łącznej po-
wierzchni 24 tys. m² oraz lokalami użytkowymi i terenami  
o powierzchni ok. 4 ha. W chwili obecnej 450 jej członków 
posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jednak-
że wprowadzanie coraz to nowych ustaw dotyczących spół-
dzielni mieszkaniowych rzuca kłody pod nogi nie tylko za-
rządowi, ale i członkom spółdzielni. 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia  
15 grudnia 2000 r. O spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dziennik Ustaw z dnia 23. stycznia 2001 r., Nr 4  poz. 27) 
stwarzającej możliwość zmiany lokatorskiego i własnościo-
wego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności SM po-
niesie dodatkowe koszty, które docelowo obciążą lokatorów. 
Przekształcenia własnościowe, jakie wprowadza w/w ustawa 
nie będą możliwe dopóki spółdzielnia nie wykona wielu pra-
cochłonnych i kosztownych zadań, które ustawa nakłada nie-
zależnie od tego czy jej członkowie będą zainteresowani 
zmianą statusu prawnego mieszkań i innych lokali. Główne 
zadania spółdzielni, o jakich mowa w ustawie to: 
1.    Wydzielenie odrębnych działek, łącznie z ostatecznym 

uregulowaniem stanów prawno – terenowych i tytułów 
hipotecznych – odrębnie dla każdego budynku, 

2.    Inwentaryzacja wszystkich budynków w drodze pomia-
rów lokali mieszkalnych i pomieszczeń takich jak: piw-
nice, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, 

3.    Ustalenie w oparciu o w/w inwentaryzację fizycznego  
       i finansowego udziału poszczególnych lokali w stosunku 

do całej nieruchomości, 
4.    Uzgodnienie z wszystkimi członkami spółdzielni wyni-

ków prac inwentaryzacyjnych, uwzględniając wnioski, 
uwagi i zastrzeżenia oraz ich formalno – organizacyjna 
akceptacja   w drodze odpowiednich uchwał, 

5.    Uzyskanie formalnej zgody terenowego organu admini-
stracyjnego na wprowadzenie w/w uchwał w życie. 

Spółdzielnia realizując wymienione zadania będzie ponosić 
koszty, które w konsekwencji poniosą wszyscy członkowie 
Spółdzielni. Według wstępnych wyliczeń obciążenie finanso-
we, jakie trzeba będzie ponieść na wykonanie wspomnianych 
zadań wstępnych wynieść może od 200 – 400 zł od każdego 

lokalu. Wielkość tych kosztów wynikać będzie z przeprowa-
dzonych przetargów na wykonanie poszczególnych czynno-
ści. 
           Niezależnie od podanej kwoty kosztów, jakie pochło-
ną prace przygotowawcze, które obciążą wszystkich użyt-
kowników lokali, członkowie spółdzielni zainteresowani 
przeniesieniem tytułu własności na swoje lokale, winni być 
przygotowani na finansowe wydatki indywidualne wynikają-
ce z procedury przewidzianej ustawą. 

Należy podkreślić, iż wychodząc naprzeciw lokato-
rom, jeszcze przed wprowadzeniem w/w ustawy, Rada Nad-
zorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie podjęła 
uchwałę o udzieleniu 50% bonifikaty przy przekształcaniu 
mieszkań z lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu. Z udogodnienia tego skorzy-
stało 84 członków.  

Środki uzyskane w ten sposób zasilą fundusz remon-
towy SM, bowiem nie korzysta ona z żadnych funduszy po-
mocy lub dotacji. Pełne koszty utrzymania ponoszą członko-
wie spółdzielni. W ostatnim okresie do największych zadań 
inwestycyjnych należy zaliczyć: indywidualne opomiarowa-
nie centralnego ogrzewania (koszt inwestycji ok. 300 tys. zł), 
wymiana stolarki okiennej(ok. 350 tys. zł), docieplenie stro-
podachów  (ok. 120 tys. zł), wykonanie nowego pokrycia  
z papy termozgrzewalnej (ok. 180 tys. zł). Największym pro-
blemem, w obecnej chwili, jest koszt i sygnalizowana pod-
wyżka CCW na os. Bielawskiego i Piastowa. W związku ze 
wzrostem cen gazu dostawca sygnalizuje znaczny wzrost cen 
ciepłej wody. Mieszkania na tych osiedlach nie posiadają 
oddzielnych przewodów spalinowych, w związku z czym 
niemożliwe jest zastosowanie grzania gazowego. Elektryczne 
podgrzewanie wody jest zaś nieopłacalne i wymaga zmiany 
instalacji elektrycznej w mieszkaniach oraz klatkach schodo-
wych, gdyż przy dużym obciążeniu stara instalacja ulegnie 
spaleniu. Założenie nowej instalacji pociąga za sobą dodat-
kowe koszty. Jednakże mimo dużego bezrobocia w mieście 
oraz trudnej sytuacji finansowej wielu rodzin, większość 
członków spółdzielni regularnie wnosi opłaty czynszowe,  
co pozwala zachować płynność finansową Spółdzielni. 

Ostateczne rozwiązanie problemów związanych z pro-
pozycjami wyżej omawianej ustawy nadeszło samo. Trybu-
nał Konstytucyjny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  
29 maja 2001 r. stwierdził niezgodność art. 46 ust. 1 ustawy  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  
z niektórymi artykułami Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej.  

                                         Eliza Wojnicka – Buczek  
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WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości posiada swoją siedzibę w budynku administracyjnym Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 - go Maja 43, telefon (0-13) 43 410 82, tel./fax (0-13) 43 410 74.  

  
           Pracą Wydziału kieruje Naczelnik – Geodeta Powiatowy inż. Józef Krzysztof Fiejdasz. W Wy-
dziale zatrudnionych jest aktualnie 18 osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
W jego strukturze  wyodrębniony został Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej na prawach referatu. Nadzór nad wykonywaniem zadań bieżących sprawuje Wicestarosta.  
Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości realizuje zadania Starosty związane z geodezją 
i kartografią, oraz gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu.  
Są to w przeważającej części zadania administracji rządowej prowadzone przez Starostę na podstawie 
ustaw: z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z 
późn. zm.) oraz przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. 
 

D o    p o d s t a w o w y c h   z a d a ń   W y d z i a ł  u   n a l e ż y : 
1. W zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz   
        katastru nieruchomości: 
- gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
- kontrola opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, 
- udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym, 
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, 
- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
- prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
- tworzenie i dysponowanie środkami finansowymi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-

graficznym, 
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
- zakładanie osnów szczegółowych, 
- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, 
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład SIT-u (systemu informacji o terenie), 
- prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, 
- sporządzanie gminnych i powiatowych  zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 
 
2.     W zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  i Powiatu: 
- nabywanie na własność, oddawanie w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd, 
- organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, 
- aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, 
- wnioskowanie i opiniowanie podziałów nieruchomości, 
- wywłaszczanie nieruchomości, ustalanie odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości, 
- udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości, 
- zwroty wywłaszczonych nieruchomości, 
- oddawanie w trwały zarząd okręgowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa zajętych pod drogi krajowe i wojewódzkie, 
- wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości, 
- ustalanie które z nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne, 
- nieodpłatne przekazywanie Lasom Państwowym gruntów wchodzących  w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
- oddawanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych w miej-

scowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne i kościelne oraz katolickie cmentarze wyznaniowe, 
- zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa  

jako ekwiwalentu na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej, budynków lub 
lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, 

- regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, 
- orzekanie o nieodpłatnym przyznawaniu na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie która przekazała 

gospodarstwo rolne na rzecz państwa w zamian za rentę, 
- przygotowywanie dokumentacji gedezyjno - prawnej na nieruchomości rolne Skarbu Państwa w celu przekazania ich do 

zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
inż. Józef Krzysztof Fiejdasz 
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3. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych: 
- wydawanie decyzji o trwałym i czasowym wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, 
- ustalanie kierunku rekultywacji w przypadku czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 
- kontrole zgodności prowadzonych prac rekultywacyjnych z dokumentacją rekultywacyjną, 
- sprawdzanie i egzekwowanie obowiązku zebrania i ochrony wierzchniej warstwy gleby, 
- zatwierdzanie wykonanych prac rekultywacyjnych, 
- naliczanie należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem, 
- nakładanie kar za nieprawidłowe wyłączenie gruntów. 
 
4.     W zakresie scaleń i wymian gruntów:  
- prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego, 
- wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego i wymiennego, 
- udział w poszczególnych etapach postępowania scaleniowego takich jak np. określenie wartości szacunkowej gruntów 

objętych projektem scalenia, rozpatrzenie zastrzeżeń na szacunek gruntów, opracowanie projektu  scalenia i zaznajomie-
nie z nim uczestników scalenia, rozpatrzenie zastrzeżeń na projekt scalenia gruntów,  

- wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, 
- ujawnianie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych, 
- wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów na ogólnym zebraniu uczestników scale-

nia. 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest jednostką na której spoczywa główny cię-

żar prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej i operatu ewidencji 
gruntów. Obsługuje on jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie udostępniania danych z zasobu 
niezbędnych dla wykonywania wszelkiego rodzaju prac geodezyjnych i kartograficznych, a po ich wykonaniu włącza do za-
sobu operaty pomiarowe powstałe w wyniku tych prac,  a także obsługuje inne jednostki oraz osoby fizyczne i prawne w za-
kresie udostępniania informacji z zasobu, a w szczególności różnego rodzaju map oraz danych z ewidencji gruntów i budyn-
ków.  

Informacje w/w udzielane są odpłatnie - 24 ustawy z dnia 17 maja 1980 r. prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. 
Nr 30, Poz. 163 z późn. zm.). 

Aktualne ceny za podstawowe czynności związane z obsługą stron korzystających z usług PODG i K wynoszą: 
- za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego  i kartograficznego naliczane są zgodnie z załącznikami  

nr 1-5 (tabele opłat) do rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. (Dz. 
U. 115, Poz. 1209) „w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a 
także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego”, a w szczególności: 

- za zgłoszenie pracy geodezyjnej, udostępnienie materiałów, kontrolę techniczną opracowania, przyjęcie do zasobu i za-
klauzulowanie na podstawie zestawienia ilości jednostek asortymentowych  wg w/w cennika 

-     za sporządzenie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych 
      format A4                                                                                           26,82 zł 
-     za sporządzenie odbitki mapy ewidencyjnej                                           
      format A4                                                                                             8,00 zł 
-    za sporządzenie wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego                     
     za pierwszą działkę budynek lub lokal                                              110,10 zł 
     za każdą następną działkę budynek lub lokal                                      11,01 zł 
-    za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i budynków                          
     za pierwszą działkę budynek lub lokal                                                11,01 zł 
     za każdą następną działkę budynek lub lokal                                        5,50 zł 
-    za sporządzenie wypisu o niepełnej treści (uproszczony) 
     za każdą działkę, budynek lub lokal                                                      3,30 zł 
           Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający w strukturze Powiatowego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  jest jednostką wpływającą na przestrzeganie ładu przestrzennego w zakresie infra-
struktury technicznej na etapie projektowania i realizacji sieci uzbrojenia terenu. Z uwagi na specyfikę procesu uzgadniania 
lokalizacji urządzeń podziemnych polegającą na ścisłym powiązaniu wykonywanych zadań z prowadzeniem państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego obsługę techniczną prowadzi PODG i K. 
Podstawowe opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wynoszą: 
-    za uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
     za pierwsze 100 m.                                                                                66,06 zł  
     powyżej 100 m. za każde następne 100 m.                                           13,21 zł                 
-    za uzgodnienie projektowanych przyłączy do pojedynczego budynku 
     za pierwsze przyłącze                                                                            33,03 zł 
     za każde następne przyłącze                                                                    5,50 zł 
-    za uzgodnienie obiektu kubaturowego                                    
     za budynek                                                                                             66,06 zł 



Aktualna informacja o drogach na terenie 
Powiatu Brzozowskiego. 

 
           W poprzednim artykule informowaliśmy Państwa  
o stanie dróg po tegorocznej zimie i podjętych działaniach, 
zmierzających do poprawy ich ogólnego stanu. 
           W ramach wspólnego działania z Zarządem Powiatu 
w Brzozowie, ogłoszony został przetarg na wykonanie  
12 km nakładek, w celu ulepszenia najbardziej zniszczonych 
nawierzchni jezdni. Został on rozstrzygnięty 16 lipca br., zaś  
po tym terminie, wybrany wykonawca przystąpi do realiza-
cji zamierzonych  robót. 
 Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych zakupił  nowe  ma-
szyny, służące do bieżącego utrzymania dróg, tj. ciągnik 
Ursus 4512 wraz z kosiarką do poboczy i wykonywania in-
nych prac transportowych. 
Wcześniej nabyta koparko – ładowarka  „Białoruś”, pracuje 
na drogach przy poprawie odwodnienia, tj. kopania rowów  
i ulepszania poboczy czyli ścinania bankietów. Efekty tych 
prac widoczne będą pod koniec bieżącego roku. 

W pierwszej kolejności realizowane są prace na od-
cinkach, gdzie będą wykonywane nakładki. Zakupiony wa-
lec drogowy, HAMM o wadze 3 ton, dobrze spełnia swoje 
zadania.  
Aktualnie przystępujemy do bieżącego remontu dróg masą 
asfaltową. Przewiduje się wykonanie około 350 ton takiej 
masy oraz emulsji, w ilości 70 ton, służącej do zamknięcia 
zewnętrznych ubytków powstałych na jezdni. 
Roboty rozpoczęto 10 lipca 2001 r., a ich zakończenie pla-
nuje się po około 30 dniach roboczych, przy wydłużonym 
dniu pracy ekip remontowych. Naprawa dróg będzie wyko-
nana w ustalonym terminie, jeśli pozwolą na  to odpowied-
nie warunki meteorologiczne, które w tym roku powodują 
przerwy w zaplanowanych pracach.  

Naprawy poszczególnych dróg  prowadzone są we-
dług obowiązującego harmonogramu: w pierwszej kolejno-
ści gmina Haczów, a  następnie gminy: Dydnia, Nozdrzec, 
Brzozów, Jasienica Rosielna, Domaradz. Remonty cząstko-
we zostaną wykonane na wszystkich wymagających tego  
fragmentach dróg, poza odcinkami, gdzie przewiduje się 
położenie nakładek. 
           Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, przystą-

piono do oznakowania terenów zabudowanych oraz granic 
miejscowości na terenie naszego powiatu, które będą bar-
dziej estetyczne i czytelne. 
Ponadto, służby techniczne ZDP wykonały aktualne plany 
liniowe dróg, których  łączna długość wynosi 248.319 km. 
           Dla przypomnienia informujemy, iż funkcjonujący 
prom na rzece San, w miejscowości Krzemienna,  jest pro-
mem płatnym. Zarząd Powiatu podjął  uchwałę, na mocy 
której od 15.04.2001 r. wprowadzono opłaty za korzystanie 
z przeprawy. 
Aktualne ceny za korzystanie z promu wynoszą: 
Dorośli        -      1,00 zł 
Dzieci          -      0,50 zł 
Trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o ma-
sie do 550 kg   -  1,50 zł. 
Pojazdy samochodowe o masie nie przekraczającej 3,5 to-
ny                  -     2,00 zł 
Autobusy      -     3,00 zł 
Samochody ciężarowe od 3,5 do 7,0 ton     -   5,00 zł. 
Z opłaty promowej zwalnia się: 
-  stałych mieszkańców Zasania, 
-  rolników posiadających działki uprawiane za Sanem, 
-  pojazdy uprzywilejowane, 
-  pojazdy rolnicze. 
Szczegóły dotyczące opłat  ogłoszone zostały w prasie cen-
tralnej i regionalnej. 
Przeprawa promowa posiada tablicę ogłoszeń, z aktualnie 
obowiązującym cennikiem i regulaminem pobierania opłat 
(za dokonane  przewozy wystawiane są bilety), a także uru-
chomiony telefon kom., nr 606482543, którego obsługa 
udziela wyczerpujących informacji o czasie pracy i ewentu-
alnych przerwach w prowadzeniu przewozów przy wysokim 
stanie wody na rzece San. 
Przypominamy, iż prom czynny jest codziennie, we wszyst-
kie dni miesiąca, w godzinach od 6.00 –22.00. 
Informacje o stanie dróg   powiatu brzozowskiego udzielane 
są pod nr  tel. (013) 43 404 74  i (013) 43 406 65.  
           W następnym numerze poinformujemy Państwa  
o zasadach korzystania z pasa drogowego, wejścia w jego 
teren , a także o możliwościach i zasadach wycinki drzew. 
  
                                              Opracował:  Janusz Szuber   

 Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie 

           Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania  
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzają-
cej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego 
uczestnika, niezbędnych do możliwie samodzielnego  i ak-
tywnego życia. 
SPOSÓB DOFINANSOWANIA: ze środków finansowych 
PFRON przekazanych samorządom powiatowym, według 
algorytmu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
na bieżącą działalność już istniejących WTZ. 
           W przypadku tworzenia nowych, rozbudowy, zwięk-
szenia liczby uczestników istniejących WTZ, starosta składa 
wniosek o środki finansowe  do PFRON. 
 

           Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej zali-
cza się do podstawowych form rehabilitacji społecznej. 
           Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną 
organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom 
niepełnosprawnym z upośledzeniem uniemożliwiającym 
aktualnie podjęcie pracy, możliwość udziału w rehabilitacji 
społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową.  
           Wskazania do uczestnictwa w warsztatach terapii 
zajęciowej będzie przyznawał osobie niepełnosprawnej Po-
wiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawno-
ści.  
            Zgłoszenia kandydatów na uczestników warsztatu 
terapii zajęciowej dokonywane są przez bezpośrednio zain-

STWARZANIE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA  W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ ( WTZ ) 
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teresowanych, ich rodziców, opiekunów, biura pracy,  inne 
jednostki i organizacje zajmujące się osobami niepełno-
sprawnymi.  
 
Cele działania 
           Celem działania warsztatu jest rehabilitacja zmierza-
jąca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, po-
prawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych 
oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego 
(integracji społecznej ). Realizacja tego celu odbywa się po-
przez: 
• ogólne usprawnianie, 
• rozwój umiejętności wykonywania czynności życia co-

dziennego oraz zaradności osobistej, 
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym po-

przez m.in.: rozwój umiejętności planowania i komuni-
kowania się, dokonywania wyborów, decydowania  
o swoich sprawach, a także poprawę kondycji psychicz-
nej, 

• opanowywanie czynności przysposabiających do pracy, 
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umie-

jętności zawodowych umożliwiających podjecie pracy 
w zakładzie aktywności zawodowej, pracy zarobkowej 
albo szkolenia zawodowego lub inne wskazane działa-
nia.  

 
Program 
           Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Rehabili-
tacja uczestników warsztatu odbywa się zgodnie z indywi-
dualnym programem przygotowanym przez pracowników 
warsztatu na podstawie zaleceń zespołu rehabilitacyjnego.      
           Program rehabilitacji powinien określać w szczegól-
ności: 
• stanowisko terapii oraz jej techniczne i organizacyjne 

dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestni-
ka, 

• przewidywany zakres terapii, 
• zakres i metody nauki zaradności osobistej i przystoso-

wania do życia, 
• metody opanowywania czynności przysposabiających 

do pracy, 
• formy rehabilitacji psychicznej i społecznej, 
• formy współpracy z rodziną lub opiekunami, 
• osoby odpowiedzialne za realizację programu. 
 
           Jednostka organizująca warsztat ( pracownik pro-
wadzący zakład pracy chronionej lub inne jednostki organi-
zacyjne ) przyjmuje zgłoszenia i zatwierdza kandydatów 
do uczestnictwa w warsztatach  na podstawie wskazań do 
terapii zajęciowej, zawartych w orzeczeniu o stopniu nie-
pełnosprawności wydanym przez Zespół ds. Orzekania  
o Stopniu Niepełnosprawności. 
 
Kadra 
           Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w której 
czas trwania zajęć wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin 
dziennie. Pracownikami warsztatu są: 
• kierownik, 
• specjaliści do spraw rehabilitacji i rewalidacji, 
• instruktorzy terapii zajęciowej, 
• pracownik socjalny, 

• pielęgniarka lub lekarz medycyny, w zależności od po-
trzeb, 

• psycholog, 
• instruktor zawodu, w miarę potrzeb, 
• inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

warsztatu. 
                 Pracowników warsztatu zatrudnia jednostka orga-
nizująca. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestni-
kami nie powinno przypadać więcej niż 5 uczestników 
warsztatu. 
           Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są zgodnie  
z indywidualnym programem, przygotowanym dla 
uczestników warsztatu przez radę programową, w której 
skład wchodzą pracownicy warsztatu. 
           Uczestnik warsztatu otrzymuje kieszonkowe  
w wysokości do 20 % najniższego wynagrodzenia za pra-
cę określonego na podstawie Kodeksu Pracy. Jego wyso-
kość i sposób gospodarowania nim ustala kierownik warsz-
tatu, według zasad ustalonych w regulaminie warsztatu. Kie-
szonkowe wykorzystuje się do treningu ekonomicznego, 
zgodnie z potrzebami i decyzjami każdego  uczestnika. Jeże-
li osoba niepełnosprawna nie jest w stanie wskazać swoich 
potrzeb i podjąć decyzji o sposobie wykorzystania kieszon-
kowego, sposób jego wykorzystania określają wspólnie kie-
rownik warsztatu, pracownik socjalny lub inny pracownik 
warsztatu dobrze znający uczestnika.  
Finansowanie przez PFRON 
1)    koszty zorganizowania warsztatu: 
• adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na warsztat 

( 100 % w przypadku, gdy jednostka organizująca 
warsztat nie prowadzi dochodowej działalności gospo-
darczej oraz do 60 % w przypadku, gdy jednostka orga-
nizująca warsztat prowadzi dochodową działalność go-
spodarczą lub jest państwową lub gminną jednostką or-
ganizacyjną). 

• wyposażenie warsztatu. 
2)   koszty działalności warsztatu: 
• wynagrodzenia pracowników warsztatu wraz z dodatko-

wym wynagrodzeniem rocznym, ze składkami na ubez-
pieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

• koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług 
niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania 
warsztatu, 

• koszty szkoleń pracowników warsztatu, ściśle związa-
nych z działalnością warsztatu, 

• koszty ubezpieczenia uczestników, 
• koszty kieszonkowego wypłacanego uczestnikom, 
• koszty materiałów do terapii w pracowniach. 
           Na terenie Powiatu Brzozowskiego funkcjonuje  
2 warsztaty terapii zajęciowej: 
- w Starej Wsi dla 30 uczestników, którego jednostką 

prowadzącą jest Gmina Brzozów, 
- w Haczowie dla 25 uczestników, który zorganizowało 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym, Koło  w Haczowie.                     
                        
                                               Opracowała: Zofia Foryś 



Zbliżają się wybory parlamentarne. Wszystkim zainteresowanym przedstawiamy kandydatów na senatorów i posłów  
z powiatu brzozowskiego. 

Roman Karaś 
Kandydat na senatora – Komitet Wyborczy PSL 
Urodzony 9 czerwca 1953 roku w Sielnicy. Dyplom dojrza-
łości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki 
we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczyna pracę  
w Prokuraturze Rejonowej w Brzozowie. Od 1994 roku jest 
Notariuszem i prowadzi Kancelarię Notarialną w Brzozo-
wie. W latach 1993 – 97 jako Senator RP był jednocześnie 
członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
oraz Członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.  
 

Józef Laskoś 
Kandydat na posła do Sejmu RP – Koalicyjny Komitet 
Wyborczy SLD-UP (nr 1) 
Urodził się 20 marca 1949 r. w Humniskach w powiecie 
brzozowskim. Nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Humniskach. Ukończył studia wyższe AWF w Kra-
kowie, a także studia podyplomowe: Polityka Społeczno-
Gospodarcza - ANS w Warszawie, Zarządzanie Oświatą - 
WSP w Rzeszowie. Radny, Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu w Brzozowie. Członek Zarządu Okręgu PZW w Kro-
śnie, Prezes Koła PZW w Brzozowie, członek PZŁ. Żonaty, 
troje dzieci. 
 

Jan Łukaszewski 
Kandydat na posła do Sejmu RP – Koalicyjny Komitet 
Wyborczy SLD-UP (nr 1) 
Urodzony we wsi Podniebyle, powiat Krosno. Ukończył 
Akademię Medyczną w Lublinie. Po studiach podjął pracę 
w Szpitalu Powiatowym w Brzozowie, gdzie pracuje do 
chwili obecnej. Do 1993 roku pełnił funkcję zastępcy Ordy-
natora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, później 
pełnił funkcję Kierownika Poradni Kobiecej i Cytologicznej. 
Żonaty, dwoje dzieci. Syn- lekarz neurolog, córka- student-
ka AM w Bydgoszczy. 
 

Jerzy Ferdynand Adamski 
Kandydat na posła do Sejmu RP – Komitet Wyborczy 
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (nr 2)  
Mieszka w Brzozowie, absolwent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Współtwórca i wieloletni dyrektor Muzeum Regio-
nalnego w Brzozowie. Jest autorem wielu publikacji książ-
kowych i kilkudziesięciu opracowań naukowych poświęco-
nych Polsce południowo – wschodniej. Był członkiem Ko-
misji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK w 
Warszawie. Jest radnym powiatu brzozowskiego. Od trzech 
lat jest Wójtem gminy Dydnia, od dwóch zaś, z rekomenda-
cji AWS - członkiem Rady Programowej Telewizji Rze-
szów.  
 

Adam Komórek 
Kandydat na posła do Sejmu RP – Komitet Wyborczy  
„Prawo i Sprawiedliwość” (nr 5) 
Ma 39 lat. Z wykształcenia jest politologiem, bankowcem,  

 
menadżerem. Wychował się i mieszka w Domaradzu. 
Od 1998 r. pełni funkcję Wójta Gminy Domaradz, wspólnie 
z radnymi przyczynił się do rozwoju swojej małej ojczyzny, 
której na imię Domaradz 
 

Piotr Stańko  
Kandydat na posła do Sejmu RP – Komitet Wyborczy  
„Prawo i Sprawiedliwość” (nr 5) 
Lat 45, żonaty, troje dzieci. Urodzony w Brzozowie, gdzie 
mieszka i pracuje prowadząc od 8 lat samodzielną działal-
ność gospodarczą. Po ukończeniu studiów na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Poznaniu, chcąc pomóc ludziom 
z Podkarpacia, szukał im pracy. Po powrocie do Brzozowa, 
do dnia dzisiejszego zaangażowany w sprawy społeczne, 
dzieła pomocowe i charytatywne. Radny Rady Miejskiej  
w Brzozowie, aktywnie pracujący w kilku Komisjach Rady. 
Organizator wielu wydarzeń kulturalnych. 
 

Andrzej Kocaj 
Kandydat na posła do Sejmu RP – Komitet Wyborczy 
PSL ( nr 6) 
Mieszkaniec Dydni, lat 44,żonaty ojciec dwójki dzieci, tech-
nolog produktów rolno – spożywczych, podchorąży WSOW 
Zmech., spółdzielca i rzemieślnik – młynarz, Prezes ZG 
PSL w Dydni, w-ce Prezes ZP PSL w Brzozowie, Radny 
Gminy Dydnia, członek Komisji Rewizyjnej Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Prezes Zarządu 
Gminnego LOK w Dydni, w-ce Prezes Zarządu Rejonowe-
go LOK w Brzozowie, członek Związku Żołnierzy LWP, 
członek Klubu Oficerów Rezerwy, „Indywidualność Roku 
1999”, społecznik. Żonaty, dwoje dzieci. 
 

Paweł Chrupek 
Kandydat na posła do Sejmu RP – Komitet Wyborczy 
Wyborców Platforma Obywatelska ( nr 7) 
Urodzony w 1955 roku w Gliwicach. Absolwent Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Ukończył Podyplomowy Kurs Na-
siennictwa w USA. Od 1979 roku mieszka w Haczowie.  
W 1980 roku współzałożyciel NSZZ RI „Solidarność”.  
Od 1980 r. Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Zało-
życielskiego Związku Rolników „Solidarność” w Krośnie. 
Od roku 1996 dzierżawi wspólnie z Grzegorzem Supłem 
gospodarstwo rolne w Miejscu Piastowym, o powierzchni 
350 ha. W 1998 roku wybrany do Rady Powiatu Brzozów, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Żonaty, trzy córki. 
 

Jacek Supel 
Kandydat na posła do Sejmu RP – Komitet Wyborczy 
Alternatywa Ruch Społeczny ( nr 8) 
Urodzony 25 września 1974 w Brzozowie. Ukończył Li-
ceum Ogólnokształcące w Brzozowie. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Obecnie jest Specjalistą Terenowych Zespołów Kre-
dytów Trudnych w Banku Polska Kasa Opieki SA. w Kra-
kowie.  

POWIAT BRZOZOWSKI  
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           Z uwagi na rosnącą w zastraszająco szybkim tempie 
ilość osób pozostających bez pracy, bezrobocie w naszym 
kraju stało się jednym z najważniejszych problemów, bez 
rozwiązania którego niemożliwe jest prowadzenie stabilnej 
polityki państwa.  
           Na  koniec  I  półrocza  br.  w  Polsce  zarejestrowa-
nych  było  ogółem prawie 3 miliony bezrobotnych (stopa 
bezrobocia – 15,8%). W Województwie Podkarpackim sto-
pa bezrobocia w tym samym czasie wynosiła 16,1%,  
a w powiecie brzozowskim 21,7%. 
           Z racji tak dużego bezrobocia, powiat brzozowski  
uznany został w roku bieżącym za zagrożony szczególnie 
wysokim bezrobociem strukturalnym. Wykaz powiatów  
uznawanych  za zagrożone wysokim bezrobociem ustalany 
jest corocznie i zatwierdzany przez Radę Ministrów. W po-
wiatach tych mogą być stosowane szczególne instrumenty 
ekonomiczno – finansowe i inne preferencje w celu ograni-
czenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków. Instrumenty  
te podzielić można na dwie grupy: 
 
1. Pierwsza    grupa    to    preferencje    przewidziane    
w  ustawie   o   zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu  
i przepisach wykonawczych do tej ustawy, realizacją któ-
rych zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy za pomocą środ-
ków finansowych otrzymanych z budżetu państwa. Należą 
do nich m.in.: 
- niższe oprocentowanie pożyczek z Funduszu Pracy, 
- wyższe zasiłki przedemerytalne, 
- stypendia  dla  bezrobotnych  absolwentów  podejmują-

cych  naukę w okresie 6 miesięcy od utraty statusu ab-
solwenta, 

- refundacja rzeczowych kosztów organizacji robót pu-
blicznych. 
 

2.    Druga  grupa to preferencje określone m.in. w przepi-
sach podatkowych i ustawie o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa, które mogą być indywidu-
alnie wykorzystywane przez podmioty gospodarcze. Należą 
od nich m.in.: 
- uprawnienia do przyśpieszonej amortyzacji środków 

trwałych, 
- uprawnienia do ulg uczniowskich, 
- możliwość rozszerzenia stosowania karty podatkowej, 
- ulgi przy sprzedaży nieruchomości rolnych przez Agen-

cję Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
 

Sytuacja na rynku pracy powiatu brzozowskiego jest 
bardzo trudna  i w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie się 
pogorszyła. Spowodowane jest to m.in. upadkiem coraz 
większej ilości podmiotów gospodarczych, zwolnieniami 
grupowymi stosowanymi przez zakłady pracy oraz ograni-
czoną ilością nowych ofert pracy. Na koniec I półrocza  
br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie zarejestro-
wanych było 8.037 osób.  

Dokonują analizy liczby bezrobotnych  w powiecie 
brzozowskim za okres od listopada 2000 r. do czerwca  
2001 r. przedstawia się ona następująco: 
 

           Znaczny wzrost bezrobocia jaki nastąpił na przełomie 
2000 i 2001 roku spowodowany był m.in. powracaniem do 
rejestru osób wykonujących w okresie letnim pracę krótko-
terminową, powrotem osób skierowanych na prace inter-
wencyjne bądź roboty publiczne i zwolnieniami z zakładów 
pracy. 
           Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że mimo wzrostu 
bezrobocia, liczba osób pobierających zasiłek sukcesywnie 
maleje, co powoduje, że obecnie prawie 80% osób bezrobot-
nych, to osoby bez prawa do zasiłku. Brak pracy dotyka 
głównie ludzi młodych, największa liczba osób pozostająca 
bez pracy to osoby w  wieku 18 – 34 lat.  Stanowią oni po-
nad 63% ogólnej liczby bezrobotnych. Wśród zarejestrowa-
nych w PUP w Brzozowie bezrobotnych przeważają ludzie z 
wykształceniem zawodowym – 45% oraz podstawowym  
i niepełnym podstawowym – 29%.  Znaczny wpływ na 
wzrost poziomu bezrobocia ma coroczna rejestracja absol-
wentów szkół ponadpodstawowych i wyższych. Z analizy 
lat ubiegłych wynika, że corocznie rejestruje się około 500 
absolwentów różnych typów szkół, którzy po ukończeniu 
nauki mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. 
           Występująca obecnie tendencja spadkowa  w  ilości  
osób  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Brzozowie spowodowana jest skierowaniami osób bezro-
botnych do pracy w ramach refundacji na roboty publiczne, 
prace interwencyjne, umowy absolwenckie i staże oraz wy-
rejestrowaniami do pracy sezonowej.  
 
           Skuteczność    działań    podejmowanych   przez   
Powiatowy   Urząd   Pracy w Brzozowie w zakresie zmniej-
szania poziomu bezrobocia i łagodzenia jego negatywnych 
skutków uzależniona jest od otrzymanych na cen cel środ-
ków finansowych.  
           W roku bieżącym powiat brzozowski otrzymał  
z Krajowego Urzędu Pracy   limit środków na aktywne for-
my zwalczania bezrobocia w wysokości 1.825.400 zł Przy-
znany  limit  stanowi  50%  środków  otrzymanych  na  ten  
cel w roku ubiegłym, a swoją wielkością porównywany mo-
że być ze środkami finansowymi przeznaczonymi na aktyw-
ne formy zwalczania bezrobocia w 1996 r.  
           Tak ograniczone środki finansowe, okrojone dodat-
kowo spłatą zobowiązań wynikających z umów zawartych 

Miesiąc Bezrobotni zareje-
strowani 

Bezrobotni                    
z prawem do 

zasiłku 

Stopa bezro-
bocia 

Listopad 2000 7.621 1.682 20,7% 

Grudzień 2000 8.012 1.910 21,6% 

Styczeń 2001 8.370 1.948 22,3% 

Luty 2001 8.400 1.868 22,4% 

Marzec 2001 8.412 1.820 22,4% 

Kwiecień 2001 8.302 1.804 22,2% 

Maj 2001 8.064 1.742 21,7% 

Czerwiec 2001 8.037 1.652 21,7% 



Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 25.08.2001 r.: 

1. Nauczyciel języka angielskiego, 
2. Masażystka, 
3. Palacz C O, 
4. Informatyk z wykształceniem wyższym oraz dwuletnim    

stażem pracy 
5. Główna księgowa z wykształceniem wyższym oraz dwu   

letnim stażem pracy, 

6. Układacz strzechy, 
7. Elektryk z uprawnieniami, 
8. Technik budowlany z uprawnieniami, 
9. Pośrednik ubezpieczeniowy. 
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w roku ubiegłym, pozwolą skierować w zależności od przy-
jętej wysokości refundacji i skrócenia czasokresu trwania 
umów ok. 450 osób w ramach wszystkich stosowanych 
przez urząd aktywnych form walki z bezrobociem. 
           Od początku br. PUP w Brzozowie dysponował 166 
ofertami pracy nierefundowanymi. W przeważającej części 
oferty te kierowane były do bezrobotnych z wykształceniem 
zawodowym  bądź   z   grupą   inwalidzką,   albo   dla   osób 
z wykształceniem wyższym, ale w zawodach i specjalno-
ściach, których nie posiadają bezrobotni zarejestrowani  
w tut. Urzędzie. Na tak ograniczoną ilość ofert pracy  wpływ 
ma wiele czynników, najważniejsze z nich to niewielka licz-
ba podmiotów gospodarczych na terenie powiatu zatrudnia-
jących po kilka, bądź kilkanaście osób oraz stagnacja w roz-
woju  już działających  zakładów. Zdecydowana większość 
podmiotów gospodarczych nie jest obecnie zainteresowana 
zwiększaniem zatrudnienia,  uzasadniając  to  trudnościami  
ze  zbytem  wytwarzanych produktów, a także ograniczo-
nym popytem na usługi ze względu na obniżające się docho-
dy miejscowej społeczności oraz wysokim kosztem utrzy-
mania pracownika w stosunku do osiąganych dochodów. 
 
           Bardzo niepokojącym zjawiskiem, które dotyka 

wszystkie powiaty, jest brak środków finansowych na opła-
canie do ZUS składki za ubezpieczenie zdrowotne bezrobot-
nych bez prawa do zasiłku. Mimo wykazania dużo wyż-
szych potrzeb, otrzymaliśmy w roku bieżącym od Wojewo-
dy Podkarpackiego środki, które zapewniają  opłacenie skła-
dek do lipca br. Nie przekazanie przez rząd dodatkowych 
środków finansowych na ten cel spowodować może wzorem 
roku ubiegłego blokadę kont bankowych powiatowych urzę-
dów pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 

Analizując panującą obecnie sytuację na naszym lo-
kalnym rynku pracy, stwierdzić należy, że jest ona odzwier-
ciedleniem głębokiego kryzysu jaki panuje w tej dziedzinie 
na obszarze całego kraju. Niestety, ale kosztem ludzi naj-
biedniejszych, poprzez m.in. ograniczanie środków skiero-
wanych na walkę z bezrobociem, rząd stara się zlikwidować 
niedobory budżetowe. Należy zgodzić się z poglądami pre-
zentowanymi przez zdecydowaną większość opinii publicz-
nej, że tylko konkretne działania na najwyższych szczeblach 
państwowych mogą skutkować poprawą sytuacji na ogólno-
polskim rynku pracy. Jak na razie działań takich nie widać, a 
to niestety pociąga za sobą wzrost bezrobocia. 

           Tabelaryczne zestawienie terminów potwierdzania gotowości do podjęcia pracy przez osoby bezrobotne bez prawa do 
zasiłku w miesiącach wrześniu i październiku br.  
Godziny przyjęć: od 900 do 1200. 

Punkt przyjęć Wrzesień Październik Bezrobotni z miejscowości: 
Domaradz – GOK 03.09.2001 01.10.2001 Domaradz 
Barycz- Dom Strażaka 03.09.2001 01.10.2001 Barycz 
Wesoła – Dom Strażaka 03.09.2001 01.10.2001 Wesoła 
Izdebki – Dom Strażaka 04.09.2001 02.10.2001 Izdebki 
Golcowa – Dom Strażaka 04.09.2001 02.10.2001 Golcowa 

Nozdrzec – Dom Strażaka 05.09.2001 03.10.2001 Nozdrzec, Hłudno, Wara, Siedliska, Huta 
Poręby, Wołódź 

Niebocko – Dom Ludowy 06.09.2001 04.10.2001 Niebocko, Grabówka 
Dydnia – Urząd Gminy 06.09.2001 04.10.2001 Dydnia, Wydrna 

Dydnia- Urząd Gminy 07.09.2001 05.10.2001 Krzemienna, Krzywe, Obarzym, Temeszów, 
Niewistka 

Witryłów – Dom Ludowy 07.09.2001 05.10.2001 Końskie, Witryłów, Ulucz 
Niebocko – Dom Ludowy 07.09.2001 05.10.2001 Jabłonka 
Jasionów – Dom Ludowy 10.09.2001 08.10.2001 Jasionów, Wzdów 
Haczów – GOK 10.09.2001 08.10.2001 Haczów, Trześniów 
Blizne – Dom Strażaka 11.09.2001 09.10.2001 Blizne 
Orzechówka – Dom Strażaka 11.09.2001 09.10.2001 Orzechówka 
Jasienica Ros. – Urząd Gminy 12.09.2001 11.10.2001 Jasienica Rosielna, Wola Jasienicka 
Jabłonica P. – Dom Strażaka 12.09.2001 11.10.2001 Jabłonica P., Malinówka 
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W ostatnich latach znacznie wzrosła   liczba przy-

padków wścieklizny wśród zwierząt, głównie wolno żyją-
cych.  

Wścieklizna jest ostrą chorobą  wirusową  odzwie-
rzęcą,  bardzo niebezpieczną dla życia człowieka, jej  
przebieg  prowadzi nieuchronnie  do śmierci. 
Jest przenoszona na człowieka wraz ze śliną chorego na 
wściekliznę zwierzęcia. Do organizmu człowieka wnika  on  
poprzez  rany zadane przez chore zwierzę (ugryzienie, za-
drapanie, otarcia)  lub przypadkowe uszkodzenie skóry, za-
nieczyszczone śliną chorego zwierzęcia (np. po ściągnięciu 
skóry, lub  dotknięciu zwierzęcia) 

Wścieklizna szerzy się obecnie wśród zwierząt dzi-
kich (lisy, wiewiórki, kuny, borsuki, tchórze, zające). 
Stwierdza się ją również  u saren. Dzikie zwierzęta zakażają 
nieszczepione psy, koty oraz zwierzęta gospodarskie na pa-
stwiskach 
Chore na wściekliznę zwierzęta w momencie ugryzienia sta-
ją się dla swej ofiary źródłem zakażenia, nasączając zakażo-
ną śliną   uszkodzone  tkanki. 

Wścieklizna u zwierząt charakteryzuje się trzema ko-
lejno występującymi po sobie stadiami: 
- osowiałością i brakiem wrodzonej płochliwości, 
- podnieceniem i agresywnością, 
- porażeniem, z zaburzeniami ruchowymi /łatwość sc-

hwytania/, po którym następuje śmierć. 
 

Do zakażenia człowieka dochodzi w wyniku: 
-      styczności  ze zwierzętami chorymi lub padłymi, 
- pokąsania lub podrapania, 
- spożywania zakażonych środków spożywczych pocho-

dzenia zwierzęcego. 
 
           U człowieka okres wylęgania wirusa wścieklizny 
zwykle wynosi  4 – 10 tygodni, a niekiedy nawet 6-12 mie-
sięcy. Okres wylęgania pozostaje w ścisłym związku  
z umiejscowieniem oraz wielkością rany .Najkrótszy okres 
wylęgania (1-3 tygodni) następuje przy pogryzieniu w okoli-
cę g ł o w y,   t w a r z y ,  s z y i. 

W objawach chorobowych wyróżnia się trzy okresy: 

I -    OKRES  ZWIASTUNÓW: 
         Ból w miejscu zranienia, złe samopoczucie, senność 
lub bezsenność; 
 
 II -  OKRES  PODNIECENIA: 
        Napady szału, krwawe wymioty, drgawki, sztywność 
karku, skurcze przełyku i krtani i wodowstręt; 
 
III -  OKRES  PORAŻENIA: 
         Chory robi wrażenie spokojnego, skurcze już nie wy-
stępują,  pojawia się śpiączka a postępujące porażenia do-
prowadzają zawsze do śmierci człowieka.         

W  razie  pokąsania  przez  jakiekolwiek   zwierzę, 
należy  natychmiast  rany, zadrapania  i  miejsca  zanie-
czyszczenia   śliną  przemywać  dokładnie  bieżącą ciepłą  
wodą z  mydłem  przez  około  10  minut,  a  następnie  od-
kazić  jodyną lub alkoholem oraz  niezwłocznie  zgłosić się  
w   najbliższej  placówce  służby  zdrowia. 

W  przypadku  pokąsania lub oślinienia przez zwierzę 
chore,  przed zachorowaniem chroni szczepionka przeciw  
wściekliźnie . 

Na terenie nadzorowanym przez Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Brzozowie w okresie od 1.01 do 30.06 
2001r. Zarejestrowano  ogółem 93 przypadki pogryzień w 
tym 46 osób poddano szczepieniom  przeciw wściekliźnie. 

W wymienionych 93 przypadkach pogryzień najwięcej 
zarejestrowano na terenie następujących gmin:  
-    gm. Brzozów : miasto Brzozów, Stara Wieś, Grabowni-
ca,  Humniska 
-    gm. Dydnia  : wieś Dydnia, Witryłów, Jabłonka, Krzy-
we, Wydrna ,Temeszów, Obrarzym, Niebocko, 
-    gm. Jasienica Rosielna :  wieś Jasienica Rosielna, Blizne, 
Orzechówka, Wola Jasienicka 
-    gm. Nozdrzec : wieś Nozdrzec, Izdebki, Wesoła, Wara 
-    gm. Domaradz : wieś  Domaradz, Golcowa, Barycz 

 Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego, Woje-
wódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie  uznał wy-
mienione miejscowości za  obszar, na  którycm występuje 
wścieklizna ! oraz wydał  stosowne nakazy.      

                                                                   (inf. własna)  

           Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Brzozowie  
w dniach od 31. 07. 2001r. do 11. 08. 
2001r. prowadził zbiórkę darów dla 
powodzian. Dzięki ofiarności miesz-
kańców powiatu brzozowskiego,  
a szczególnie gminy Brzozów i Ha-
czów, zebrano kilka ton artykułów 
spożywczych (cukier, mąka, konserwy 

i in.) oraz środków czystości i artyku-
łów przemysłowych (kołdry, poduszki 
itp.). 
           W pierwszej kolejności, po-
przez Miejski Ośrodek Pomocy, roz-
dysponowano dary rzeczowe najbar-
dziej poszkodowanym mieszkańcom 
gminy Brzozów. Pozostałą część prze-
kazano gminie Gorzyce (pow. tarno-

brzeski), która w tegorocznej powodzi 
poniosła ogromne straty materialne. 

Wszystkim ofiarodawcom  po-
wiatu brzozowskiego, którzy ze zrozu-
mieniem przyjęli apel o pomoc dla 
powodzian, Zarząd Rejonowy Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Brzozowie 
składa serdeczne podziękowania.  

                             (inf. własna)  

           Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów  
w Brzozowie składa podziękowanie Staroście Brzozowskie-
mu – Józefowi Rzepce za sfinansowanie wyjazdu sołtysów  
z terenu powiatu na konferencję zorganizowaną pod patro-
nem Premiera RP -  Jerzego Buzka, Wicemarszałka Sejmu 

RP – Stanisława Zająca i Marszałka Województwa Podkar-
packiego – Bogdana Rzońcy. 
           Konferencja odbyła się w Wietrznej k. Dukli w dniu 
23. VI. br. pod hasłem „Polski sołtys w Unii Europejskiej”.  
                                                                   Stanisław Supel 
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DZIECKO NA DRODZE... 
 
           We wrześniu każdego roku policja odnotowuje na 

drogach coraz więcej zdarzeń z udziałem 
dzieci. 
Powiedzenie, że masz "klapki na oczach" 
jest adekwatne do opisu wielu wypadków  
z udziałem maluchów. 
Dzieci określają sobie jakiś cel i próbują 
do niego dotrzeć nie zwracając uwagi na 
czyhające niebezpieczeństwo. Nagminnym 
jest przebieganie dzieci przez jednię  
w miejscu nie wyznaczonym. Dla malu-

chów jest to czasami świetna zabawa. Szczególnie chłopcy 
sprawdzają w ten sposób szybkość i refleks. Nie myślą  
o skutkach zderzenia z samochodem. Ważne jest, czy się 
uda przebiec przed samochodem, a potem ... zobaczymy co 
będzie. 

  
Dziecko nie potrafi właściwie ocenić prędkości sa-

mochodu, potrzebuje na to znacznie więcej czasu niż doro-
sły. Maluch ma również problemy z oceną odległości dzielą-
cej go od jadącego samochodu. Uważa , że mały samochód 
znajduje się dalej niż duża ciężarówka mimo, że są w tej 
samej odległości od niego. 

 
Dziecko nie koncentruje uwagi na tyle aby od razu 

dokładnie ocenić źródło dźwięku. Czasami dzieci reagują 
tylko na jeden dźwięk, może to być np. głos babci, motyw 
muzyczny, wołanie kolegi. W takich przypadkach łatwo do-
chodzi do wypadków drogowych i prawdę mówią maluchy 
twierdząc "Nie słyszałem". 

 
Pamiętajmy o przepisach prawa o ruchu drogowym: 

- dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi tylko 
pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej  
10 lat (nie dotyczy to strefy zamieszkania); 

- dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po drodze po 
zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowią-
zane używać elementów odblaskowych w sposób wi-
doczny dla innych uczestników ruchu; 

 
Zapamiętaj !!! 

 
- Ty jesteś dorosły i Ty odpowiadasz za bezpieczeń-

stwo własnego dziecka. 
- Opiekun, który pozwala maluchowi na niekontrolo-

waną zabawę w pobliżu jezdni, drogi - naraża jego 
zdrowie lub życie. 

- Dziecko powinno wiedzieć, że nie wolno mu samemu 
wchodzić na jezdnię, drogę. 

- Jezdnia nie jest boiskiem, nie wolno jej wykorzysty-
wać do zabawy. 

- Przechodząc przez jezdnię trzymaj malucha mocno 
za rękę - to jedyny sposób aby uniknąć tragicznych 
niespodzianek. 

 
ZAGROŻENIA DLA STARSZYCH  

I SAMOTNYCH... 
 

           Po raz kolejny osoby starsze, będące same w domach 
stały się ofiarami rozbojów. Miały one miejsce w minionym 
okresie, w dwu wsiach powiatu brzozowskiego . W obu 
przypadkach sprawczyniami były kobiety - z wyglądu przy-
pominające cyganki.  

 
W pierwszym przypadku, który miał miejsce około 

godz. 11.00, dwie cyganki weszły do domu, gdzie samotnie 
przebywała 60 - letnia kobieta, zarzuciły jej na głowę duży 
materiał, być może chustę i po spenetrowaniu domu skradły 
300 zł. O godz. 11.35,  w innej wsi - trzy kobiety, także 
przypominające cyganki, po wejściu do domu pod pozorem 
sprzedaży dywanów, skrępowały ręce 79 -letniej mieszkan-
ce, przebywającej  w domu samotnie, przeszukały kieszenie 
ubrania i zabrały jej portfel z kwotą 25.000 zł. Szkoda, że 
zdecydowano się powiadomić Policję dopiero po południu. 

 
Przestrzegamy starszych i samotnych mieszkańców 

powiatu przed takimi osobami. Ponownie apelujemy o za-
mykanie drzwi i nie wpuszczenie osób nieznanych a szcze-
gólnie narodowości cygańskiej. Zwracamy się z prośbą do 
Czytelników, których  rodzice, dziadkowie, znajomi, sąsie-
dzi będący w podeszłym wieku mieszkają samotnie - spraw-
dzajcie Państwo okresowo co się z nimi dzieje, czy nie gro-
żą im niebezpieczeństwa, uczulajcie na zagrożenia, sugeruj-
cie nie wpuszczanie osób nieznanych. 

 
Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy posiadają 

jakąkolwiek wiedzę o kobietach narodowości cygańskiej 
przebywających na terenie powiatu brzozowskiego, propo-
nujących do sprzedaży różne towary  o informowanie Poli-
cji - nr tel. (013) 43 083 10 lub 997. Być może dzięki Czy-
telnikom uda się zapobiec następnym rozbojom lub kradzie-
żom. 

  
                                                         komisarz Jan Wolak 

§ L

              POLICJA  W POWIECIE 
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KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W BRZOZOWIE 
   ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów 

tel. (013) 43-411-41, fax. (013) 43-44-000 
  e-mail kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl 

FUNKCJONOWANIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE 

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy komendanta powiatowego, przy po-
mocy którego wykonuje on zadania wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych.  

Formę organizacyjną komendy powiatowej określiły ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży 
Pożarnej oraz przepisy wykonawcze. Komendą powiatową kieruje komendant, przy pomocy zastępcy i kierowników komó-
rek organizacyjnych. W skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wchodzi:  
-      jednostka ratowniczo-gaśnicza oraz  
-      wydziały: 1) operacyjno-szkoleniowy i spraw obronnych, w tym powiatowe stanowisko kierowania, 2) kontrolno-

rozpoznawczy i bhp, 3) organizacyjno-kadrowy, 4) finansowy, 5) kwatermistrzowsko-techniczny, 
 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE W OKRESIE  
OD 11.06.2001 DO 10. 08. 2001 r. 

 
Straż Pożarna interweniowała w tym okresie w 231 przypadkach, w tym odnotowano: 
Pożarów ogółem - 12 w działaniach związanych  z pożarami brało udział: 59 zastępów straży pożarnej, w składzie: 291 
strażaków PSP i OSP 
Miejscowych zagrożeń ogółem - 218 w działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział 241 zastępów 
straży pożarnej  w składzie: 1172 strażaków PSP i OSP 
Alarmów fałszywych ogółem – 1 (w dobrej wierze) 

Charakterystyczne zdarzenia 
 
1. Pożary budynków mieszkalno-
gospodarczych  w Wesołej 
           W dniach 5 i 7 -  lipca br.  
w godzinach nocnych w miejscowości 
Wesoła miały miejsce dwa pożary 
budynków mieszkalno-gospodarczych. 
W obydwu przypadkach były to 
budynki drewniane i niezamieszkałe. 
Pomimo szybkiego rozpoczęcia dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych przez miej-
scową  Ochotniczą Straż Pożarną po-
żary rozwinięte były na tyle przed 
przystąpieniem jednostek straży pożar-
nej do działań, że spaleniu uległy kon-
strukcje dachowe wraz z pokryciem 
dachowym. W przypadku pożaru  
w dniu 07 lipca br. częściowemu spa-
leniu uległa również część gospodar-
cza budynku. Wpływ na szybkie opa-
nowanie pożarów  przed dalszym roz-
przestrzenianiem miały skuteczne 
działania jednostek prowadzących 
działania i dobre zaopatrzenie w wodę 
(rzeka Baryczka i jej dopływy). 

W gaszeniu pożaru z dnia  
05. 07. 2001 r. i 07 .07. 2001 r. brało 
udział:  17 zastępów straży pożarnej, 
89 strażaków. Łączne straty oszacowa-
no na ok. 25 tyś zł. 

2. Likwidacja skutków powodzio-
wych w powiecie 

 W związku z gwałtownymi 
opadami deszczu, burzami i silnymi 
wiatrami w drugiej połowie lipca, od-
notowano znaczący wzrost interwencji 
jednostek Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzozowie i jednostek OSP powiatu 
brzozowskiego. Działania ich polegały 
na: 
- ochronie obiektów przed zatopie-
niem (ustawianie zapór z worków  
z piaskiem), 
- wypompowywaniu i usuwaniu 
wody z zalanych obiektów (budynków 
mieszkalnych, piwnic, garaży, zanie-
czyszczonych studni), 
- wycinaniu i usuwaniu powalo-
nych drzew, konarów z dróg i budyn-
ków, 
- udrażnianiu przepustów, jazów 
itp. z nieczystości i przeszkód piętrzą-
cych wodę 
Powyższe działania prowadzono przy 
koordynacji KP PSP i Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie. Ogólna ilość 
zdarzeń związanych z usuwaniem 
skutków opadów i burz wyniosła 180. 
Najbardziej poszkodowane lokalnymi 
podtopieniami zostały miejscowości  
z terenu gminy Brzozów i Domaradz. 

3. Udział strażaków PSP i OSP  
w likwidacji skutków powodziowych 
poza powiatem 

 W dniu 30.07.2001 na bazie 
jednostek OSP i kadry dowódczej KP 
PSP w Brzozowie powołano i zadys-
ponowano kompanię pożarniczą po-
wiatu brzozowskiego. Kompania  
w sile 60 osób została wysłana na te-
ren katastrofalnego zatopienia w po-
wiecie mieleckim. Kompania prowa-
dziła prace przy umacnianiu wałów 
przeciwpowodziowych. W skład kom-
panii wchodziły następujące jednostki 
OSP Brzozów, Grabownica, Stara 
Wieś, Zmiennica, Barycz, Domaradz, 
Jabłonka, Jasionów, Haczów, Trze-
śniów, Jasienica Rosielna. Ponadto 
jednostka OSP Blizne i OSP Nozdrzec 
również brały czynny udział w działa-
niach powodziowych w miejscowości 
Gorzyce, zadysponowano również do 
powyższych działań dwóch strażaków-
płetwonurków z tut. komendy oraz 
agregat oświetleniowy i obsługę. Dzia-
łania jednostek i sprzętu na terenach 
powodziowych poza terenem powiatu 
brzozowskiego trwały ponad 3 doby. 



Inne działania Operacyjno – Szkoleniowe prowadzone 
przez KP PSP w Brzozowie. 

            
           Od bieżącego roku zawody sportowo-pożarnicze dru-
żyn Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane są i prze-
prowadzane zgodnie z nowymi obowiązującymi regulami-
nami w sprawie ich przeprowadzania. Nowy regulamin dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i jednostek OSP do-
kładnie określaja nie tylko zasady przeprowadzania poszcze-
gólnych konkurencji ale również szczegółowy sposób ich 
wykonania przez poszczególnych (odpowiednio oznakowa-
nych) funkcyjnych wchodzących w skład drużyny. Bardzo 
istotne znaczenie ma też średni wiek drużyny młodzieżowej, 
który preferuje zawodników najmłodszych.  Zawody rozgry-
wane są podobnie jak w latach poprzednich w dwóch kon-
kurencjach tj: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50 
metrów z przeszkodami. 

Właściwe przygotowanie torów i sprzętu do ćwi-
czeń oraz komisję sędziowską zapewnia Komenda Powiato-
wa PSP w Brzozowie. 

W dniu 03.06.2001r. w Brzozowie przeprowadzo-
no zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu 
gminy, w których  wzięło udział 20 drużyn. 

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 
Grupa A – 1.OSP Zmiennica, 2.OSP Turze Pole, 3.OSP 
Humniska; Grupa C (kobieca) – 1. OSP Grabownica,  
2.OSP Przysietnica, 3.OSP Humniska; Grupa Młodzieżo-
wa dziewcząt – 1.MDP Stara Wieś, 2.MDP Turze Pole,  
3.MDP Przysietnica; Grupa Młodzieżowa chłopców  - 1.
MDP Zmiennica, 2.MDP Turze Pole, 3.MDP Brzozów. 

W dniu 10.06.2001r. w miejscowości Hłudno 
przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze jednostek 
OSP z terenu gminy Nozdrzec, w których  startowało 17 
drużyn.  

 

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 
Grupa A – 1.OSP Wara, 2.OSP Ryta Górka, 3.OSP Noz-
drzec;Grupa C (kobieca) – 1. OSP Wara;  
Grupa Młodzieżowa dziewcząt – 1.MDP Nozdrzec,  
2.MDP Hłudno, 3.MDP Wara; Grupa Młodzieżowa chłop-
ców  - 1.MDP Wara, 2.MDP Nozdrzec, 3.MDP Hłudno.  

W dniu 01.07.2001r. w Domaradzu przeprowadzono 
zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gmi-
ny, w których  startowało 9 drużyn.  

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 
Grupa A – 1.OSP Domaradz Poręby, 2.OSP Domaradz,  
3.OSP Golcowa; Grupa Młodzieżowa chłopców  - 1.MDP 
Barycz, 2.MDP Domaradz, 3.MDP Golcowa. 

W dniu 08.07.2001r. w Dydni przeprowadzono zawo-
dy sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy,  
w których wzięło udział 19 drużyn.  

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 
Grupa A – 1.OSP Wydrna, 2.OSP Krzemienna, 3.OSP Wi-
tryłów; Grupa Młodzieżowa dziewcząt – 1. MDP Dydnia; 
Grupa Młodzieżowa chłopców  - 1.MDP Dydnia, 2.MDP 
Witryłów, 3.MDP Wydrna. 

W dniu 22.07.2001r. w Haczowie przeprowadzono 
zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gmi-
ny, w których  wzięło udział 14 drużyn. 

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 
Grupa A – 1.OSP Haczów, 2.OSP Trześniów, 3.OSP Bu-
ków; Grupa Młodzieżowa dziewcząt – 1.MDP Haczów; 
Grupa Młodzieżowa chłopców  - 1.MDP Jasionów, 2.MDP 
Haczów, 3.MDP Jabłonica Polska. 

W dniu 05.08.2001r. w Jasienicy Rosielnej przepro-
wadzono zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z te-
renu gminy, w których  startowało 5 drużyn. 

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 
Grupa A – 1.OSP Jasienica Rosielna, 2.OSP Blizne, 3.OSP 
Wola Jasienicka; Grupa Młodzieżowa chłopców  - 1.MDP 
Blizne. 

SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE  
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA KP  PSP W BRZOZOWIE  

W OKRESIE OD 11.06.2001 DO 10. 08. 2001 r. 
 
1. Kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych: 

Wydział Kontrolno –Rozpoznawczy KP PSP w Brzozowie przeprowadził analizę czynności kontrolno-
rozpoznawczych za I półrocze 2001 r. Ogółem w I półroczu przeprowadzono 37 kontroli przestrzegania przepisów przeciw-
pożarowych w tym skontrolowano: 
-      20 obiektów użyteczności publicznej, 
-      5 obiektów zamieszkania zbiorowego, 
-      2 budynki mieszkalne wielorodzinne, 
-      10 obiektów produkcyjnych i magazynowych. 
Kontrolami objęto 47 obiektów, w których stwierdzono 33 nieprawidłowości 

    W związku z przeprowadzonymi kontrolami i sporządzonymi protokołami Komendant Powiatowy PSP wydał 9 decy-
zji administracyjnych celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

             
2. Inne działania kontrolno-rozpoznawcze 

W związku z przeprowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych  pod kątem kwalifikacji obiektów na potrze-
by letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wydano pozytywne opinie dla: Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we 
Wzdowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bliznem oraz Bieszczadzkiej Agencji Wypoczynku Dzieci i Młodzieży  
„BAWDIM” w Przysietnicy. 
Uczestniczono w odbiorze technicznym oczyszczalni ścieków typ BIOCLERE dla szkoły podstawowej w Warze.                  
 
                                                                                                                                           Opracował: st. asp. Bogdan Biedka 



Od 20 maja 1995 r. przy Pod-
karpackim Ośrodku Onkologicznym 
 w Brzozowie działa Stowarzyszenie 
Kobiet Po Mastektomii „Amazonki”. 
Od dnia jego założenia prezesem sto-
warzyszenia jest Alicja Szczepańska, 
którą w tej ambitnej działalności wspie-
rają: Irena Trznadel, Zdzisława Smoleń 
i Krystyna Klimowicz.  

Organizacja stawia sobie za 
cel uświadamianie kobietom zagrożenia 
rakiem i zachęcanie do regularnych 
kontroli własnych piersi; promocję 
zdrowia; działanie na rzecz kobiet  
z rakiem piersi, zmierzające do ułatwie-
nia im powrotu do normalnego życia  
w stanie sprawności fizycznej i psy-
chicznej; współpracę z innymi stowa-
rzyszeniami, instytucjami i fundacjami 
działającymi na rzecz chorych i niepeł-
nosprawnych. 
           Wyznaczone cele stowarzysze-
nie realizuje poprzez szkolenie ochotni-
czek – kobiet w pełni zrehabilitowa-
nych, które udzielają wsparcia i infor-
macji innym kobietom przed i po zabie-

gu operacyjnym; prowadzenie działal-
ności wydawniczej i informacyjnej wg 
obowiązujących przepisów; organizację 
turnusów rehabilitacyjnych dla kobiet 
po operacji piersi.  
            Stowarzyszenie Kobiet Po Ma-
stektomii wyposażone jest w salę au-
diowizualną, zatrudnia rehabilitanta  
i psychologa. Spotkania odbywają się 
raz w miesiącu, trwają ok. 4 godzin. 
Siedziba stowarzyszenia mieści się  
w pomieszczeniu hotelowym Podkar-
packiego Ośrodka Onkologicznego  
w Brzozowie.  

Drugie, podobne stowarzysze-
nie również prowadzone przez Alicję 
Szczepańską powstało koło Leska,  
w Postołowie. Jest to Klub Bieszczadz-
kich Amazonek.  

Przez cały szereg lat organiza-
cje były częściowo dofinansowywane 
przez PFRON,  Federację Kobiet Po 
Mastektomii, a także samorządy gmin-
ne i powiatowe. Na szczególne uznanie 
zasługuje jednak przede wszystkim peł-
na poświęceń działalność założycielek  

i członkiń stowarzyszeń, które w swej 
pracy niejednokrotnie muszą pokony-
wać liczne przeciwności.   
           Alicja Szczepańska z Postołowa 
jest również współautorką   programu, 
który realizuje się od trzech lat w ostat-
nich klasach szkół ponadpodstawo-
wych, a został on napisany po prze-
szkoleniu przez Fundację Amerykań-
ską „Project Hope” . Jego liderem  jest 
dr Jacek Węgrzyn z Podkarpackiego 
Ośrodka Okolicznego w Brzozowie. 
Głównym celem stworzonego progra-
mu było zwiększenie liczby kobiet, któ-
re dokonują regularnego samobadania 
piersi.  
           Wszystkich zainteresowanych 
działalnością Stowarzyszenia Kobiet Po 
Mastektomii „Amazonki” zapraszamy 
w każdą trzecią sobotę miesiąca,  
o godz. 13.00, do pomieszczenia hote-
lowego Podkarpackiego Ośrodka On-
kologicznego w Brzozowie, ul. Ks. Bie-
lawskiego 12. 
                                 ( inf. własna ) 

Polski Związek Niewidomych 

           Historia zrzeszania się niewidomych sięga lat dwu-
dziestych XX stulecia. Powstały wtedy 4 regionalne organi-
zacje, które połączyły się w 1946 r. tworząc Związek Pra-
cowników Niewidomych RP. W 1951 r. na I Krajowym 
Zjeździe Delegatów powołano do życia stowarzyszenie  
o nazwie Polski Związek Niewidomych z siedzibą w War-
szawie.  
           Obecnie Polski Związek Niewidomych Stowarzysze-
nie Wyższej Użyteczności liczy 80 tys. członków z całego 
kraju, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku. Głównym zada-
niem wynikającym ze statutu Związku jest szeroko pojęta 
pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym. Realizowana 
jest ona głównie przez informację, edukację i rehabilitację. 
PZN prowadzi biblioteki brajlowskie i kasetowe, wydaje cza-
sopisma w brajlu, powiększonym drukiem oraz nagrane na 
kasety audio.  
           Stowarzyszenie podzielone jest na 16 okręgów woje-
wódzkich, a jednostkami docierającymi bezpośrednio do 
członków (tych obecnych i przyszłych) są koła powiatowe 
(obecnie w liczbie 385).  
           Powiat brzozowski również posiada swoje koło, któ-
rego siedziba mieści się w budynku internatu Zespołu Szkół 
Budowlanych, przy ul. Sienkiewicza 2 w Brzozowie. Biuro 
Zarządu Koła PZN czynne jest we wtorki i czwartki,  
w godz. 9-12. Jego działalność opiera się wyłącznie na wo-
lontariacie. Zarówno Zarząd Koła, jak i Komisja Rewizyjna 
Koła wybierane są na 4.-letnie kadencje. 
           W obecnej kadencji w Zarządzie Koła pracują: Tade-
usz Kraczkowski (przewodniczący), Jan Szajnowski 
(zastępca przewodniczącego), Wiesław Noch  (skarbnik), 
Antoni Gerc  (sekretarz),Zofia Graboń  (członek). W Komisji 

Rewizyjnej Koła pracują: Stanisława Łobodzińska 
(przewodnicząca) oraz Kazimiera Pięciak  i Teresa Kracz-
kowska  (członkowie). 
           Obecnie jednostki terenowe PZN nie są finansowane 
z budżetu państwa i działalność ich opiera się w dużej części 
na hojności licznych sponsorów. W tym miejscu należy wy-
mienić przede wszystkim: Urząd Gminy Dydni, Zakład Cu-
kierniczy "Gran-Pik" p. Wójtowiczów, Zakład Produkcyjny 
Koronki S.A., Hutę Szkła "Kama" w Brzozowie, Sąd Powia-
towy, firmę budowlaną "Eleo-Budmax". Wyżej wymienieni 
niejednokrotnie okazywali zrozumienie dla naszych potrzeb 
wspierając Koło zarówno finansowo, jak i rzeczowo. 
           Osoby upoważnione do poszukiwania sponsorów po-
siadają specjalną legitymację. Aby uniknąć oszustw, poten-
cjalnych ofiarodawców zachęca się do wpłacania pieniędzy 
na konto bankowe: PeKaO S.A. I/O Brzozów nr 10701223-
824-2221-0100. 
           W obecnej sytuacji - gdy fundusze na różnego rodzaju 
dofinansowania przejęły: Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i Powiatowe Centra Pomocy Ro-
dzinie - środki posiadane przez Koła PZN (ze sponsoringu 
 i składek członkowskich) nie zapewniają tak szerokiej dzia-
łalności jak jeszcze kilka lat temu. 
           Zainteresowanych działalnością Związku lub potrze-
bujących informacji o niewidomych zachęcam do odwiedze-
nia ich siedziby w Brzozowie lub choćby do zadzwonienia: 
(0-13) 43 421 04. Dużo można się też dowiedzieć ze strony 
internetowej http://www.pzn.org.pl. 
                       
                      Sekretarz Zarządu Koła PZN w Brzozowie 
                                  Antoni Gerc (agerc@klub.chip.pl) 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  
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Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Amazonki” 



Przypominamy, że od dnia 01. 07. 2001 r. można  dodzwonić się bezpośrednio do poszczególnych oddziałów SP ZOZ  
w Brzozowie. Prezentację zmienionych numerów rozpoczęliśmy w poprzednim numerze BGP, 

 ODDZIAŁY 

RAK PIERSI 
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym 

kobiet i w wielu krajach stanowi główną przyczynę zgonów 
kobiet po 35 roku życia. Szacuje się, że w Polsce może on 
wystąpić u 1 na 16 kobiet. Rocznie w naszym kraju rozpo-
znaje się ponad 9 tysięcy nowych przypadków, a ponad  
4 tysiące kobiet umiera z powodu tej choroby. W odróżnie-
niu od wielu innych nowotworów rak piersi jest uleczalny, 
jeśli zostanie wykryty we wczesnym stadium choroby. Od 
momentu rozpoczęcia  choroby, do czasu pojawienia się 
zmiany widocznej  w badaniach obrazowych i badalnej przy 
palpacji może upłynąć wiele lat. 

Metody wykrywania raka piersi: 
1. Badanie mammograficzne. 
Badanie to pozwala wykryć raka piersi  przynajmniej na rok 
wcześniej zanim będzie on badalny palpacyjnie. 
2. Samobadanie piersi. 
Aby  mogło ono spełnić swoje zadanie, powinno być prowa-
dzone regularnie, najlepiej co miesiąc. 
3. Badanie piersi przez lekarza 
Należy zwrócić uwagę, że tylko regularne  badanie pozwala 
wychwycić zmiany, które będą wymagały dalszej diagnosty-
ki (u większości kobiet pojawiają się zgrubienia i łagodne 
guzki). 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w czasie oceny 
zdjęć mammograficznych możemy uzupełnić  badania obra-
zowe o USG piersi. Badanie to umożliwia zróżnicowanie 
guzków i torbieli. USG jest badaniem z wyboru u kobiet 
przed 30 rokiem życia. 

Częstość badań: (wg zaleceń Centrum Onkologii  
w Warszawie) 
       

               
 
              W razie wykrycia podejrzanych guzków piersi  obo-
wiązuje wykonanie biopsji celem oceny mikroskopowej ko-
mórek. Niekiedy  konieczne jest pobranie wycinka lub całej 
zmiany do badania histopatologicznego. 

   
           Do niedawna jedyną uznaną metodą leczenia raka 
piersi była amputacja sutka połączona z jednoczasowym 
usunięciem pachowych węzłów chłonnych. W razie ko-
nieczności leczenie chirurgiczne uzupełniane  było radio- 
lub chemioterapią. Wczesne wykrycie raka piersi umożliwia 
wdrożenie nowoczesnego leczenia tej choroby-leczenia 
oszczędzającego pierś (metoda ta dotyczy guzów o niewiel-
kich rozmiarach). Polega ona na usunięciu guza nowotworo-
wego z otaczającym miąższem piersi oraz usunięcia węzłów 
chłonnych pachy . Nieodłącznym elementem tego leczenia 
jest radioterapia . 
 
Mimo dłuższego czasu trwania leczenie to ma niewątpliwe 
zalety-pozwala zachować pierś. 
Obydwie metody  dają jednakowe szanse wyleczenia, a wy-
bór sposobu leczenia powinien  należeć do pacjentki. 
Jedynym szpitalem w województwie, który stosuje powyż-
sze metody leczenia jest szpital w Brzozowie. 

    
           W chwili obecnej  w  brzozowskim szpitalu istnieje 
możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych 
w kierunku raka piersi. Program jest przeznaczony dla ko-
biet  w wieku powyżej 35 roku życia, obejmuje  wykonanie 
mammografii (bez skierowania, na podstawie dowodu ubez-
pieczenia w Regionalnej Podkarpackiej Kasie Chorych) oraz 
w razie konieczności badań dodatkowych  (badanie lekar-
skie, BAC, USG piersi).Badania wykonywane są w Zakła-
dzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala – w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzozowie przy 
ul. Ks. J. Bielawskiego 12 w godzinach od 800 do 18 00 co-
dziennie oprócz sobót. Zgłaszając się należy posiadać do-
wód ubezpieczenia i nr PESEL. Przed zgłoszeniem się oso-
biście wskazana jest informacja telefoniczna – nr telefonu 
(0-13) 43-096-44, w godzinach popołudniowych (0-13) 43-
096-36. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do 
Zakładu RTG szpitala  w Brzozowie. 

 

Świadczeniodawcy  rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie oraz 
osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki albo osobę, która uzyskała facho-
we kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA  
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Powyżej 20 roku 
życia samobadanie raz w miesiącu 

Powyżej 30 roku 
życia 

badanie piersi 
przez lekarza raz w roku 

35-39 roku życia mammografia przynajmniej raz 

40-49 roku życia mammografia co 1-1,5 roku 

50-60 roku życia mammografia   co roku 

powyżej 60 roku 
życia mammografia     co 1-1,5 roku 

III. REUMATOLOGIA I NEUROLOGIA 
1/    43 096 13  Sekretariat 
2/    43 096 25  Dyżurka pielęgniarek 
3/    43 096 26  Ordynator oddziału Reumatologii 
4/    43 095 70  Dyżurka lekarska  oddziału Reumatologii 
5/    43 096 28  Dyżurka lek. oddziału Neurologii 
6/    43 096 29  Ordynator oddziału Neurologii 
7/    43 096 27  Dyżurka oddziałowej oddz. Neurologii i Reu-
matologii 
 

IV.  GINEKOLOGIA 
1/    43 095 40  Sekretariat 
2/    43 096 32  Dyżurka położnych 
3/    43 09593  Ordynator oddziału Gin.-Poł. 
4/    43 096 85  Z-ca Ordynatora Gin.-Poł. 
5/    43 096 31  Blok Operacyjny - Ginekologiczny 
6/    43 095 33  Oddział Patologii Ciąży 
7/    tel./fax.  43 095 48  Dyżurka lekarska 
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V. POŁOŻNICTWO I NOWORODKI 
1/    43 096 37  Dyżurka położnych oddz. Położnictwa 
2/    43 096 42  Kierownik Oddziału Noworodkowego 
3/    43 096 39  Sala porodowa 
4/    43 095 80 Oddziałowa - pielęgniarki 

 
VI.     CHIRURGIA OGÓLNA 

1/    43 096 50  Sekretariat 
2/    43 096 51  Dyżurka pielęgniarek 
3/    43 096 05  Ordynator oddziału 
4/    43 096 55  Z-ca Ordynator oddziału 
5/    43 096 53  Dyżurka lekarska nocna  
6/    43 096 04  Dyżurka oddziałowej 
7/    43 096 52  Pacjenci 
 

VII.  BLOK OPERACYJNY CHIRURGICZNY 
1/    43 096 77  Sekretariat 
2/    43 096 73  Dyżurka pielęgniarek  
3/    43 096 30  Dyżurka lekarzy anestezjologów 
4/    43 096 82  Sala pooperacyjna  
5/    43 096 75  Dyżurka pielęgniarki oddziałowej  
6/    43 095 90  Sterylizacja  
 

VIII. IZBA PRZYJĘĆ 
 1/   43 096 83  Izba Przyjęć - dyżurka pielęgniarek  
2/    43 096 88  Dyżurka lekarska 
3/    43 096 60  Dyżurka pielęgniarki oddziałowej 
4/    43 095 77  Szatnia (depozyt rzeczy pacjentów) 
 
IX. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TE-

RAPII  
 1/   43 096 78  Dyżurka pielęgniarek-oddziałowa 
2/    43 096 79  Ordynator oddziału 
3/    43 095 30  Dyżurka pielęgniarek-pacjenci 
 

X.  ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ (POGOTOWIE) 
1/    43 419 99  Oddział Pomocy Doraźnej (Pogotowie)  
2/    43 095 99  Pogotowie Ratunkowe - Dyspozytor 
 

XI.  ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 
1/    43 096 58  Sekretariat 
2/    43 096 59  Dyżurka pielęgniarek 
3/    43 096 64  Ordynator oddziału 
4/    43 096 65  Z-ca Ordynatora oddziału 
5/    43 096 62  Dyżurka lekarska 
6/    43 096 70  Biblioteka oddziału 
7/    43 096 06  Dyżurka pielęgniarki oddziałowej 
8/    43 096 57  Pacjenci 
 

XII.  ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII  
1/    43 096 66  Sekretariat 
2/    43 096 69  Ordynatora oddz. Chemioterapii 
3/    43 096 71  Dyżurka lekarska  
4/    43 096 68  Dyżurka pielęgniarek    
5/    43 096 67  Pacjenci 
 

XIII.  ODDZIAŁ RADIOTERAPII 
1/    43 096 46  Ordynator oddziału  
2/    43 096 08  Dyżurka pielęgniarki oddziałowej 
3/    43 095 98  Dyżurka pielęgniarek  
4/    43 096 67  Pacjenci 
5/    43 095 31  Oddział „B” – dyżurka pielęgniarek  

6/    43 096 17  Oddział „B” – pacjenci 
 

XIV.  ZAKŁAD RADIOTERAPII 
1/   43 096 89   Kierownik Zakładu 
2/   43 096 47   Sekretariat 
3/   43 096 48   Sterowanie, aparaty 
4/   43 096 49   Dyżurka techników 
5/   43 096 76   Dyżurka lekarska 
6/   43 096 56   Pokój badań 
7/   43 096 74   Poradnia Ginekologii Onkologicznej 
8/   43 096 90   Sekcji Fizyki Medycznej – Kierownik  
9/   43 096 61   Pracownia planowania leczenia 
10/ 43 096 92  Komputerowy system planowania leczenia 
11/ 43 095 06  Przychodnia Radioterapii 

 
XV. PORADNIE 

1/   43 095 25  Rejestracja – Por. Chirurgicznej, Por. Onkolo-
gicznej, Por. Chemioterapii, por. Urologicznej, por. Orto-
pedycznej 

2/   43 096 72  Poradnia Chemioterapii 
3/   43 096 11  Poradnia Chirurgii Onkologicznej 
4/   43 096 09  Poradnia Urologiczna 
5/   43 095 21  Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna 
6/   43 096 63  Pracownia Endoskopii 
7/   43 095 04  Poradnia Neurologiczna 
8/   43 095 07  Poradnia Reumatologiczna 
9/   43 095 08  Rejestracja Poradni Specjalistycznej – Kar-

diologicznej, Endokrynologicznej   i Diabetologii 
10/  43 095 08  Poradnia Kardiologiczna –EKG 
11/  43 095 09  Poradnia Endokrynologii i Diabetologii 
12/  43 095 12  Specjalistyczna  Konsultacyjna Poradnia Gi-

nek.-Położ.   
13/  43 095 14  Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego 
14/  43 095 16  Gabinet Lekarski 
15/  43 095 20  Poradnia Dermatologiczna – rejestracja  
16/  43 096 98  Poradnia Dermatologiczna – telefon zaufania 
17/  43 095 17  Poradnia Medycyny Pracy 
18/  43 095 44  Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc 
19/  43 095 22  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuza-

leżnienia od Alkoholu - lekarz 
20/  43 095 32  Poradnia Terapii Uzależnienia  
21/  43 095 10  Poradnia Chorób Płuc i Alergii Dzieci i Mło-

dzieży 
 

XVI.  ZAKŁADY I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE 
1/    43 095 27  -43 095 35 –43 095 26 –43 095 24  Laborato-

rium centralne 
2/    43 095 53  Laboratorium – Kierownik   
3/    43 095 34  Bakteriologia 
4/    43 095 41  Bank Krwi 
5/    43 095 71  Pracownia Serologii Grup Krwi 
6/    43 095 43  Zakład Patomorfologii – Kierownik 
7/    43 095 36  Zakład Patomorfologii – sekretariat 
8/    43 096 44  Zakład Diagnostyki Obrazowej – rejestracja 
9/    43 096 36  Dyżurka techników RTG 
10/  43 096 45  Dyżurka lekarska zakładu RTG 
11/  43 096 33  Pracownia USG 
12/  43 095 29  Zakład Rehabilitacji Leczniczej 
13/  43 095 92  Gabinet Fizykoterapii 
14/  43 095 39,4309696  Apteka – Kierownik   
15/  43 095 38  Apteka  
16/  43 095 13  Pracownia Anatomii Patologicznej    (cdn.) 



I Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej w Nozdrzcu 

           19 sierpnia br. w Nozdrzcu odbył się I Powiatowy 
Przegląd Piosenki  i Pieśni Religijnej. 
           Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Nozdrzec – 
Wiesław Marchel, Starosta Brzozowski – Józef Rzepka 
 i Siostra Faustyna O.P z parafii w Nozdrzcu przy współ-
udziale zaproszonych gości: Wicemarszałka Sejmu RP – 
Stanisława Zająca, Marszałka Województwa Podkarpacie-
go – Bogdana Rzońcy oraz Przewodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego – Zdzisława Banata.  

           W przeglądzie udział wzięły liczne zespoły instru-
mentalno-wokalne, np. Zespół „Radość” działający przy Ko-
ściele św. Stanisława w Nozdrzcu, Zespół „Confiteor”  
z Brzozowa oraz „Brygada św. Mikołaja” z Nozdrzca, a tak-
że wokaliści, wśród nich: Grzegorz Gierula, Aleksandra 
Gierula, Dominika Sochacka, duet – Anna Toczek i Natalia 
Skiba  - z Nozdrzca; Bożena Szewczyk, Mariola Folta, Ewe-
lina Toczek i Elżbieta Kociuba z Wary; Klaudyna Kudła, 
Adrianna Kudła, Aleksandra Dąbrowska z Wesołej. 
           Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni nagrodami  
w postaci maskotek, plecaków, książek i przyborów szkol-
nych, które ufundowali sponsorzy: Starostwo Powiatowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w Brzozowie, Urząd Gminy w Nozdrzcu, GOK                  
w Nozdrzcu, Rodzina z Domowego Kościoła w Nozdrzcu,  
Firma „Soft-Ress”  z Rzeszowa oraz Wicemarszałek Sejmu 
RP – Stanisław Zając.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej  
w Nozdrzu cieszył się dużym zainteresowaniem widzów, 
którzy bardzo licznie przybyli na zorganizowaną imprezę. 
                                                         Magdalena Pilawska 

XII Zjazd Kapel Ludowych  
w Jasienicy Rosielnej 

 
29 lipca br. na terenie jasienickiego GOK-u odbył się 

XII Zjazd Kapel Ludowych. Organizatorami imprezy byli: 
Wójt Gminy Jasienica Rosielna, Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie, Związek Gmin Brzozowskich oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej.  
           W Zjeździe udział wzięły kapele ludowe z całego 
regionu, a wśród nich: „Górczanie” z Górek, „Ostrzewianie” 
z Nozdrzca, „Warzanie” z Wary, „Przysietczanie” z Przy-
sietnicy, „Domaradzanie” z Domaradza, „Graboszczanie”  
z Grabownicy. 
           Wszystkie kapele otrzymały wraz z gratulacjami pa-
miątkowe puchary z dedykacją, ufundowane przez Starostę 
Brzozowskiego – Józefa Rzepkę, które wręczył Naczelnik 
Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 
Powiatu – Jan Boczar. 
           Według obserwatorów i słuchaczy wszystkie kapele 
reprezentowały bardzo wysoki poziom muzyczny. 
           Zjazd kapel zakończył festyn, podczas którego przy-
grywał zespół Paradoks.   
 

VI Zjazd Orkiestr Dętych w Nozdrzcu 
 
            
           Wójt Gminy Nozdrzec, Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie, Związek Gmin Brzozowskich oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Nozdrzcu byli organizatorami VI Zjazdu 
Orkiestr Dętych w Nozdrzcu. Miał on miejsce 22 lipca br. 
na stadionie przy byłej szkole  w Nozdrzcu. 
           W zjeździe wzięły udział orkiestry z terenu powiatu 
brzozowskiego, np. z Brzozowa, Nozdrzca i Dydni, lecz tak-
że spoza terenu, bo z Harty i Dynowa. 
           Wszystkie orkiestry, które zaprezentowały swój wy-
soki kunszt muzyczny, otrzymały upominki w postaci pulpi-
tów do nut, ufundowane przez Urząd Marszałkowski  
w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Brzozowie.  
           Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem,  
o czym świadczą liczni widzowie zgromadzeni na stadionie. 
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, uczestnikom dopisywały 
humory.  
            
                                              Rzecznik Prasowy 
                                              Starostwa Brzozowskiego    
                                              Magdalena Pilawska 
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Zespół „Mocni w wierze” z Izdebek 

Schola „Boże nutki” z Wary 

Publiczność zgromadzona na przeglądzie 



CERKIEW W ULUCZU P. W. WNIEBOWSTAPIENIA PAŃSKIEGO  z 1659 r 

           Ulucz - mała wioska leżąca nad Sanem w gminie 
Dydnia. Na pierwszy rzut oka nic w niej szczególnego , lecz 
mieszkańcy zdają sobie sprawę z wielkiego skarbu, jaki 
znajduje się tuż obok nich, a raczej nad nimi, bo na górują-
cym nad wioską wzgórzu Dębnik. Tym skarbem jest jedna  
z najstarszych w Polsce drewniana cerkiew, której historie 
przybliżyła czytelnikom BGP mgr. R. Kinga Jara z Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku. 
 
Magdalena Pilawska : Proszę przybliżyć historię cerkwi  
w Uluczu. 
 
Kinga Jara : Cerkiew wzniesiona jest na górującym ponad 
wioską Ulucz wzgórzu Dębnik, naturalnie obronnym, wyko-
rzystanym, m. in. jako punkt oporu konfederatów barskich. 
Sama miejscowość, pierwotnie zwana Ulicz, była założona 
na prawie ruskim przed przyłączeniem ziem księstwa ru-
skiego do Korony przez Kazimierza Wielkiego (1340 r.). 
Przeprowadzone na wzgórzu badania archeologiczne w la-
tach 1958 – 59 i 1964 roku wykazały obecność umocnień w 
postaci podwójnego muru kamiennego z fosą w międzymu-
rzu oraz furtą i brama flankowaną basztami. Wewnątrz ob-
warowań nie odnaleziono śladów zabudowań klasztornych, 
jedynie studnię, świadczącą o obecności na wzgórzu miesz-
kańców. Bazylianie zamieszkiwali monastyr (klasztor) uluc-
ki do 1744 roku, po czym przenieśli się do Dobromila, choć 
nadal cerkiew pozostawała miejscem pielgrzymek. Obecnie 
na święto Wniebowstąpienia Pańskiego wierni prawosławni 
na terenie przycerkiewnym (dawniej we wnętrzu) odprawia-
ją liturgię. W literaturze przedmiotu ulucka świątynia do 
niedawna funkcjonowała jako jedna z najstarszych, drewnia-
nych cerkwi zachowanych na terenie Polski, datowana na 
początek XVI wieku. Podawane lata budowy 1510 – 1517 
nie były udokumentowane, niemniej cechy stylistyczno - 
konstrukcyjne budowli czyniły je całkiem prawdopodobny-
mi. Dopiero prowadzone w 1999 roku badania denrochrono-
logiczne (przeprowadzane w Laboratorium Dendrochronolo-
gicznym w Akademii Górniczo – Hutniczej przez dr inż. M. 
Krąpca) w pobranych próbkach drewna z elementów kon-
strukcyjnych ścian świątyni pozwoliły na bardziej precyzyj-
ne datowanie. Wyniki wskazują, że cerkiew została zbudo-
wana w 1659 roku z drewna jodłowego, pochodzącego  
z drzew ściętych w 1658 roku (sporo materiału wymieniono 
podczas prac konserwatorskich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.P.: Kiedy rozpoczęto te prace, kto był ich inicjatorem? 
 
K.J.: W 1958 roku z inicjatywy ówczesnego wojewódzkie-
go konserwatora zabytków przystąpiono do zabezpieczenia 
cerkwi, która stała się filią Muzeum Budownictwa Ludowe-
go w Sanoku. W latach 1961 – 64 przeprowadzono prace 
rekonstrukcyjno – konserwatorskie cerkwi w oparciu o nie-
licznie zachowane źródła ikonograficzne. O dbałości przy-
wrócenia dawnego wyglądu świadczy chociażby ponowne 
umieszczenie ręcznie kutych krzyży na ceramicznych kulach 
wieńczących dachy i kopułę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.P.:  Z tego, co wiem - ulucka cerkiew to przykład kla-
sycznej cerkwi, co oznacza, że jest ona wzorowana na for-
mie cerkwi z XV w. Czy to prawda? 
 
K.J.: Tak to prawda. Cerkiew, która powstała w 1659 r. wy-
raźnie powtarza formę cerkwi, istniejącej tu w XV w. Świą-
tynia jest orientowana (skierowana sanktuarium na wschód), 
drewniana, trójdzielna, tj. założona z przednawia 
(popularnie zwanego babińcem), nawy oraz trójbocznie za-
mkniętego sanktuarium, kryta gontem. W sanktuarium są 
wybudowane dwa pomieszczenia pomocnicze, tzw. pastofo-
ria: prothesis służące do przygotowania przedmiotów litur-
gicznych niezbędnych do odprawiania nabożeństwa oraz 
diakonikon przeznaczony do przechowania naczyń i szat 
liturgicznych. Tylko nawa przykryta jest kopułą, tutaj 
ośmiopolową, zrębową bez tamburu, pozostałe pomieszcze-
nia pięciopołaciowymi dachami. Pomiędzy nawą a sanktu-
arium znajduje się półkoliście zamknięte przejście przecięte 
na wysokości 175 cm poziomymi belkami o łącznej szero-
kości 58 cm, tworzącymi tzw. templon, czyli jedną z najstar-
szych form przegrody pomiędzy wymienionymi pomiesz-
czeniami (na templonie były umieszczone ikony). Templon 
został przesłonięty ikonostasem, od 1998 roku prezentowa-
nym na stałej ekspozycji Ikona karpacka w Parku Etnogra-
ficznym MBL w Sanoku. Ikonostas stanowi najstarsze za-
chowane wyposażenie cerkwi, choć prócz niego do wnętrza 
na przełomie XVII i XVIII wieku wprowadzono parę bocz-
nych ołtarzy z ikonami św. Bazylego Wielkiego i Onufrego 
Wielkiego Pustelnika (również pozostające w zbiorze 
MBL), później także ikony pochodzące ze zdekompletowa-
nych ikonostasów  dwóch nieistniejących już uluckich cer-
kwi: p. w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy   
i p. w. Świętego Mikołaja.  
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Cerkiew w Uluczu - stan obecny 

Wnętrze cerkwi w Uluczu - widok na ikonostas już zdekompletowany. 



M.P.: Kto jest autorem tego ikonostasu i co on przedsta-
wia? 
 
K.J.: Ikonostas został wykonany przez dwóch autorów – 
jeden znany jest na podstawie analizy formalno – stylistycz-
nej, drugi z inskrypcji, jaką pozostawił na ikonie. Pierwszy  
z nich to Ioan malarz Hyrowski (inaczej Jan z Hyrowa) usta-
lony dzięki zachowanemu ikonostasowi wykonanego prze-
zeń w 1660 roku dla cerkwi p. w. Archanioła Michała  
w Pielgrzymce (w większości przechowywany w Muzeum 
Zamku w Łańcucie). W przypadku ikonostasu uluckiego 
pędzel Ioana widoczny jest w ikonach – antependiach (na 
samym dole, poniżej ikon namiestnych), w ikonach namiest-
nych, prazdnikach, świętych wrót i ich ościeży, ikony De-
esis rzędu apostolskiego (ikony namiestne, tj. Pantokratora 
oraz Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli patronalna, Mandy-
lion oraz Matka Boska Platytera zostały skradzione, podob-
nie jak prazdniki, z których tylko jeden, Ofiarowania Chry-
stusa w świątyni, udało się odzyskać). Hyrowski wykonał 
także, nieobecne aktualnie w ikonostasie ikony Mandylionu 
(przedstawienia twarzy Chrystusa na tkaninie) oraz Matki 
Bożej Platytery (Maria ukazana w pozie modlitewnej z unie-
sionymi rękoma z wizerunkiem Chrystusa w wieku mło-
dzieńczym na piersiach). Natomiast w rzędzie apostolskim, 
przy ikonie apostoła Filipa widnieje napis: Roku Bożego 
1682 Stefan Dzengałowicz malarz wiszeński. Tego samego 
autora są również ikony – kartusze z przedstawieniami pro-
roków starotestamentowych. 
           Ikonostas zatem musiał być wykonany w latach sie-
demdziesiątych XVII wieku przez Ioana, a następnie uzupeł-
niony przez Dziengałowicza. Trudno jest dociec, głównie  
z braku danych archiwalnych, dlaczego dwóch artystów wy-
konywało ikonostas  etapami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.P.: W cerkwi zachowała się również ciekawa polichro-
mia ścienna. 
 
K.J.: Tak, na północnej ścianie nawy cerkwi zachowana jest 
polichromia ścienna, która jak się okazuje po przeprowadzo-
nej analizie formalno – stylistycznej z ikonami ikonostasu 
jest autorstwem Stefana Dziengałowicza. Usytuowanie poli-
chromii jest dogodne ze względu na oświetlenie jej przez 

dwa okienka umieszczone w przeciwległej ścianie. Temat 
malowideł dotyczy cyklu Męki Pańskiej i poszczególne sce-
ny w liczbie dwudziestu skupione są wokół centralnie 
umieszczonego Ukrzyżowania w sześciu paschach, które 
należy odczytywać począwszy od dolnego zachodniego na-
roża ku wschodowi i następnie ku górze. Do przedstawione-
go cyklu należą przedstawienia: Wskrzeszenie Łazarza, 
Wjazdu do Jerozolimy, Ostatniej Wieczerzy, Umywania 
Nóg, Modlitwy w Ogrójcu, Pojmania, Chrystusa przed An-
naszem, Chrystusa przed Herodem, Chrystusa przed Kajfa-
szem, Biczowania, Cierniem Ukoronowania, Śmierci Juda-
sza, Naigrywania, Chrystusa przed Barabaszem, Chrystusa 
przed Piłatem, Niesienia Krzyża, Przybicia do Krzyża, Zdję-
cia z Krzyża, Złożenia do Grobu, Zstąpienia do Otchłani, 
Zmartwychwstania. Całość więczy wizerunek Zmartwych-
wstania Pańskiego ujętego postaciami dwóch ewangelistów, 
Łukasza i Mateusza siedzących na tronach przed pulpitami 
na których leżą rozłożone księgi. Poniżej postaci ewangeli-
sty Mateusza znajduje się zbiorowy portret czternastu, klę-
czących osób ubranych w ówczesne stroje  świeckich, za-
pewne fundatorów polichromii skierowanych w stronę sank-
tuarium. Jest to grupa składająca się z dwóch mężczyzn, 
trzech kobiet i siedmiorga dzieci spośród których zwraca 
uwagę postać dziewczyny o wyraźnie sinym kolorycie 
(może zmarła). Poniżej sceny Ukrzyżowania umieszczona 
jest fragmentarycznie zachowana inskrypcja odnosząca się 
do fundacji polichromii.(...) dał namalować sługa boży An-
drzej (...) i żoną (...) za odpuszczenie grzechów swoich. 
           We wnętrzu cerkwi uluckiej, po przeniesieniu ikono-
stasu na wystawę do Parku Etnograficznego, akcent położo-
ny jest zatem na unikalny przykład pierwotnej formy prze-
grody ikonostasowej, templon, oraz zachowaną na ścianie 
północnej nawy polichromię ścienną.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.P.: Bardzo serdecznie dziękuję za fascynującą rozmowę.  
             
                                  Rozmawiała: Magdalena Pilawska 
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Chrystus Pantokrator - fragment ikony Deesis, autor Ion malarz 
Hyrowski 

Apostołowie, autor Stefan Dziengałowicz 



Sport szkolny - c.d. 
 
           Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sporto-
wy w Rzeszowie ogłosił wyniki współzawodnictwa sporto-
wego: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, 
gmin i powiatów, w oparciu o Kalendarz Szkolnych imprez 
sportowych za rok szk. 2000/2001. Warto w tym miejscu 
dokonać oceny wyników osiągniętych w minionym roku 
szkolnym i poprzednim 1999/2000. Sumując w roku szkol-
nym 1999/2000 młodzież powiatu brzozowskiego zdobyła: 
 
1)    w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 640 pkt., startowało 

27 szkół podstawowych  i powiat został sklasyfikowany 
na 15 miejscu (na 24 powiaty). 

2)    w Gimnazjadzie – 736 pkt., startowało 30 szkół i powiat 
został sklasyfikowany na 12 miejscu. 

3)    w Licealiadzie – 220 pkt., startowały 3 szkoły średnie i 
powiat został sklasyfikowany na 18 miejscu. 

 
W roku szkolnym 2000/2001 w sumie młodzież osiągnęła 
następujące wyniki: 
 
1)    w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 997 pkt., brało udział 

30 szkół podstawowych  i powiat został sklasyfikowany 
na 11 miejscu. 

2)    W Gimnazjadzie 632 pkt., startowało14 szkół, a powiat 
został sklasyfikowany na 20 miejscu. 

3)    w Licealiadzie 442 pkt., startowały trzy szkoły 
(wszystkie) i powiat został sklasyfikowany na 17 miej-
scu. 

 
           Osiągnięte przez młodzież wyniki są dobre mimo 
wielu uwarunkowań: braku pieniędzy na prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych, transport i diety dla zawodników. 
Należy także pamiętać, że powiat brzozowski posiada np. 
tylko 3 szkoły średnie, które w sumie zdobyły aż 442 pkt. 
podczas, gdy np. Rzeszów posiada 21 szkół średnich  
i w sumie zdobył 1605 pkt. oraz 65 szkół podstawowych  
i 28 gimnazjów. Wydaje się, że punktacja szkół powinna 
uwzględniać faktyczne możliwości powiatu np. stosować 

dodatkowy przelicznik. 
 
           Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sporto-
wy w Rzeszowie ogłosił listę rankingową wszystkich szkół 
biorących udział we współzawodnictwie sportowym. 
Najlepsze wyniki osiągnęli: 
 
1)   w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, gdzie startowało 656 

szkół: 
-     39 miejsce SP Brzozów  - 150 pkt. 
-     44 miejsce SP nr 2  Przysietnica -  145 pkt. 
-     89 miejsce SP Górki  - 79 pkt. 
2)   w Gimnazjadzie startowało 349 szkół: 
-     50 miejsce Gimnazjum Stara Wieś -  148 pkt. 
-     55 miejsce Gimnazjum Haczów  -  138 pkt.  
-     65 miejsce Gimnazjum Brzozów  - 113 pkt. 
3)   w Licealiadzie startowało 168 szkół: 
-     30 miejsce Liceum Ogólnokształcące Brzozów -  192 

pkt. 
-     36 miejsce Zespół Szkół Budowlanych Brzozów -  170 

pkt.  
-     71 miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych Brzozów - 80 

pkt. 
           Ogłoszony został także nowy Kalendarz Szkolny im-
prez sportowych na rok szkolny 2001/2002. W stosunku do 
lat poprzednich nastąpiły pewne zmiany: 
a)    po pierwsze – skreślono rozgrywki piłki nożnej w szko-

łach średnich – wielka strata dla Brzozowa, 
b)   po drugie – obniżono o połowę punktację drużynową za 

tenis stołowy, szachy, badminton, co w konsekwencji 
zmniejszy możliwości punktowe szkół, które swoje 
osiągnięcia opierały na szachach  i tenisie stołowym, 

c)    po trzecie – zwiększono o 1 zawodnika drużyny szacho-
we   (3 chłopców i 1dziewczyna). 

 
           W sumie młodzież szkół będzie mogła brać udział aż 
w 46 różnych dyscyplinach sportowych. 

 
Opracował: Kazimierz Kozubal  
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„KRÓLEWSKI KURIER” 

w SP i Gimnazjum w Dydni 
 

 
W czerwcu 2000 roku zrodził się w naszej szkole  pomysł redagowania i wydawania gazetki. Zainteresowana tym 

przedsięwzięciem grupa inicjatywna powołała zespół redakcyjny – uczniów SP i Gimnazjum, który wypracował wstępną 
koncepcję gazetki (zakres tematyczny, stałe działy). 
Specyfika pracy w naszej szkole (wspólny budynek, „wspólni nauczyciele”) zadecydowała o wyborze tytułu „Królewski Ku-
rier” – nazwa identyfikująca czasopismo z patronką SP – Królową Jadwigą, o nadanie imienia której ubiegać się będzie także 
Gimnazjum. 
           Opiekę edytorską nad gazetką sprawują Panie Katarzyna Pytlowany i Iwona Pocałuń. 
           Nasz dwumiesięcznik cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, o czym świadczy 
jego zwiększający się nakład. „Otwartość” czasopisma sprawiła, że współpracują z nimi także osoby spoza środowiska szkol-
nego – ludowi poeci. 
           Owocem dotychczasowej pracy zespołu redakcyjnego jest sześć numerów „Królewskiego Kuriera”. 
 
 

                 Redakcja                   
„Królewskiego Kuriera” 



Uroczystość wręczenia sztandaru jednostce OSP w Witryłowie 
           29 lipca br. w Witryłowie odbyła się uroczystość wrę-
czenia sztandaru jednostce OSP Witryłów, na którą przybyły 
strażackie delegacje z terenu gminy Dydnia w tym cztery  
z pocztami sztandarowymi: Dydni, Niebocka, Jabłonki  
 i Wydrnej. 
           Mszę Św. Przy ołtarzu polowym odprawił Ks. Dzie-
kan Adam Drewniak w asyście Ks. Proboszcza miejscowej 
parafii. 
           Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym uroczystego 
wręczenia sztandaru jednostce OSP Witryłów dokonał Czło-
nek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, kandydat na senatora RP 
dh Janusz Konieczny. 
           Podczas uroczystości sztandar OSP Witryłów został 
odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla Pożarnictwa. 
Zasłużeni działacze OSP odznaczeni zostali Odznakami za 
Wysługę Lat  oraz otrzymali dyplomy uznania. 
           Podczas uroczystości Wójt Gminy Dydnia, który rów-
nocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP  

w Dydni - Jerzy F. Adamski dokonał przekazania kluczy-
ków Januszowi Nawrockiemu Prezesowi OSP Witryłów do 
samochodu bojowego Jelcz, który pozyskano z zasobów woj-
ska. 

Gratulacje i uznanie wszystkim członkom  jednostki 
za bezinteresowną pomoc potrzebującym przekazał również 
w okolicznościowym przemówieniu Starosta Brzozowski- 
Józef Rzepka 
           Witryłów odwiedził także poseł na Sejm Andrzej 
Kozioł, Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie dh Roman 
Korfanty, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozo-
wie st kpt Jan Penar.  
           Oprawę muzyczną uroczystości uświetniła orkiestra 
dęta działająca przy Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Dydni. 
Uroczystość zakończyło okolicznościowe spotkanie zapro-
szonych gości  i strażaków w budynku Domu Ludowego  
w Witryłowie. 
                                                                   (inf. własna) 

Plener malarsko - rzeźbiarski w Orzechówce 
d 31 lipca do 11 sierpnia br. w Orzechówce miał 
miejsce Międzynarodowy Plener Malarsko-
Rzeźbiarski „Orzechówka 2001”. Wzięło w nim 

udział kilkunastu artystów z Polski, Ukrainy i Włoch, 
którzy przez dwa tygodnie obserwowali i zachwycali się 
architekturą i krajobrazem Orzechówki i okolic, czego 
efektem są wykonane przez nich prace. 

Plener został zorganizowany przez Zarząd Okręgu 
Związku Polskich Artystów Plastyków w Rzeszowie oraz 
Zespół Szkół w Orzechówce. Jak twierdzi Andrzej Korzec – 
prezes w/w Zarządu – wszyscy artyści byli zauroczeni Orze-
chówką i jej mieszkańcami i nie ukrywali nadziei na ponow-
ny przyjazd  w przyszłym roku. Na tak pozytywne odczucia 
uczestników pleneru bez wątpienia wpłynęły doskonałe wa-
runki pracy, zabezpieczone przez panią Krystynę Masłyk, 
która przy pomocy współpracowników, zorganizowała noc-
leg i wyżywienie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Zdaniem Wojciecha Waleckiego – artysty plastyka, 
biorącego udział w plenerze – tego typu imprezy doskonale 
wpływają na psychikę każdego twórcy, pozwalają oderwać 
się od szarej rzeczywistości dnia codziennego, a nowe krajo-
brazy, nowe otoczenie pobudza do pracy twórczej. 

Wspaniałe efekty tej pracy można było obejrzeć  
11 sierpnia, na wystawie pt. „W przymierzu z przyrodą”, 
która wieńczyła całość dwutygodniowej imprezy. Kilku ar-

t y s t ó w  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdeklarowało się przekazać swe prace na licytację, która  
miała miejsce w Horyńcu, na rzecz osób poszkodowanych 
przez niedawne gradobicie. Jedną ze swych akwarel na au-
kcję przekazała Bożena Kurek Di Maggio – polska malarka 
mieszkająca na stałe we Włoszech. 

Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski zor-
ganizowany w Orzechówce na długo pozostanie w pamięci 
jego uczestników oraz gości przybyłych na wernisaż. Wszy-
scy mamy nadzieję, że za rok spotkamy się tu w podobnym 
składzie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                           Magdalena Pilawska 
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Andrzej Korzec podczas pracy rzeźbiarskiej 

Przy sztaludze artysta plastyk Wojciech Walecki 

Jedna z prac plenerowych 
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Krzyżówka  i horoskop 

ROZRYWKA  

HOROSKOP 
BARAN (21 II – 20 IV) 
Jeżeli praca, którą wykonujesz, wymaga wysiłku intelektualne-
go, rozpocznie się dla Ciebie bardzo korzystny okres.  Istnieje 

duża szansa, że zupełnie nieoczekiwanie poprawi się Twoja sytuacja mate-
rialna. Zaczniesz spędzać więcej czasu z partnerem. 

BYK (21 IV – 21 V) 
Zwykle upierasz się przy swoim zadaniu w obawie, że jakiekol-
wiek ustępstwo będzie oznaką słabości. A tymczasem jeśli oka-
żesz chęć pójścia na kompromis, zyskasz miano osoby otwartej 

na cudze sugestie i chętnej do współpracy.  
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
W Twojej firmie zapanuje przyjazna atmosfera, która będzie 
sprzyjać efektywnej pracy. Twoja sytuacja finansowa będzie 
zadowalająca, nie przesadzaj z oszczędzaniem. Możesz teraz 

spróbować zrealizować swoje ukryte marzenia.  . 
RAK (22 VI – 23 VII) 
W najbliższym czasie w ogóle nie będziesz miał głowy do inte-
resów. Na pierwszy plan wysuną się ważne sprawy rodzinne. 

Zapragniesz zmienić coś w swoim wyglądzie zewnętrznym. Partner z całą 
pewnością będzie zachwycony, co od razu postara Ci się okazać. 

     
LEW (24 VII – 23 VIII) 
Aż cztery planety naraz wejdą w sprzyjające dla Ciebie układy. 
Dzięki temu wyzwoli się w Tobie zapał do pracy. Twoje sprawy 

uczuciowe mogą układać się nie najlepiej. Faktem jest, iż partner nie oka-
zuje Ci ostatnio zbyt wiele zainteresowania i wydaje się mało czuły. 

 
PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Poczujesz  teraz przypływ energii i twórczych pomysłów. Naresz-
cie uwierzysz w siebie i  w swoje możliwości.  Jeśli jesteś z II 

dekady znaku, stare przyjaźnie z czasów szkolnych mogą odżyć na nowo. 
Niewykluczone, że przerodzą się one w fascynacje. 

WAGA (24 IX – 23 X) 
Nadszedł odpowiedni czas, by pomyśleć o podniesieniu zawodo-
wych kwalifikacji. Zdobyta wiedza może Ci się przydać szybciej, 

niż myślisz. Sprawy sercowe zajmą Cię bardziej niż zwykle. Zaczniesz 
zwracać większą uwagę na swój wygląd.  

SKORPION (24 X – 22 XI) 
W najbliższym czasie nie żądaj od losu niczego więcej ponad to, co 
już zdobyłeś. Staraj się raczej tylko utrzymać swoją pozycję.  Cze-

ka Cię teraz niewielki konflikt z osobą, którą kochasz. Mimo tego, że spór 
będzie toczył się o małe błahostki, żadne z Was nie będzie chciało ustąpić. 

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Powinieneś wykazać się zaangażowaniem i przestrzegać terminów.  
W najbliższym czasie nie podejmuj żadnego ryzyka. Mimo, że bę-

dziesz miał teraz mniej czasu na życie prywatne, chwile spędzone z partne-
rem dostarczą Ci niezapomnianych wrażeń. 

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Przywiązujesz dużą wagę do wygody i wysokiego standardu życia, 
więc nic dziwnego, że trudno będzie Ci zrezygnować z niektórych 

przyjemności. Możesz czuć się osamotniony i pozostawiony sam sobie. 
WODNIK (21 I – 19 II) 
Otworzą się przed Tobą duże możliwości. Los wyjdzie naprzeciw 
Twoim oczekiwaniom i otrzymasz propozycję pracy po godzinach 

lub współudziału w jakimś interesie. Wzrośnie u ciebie potrzeba czułości i 
wrażliwości na piękno. Bardziej niż zwykle będzie Ci zależało na sympatii 
otoczenia.  

RYBY (20 II – 20 III) 
Dbaj o sympatyczną atmosferę w pracy, bądź wyrozumiały i staraj 
się łagodzić konflikty. Staraj się planować i kontrolować wydatki, 

by nie przewyższyły one dochodów.  Każdą wolną chwilę wykorzystaj na 
byciu z partnerem, na umacnianie Waszej więzi uczuciowej.      
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.
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