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        Zgodnie z zapowiedzią, którą zamieściliśmy w 4 numerze 
naszej gazety, 20 października br., w Starej Wsi odbyły się uro-
czystości związane z obchodami aż pięciu rocznic strażackich. 
           Obchody rozpoczęły się mszą św. w starowiejskiej bazyli-
ce, której przewodniczył ks. bp Stefan Moskwa, sufragan prze-
myski. Następnie dokonano poświęcenia i odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej na Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi i w uznaniu 
zasług, najbardziej zasłużonym, przyznano odznaczenia związko-
we i państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymał Adam Fara, Brązowy Krzyż Zasługi – Adam Potoczny, 
zaś Stanisława Dydka – jednego z głównych twórców Muzeum 

Pożarnictwa – ude-
korowano Złotą 
O d z n a k ą 
„Zasłużony dla 
Ochrony Przeciw-
pożarowej”. Prócz 
tego „Złoty Znak 
Związku” otrzymał 
Franciszek Skiba  
i Stanisław Pająk,  
a złote medale „Za 

zasługi dla pożar-
nictwa” przyzna-
no dla ks. Stani-
sława Słowika, 
Mieczysława Le-
nia, Tadeusza Or-
tyla, Zbigniewa 
Osenkowskiego  
i Wojciecha Dyd-
ka.  
            

           Uroczystości towarzyszyła sesja popularno-naukowa, 
podczas której omówiono zagadnienia związane z ochroną 
przeciwpożarową oraz podkreślono rolę i znaczenie pracy stra-
żaków, a także zaprezentowano monografię Stanisława Dydka 
pt. „Ludzie spod znaku św. Floriana”, w której autor zawarł 
relacje źródłowe z akcji strażackich na przełomie stuleci.  
                                                         
 
                                                                  Rzecznik Prasowy 
                                                                               Starostwa Brzozowskiego 
                                                                                   Magdalena Pilawska 



XXIII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego 
           16 października br. odbyła się XXIII Sesja Rady Po-
wiatu Brzozowskiego, której głównym tematem było omó-
wienie działalności placówek oświatowo -wychowawczych 
w warunkach reformy systemu edukacji. 
           W czasie obrad radni zapoznali się z kolejnym eta-
pem reformy edukacyjnej, który bezpośrednio wiąże się ze 
zmianą stopnia organizacyjnego szkół ponadpodstawowych  
i tym samym z utworzeniem sieci nowych szkół ponadgim-
nazjalnych wraz z rozmieszczeniem kierunków i profili 
kształcenia. 
           Po ogólnym wprowadzeniu, celem zaznajomienia  
z tematem, głos zabrali dyrektorzy poszczególnych szkół 
ponadgimnazjalnych i wyjaśnili niedomówienia, odpowie-
dzieli na zadawane pytania. Odczytano pozytywne uzgodnie-
nia na temat planowanej sieci szkół ponadgimnazjalnych, 
liceów profilowanych i szkół zawodowych, wyrażone przez 
Kuratora Oświaty, a także opinie Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Brzozowie oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.   Na-
stępnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustale-
nia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  
w powiecie brzozowskim. 
           W trakcie sesji podjęto również uchwałę o powierze-
niu gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy 
społecznej świadczonych przez Publiczny Ośrodek Adopcyj-
no - Opiekuńczy w Krośnie.  Do chwili obecnej wymieniony 
ośrodek świadczył usługi dla powiatu brzozowskiego spora-
dycznie,  nie było  więc specjalnego porozumienia w tej 

sprawie. W związku z pismem, które napłynęło  
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Publiczny Ośro-
dek Opiekuńczo - Wychowawczy w Krośnie przejął realiza-
cję w/w zadań z terenu naszego powiatu. Konieczne stało się 
więc podjęcie odpowiedniej uchwały, która przez radnych 
została przyjęta  jednogłośnie. 
            Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia dotacji z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Rada Powiatu postanowiła przyjąć dotację w kwocie 222 
400,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji  
„Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji  
c.o. w Internacie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozo-
wie”.  

Pozostałe uchwały dotyczyły określenia trybu 
uchwalenia budżetu powiatu na 2002 rok oraz szczegółowo-
ści materiałów informacyjnych objętych projektem budżetu, 
zmian w budżecie powiatu na 2001 rok, a także wyboru bie-
głego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego za 2001 rok Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie. 
            Większość uchwał w trakcie XXIII Sesji Rady Powia-
tu Brzozowskiego radni podjęli jednogłośnie. 
             
                                                          
                                                         Rzecznik Prasowy 
                                                   Starostwa Brzozowskiego 
                                                       Magdalena Pilawska 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  
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11 października br. miały miejsce obrady Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Brzo-
zowie, które dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest powiat brzozowski. 
           Dane dotyczące w/w tematu przedstawiają się nastę-
pująco w poszczególnych jednostkach:   
Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie 
Stan zatrudnienia wynosi 45 nauczycieli. 
Z tej liczby: 
- 12 nauczycieli – ukończyło studia podyplomowe, 
- 21 nauczycieli – uzyskało tytuł egzaminatora OKE, 
- 25 nauczycieli – ukończyło kursy informatyczne (w tym                  

13 nauczycieli kurs internetowy), 
- 40 nauczycieli – ukończyły inne różne formy kursów 

przedmiotowych. 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie 
Stan zatrudnienia wynosi 44 nauczycieli. 
Z tej liczby w roku ubiegłym: 
- 6 nauczycieli – ukończyło studia podyplomowe, 
- 9 nauczycieli – uzyskało tytuł egzaminatora OKE, 
- 9 nauczycieli – ukończyło kursy doskonalące (8 nauczy      
cieli kurs przedsiębiorczości). 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie 
Stan zatrudnienia wynosi 78 nauczycieli. 
Z tej liczby w roku ubiegłym: 
- 2 nauczycieli – ukończyło studia podyplomowe, 
- 8 nauczycieli – uzyskało tytuł egzaminatora OKE, 

Ponadto w obecnym roku szkolnym 4 nauczycieli kontynu-
uje dokształcanie na studiach uzupełniających. 
           Ogółem, w 3-ch szkołach ponadgimnazjalnych  
zatrudnionych jest 167 nauczycieli, z tego z różnych form 
dokształcania skorzystało około 80 osób, tj. prawie 50 % 
zatrudnionych nauczycieli. 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Brzozowie 
Stan zatrudnienia wynosi 39 osób, z tego: 
- w Szkole Podstawowej Specjalnej 
2 nauczycieli uzupełnia kwalifikacje na studiach magister-
skich, 
7 na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedago-
giki. 
- w Gimnazjum Specjalnym 
3 nauczycieli uzupełnia swoje kwalifikacje na studiach magi-
sterskich, 
3 nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na studiach pody-
plomowych z informatyki. 
           Jak wynika z powyższego, około 38 % kadry pedago-
gicznej uzupełnia lub podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. 

Ponadto, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Brzozowie, dla której Powiat Brzozowski jest również 
organem prowadzącym zatrudnionych jest 7 nauczycieli,  
w tym jeden dokształca się na kursie kwalifikacyjnym doty-
czącym zarządzania oświatą. 
                                                         Rzecznik Prasowy 
                                                   Starostwa Brzozowskiego 
                                                       Magdalena Pilawska 



Konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda” 

Sześciu nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski,  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z rąk Starosty Brzozow-
skiego, otrzymało dyplomy i nagrody pieniężne za szczegól-
ne zaangażowanie zarówno w pracy dydaktycznej, jak i wy-
chowawczej. 
           Wśród wyróżnionych znaleźli się: mgr Józefa Rzep-
ka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Brzozowie, mgr Jan Dobrowolski – Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolno - Wychowawczego w Brzozowie, mgr Józef Kry-
gowski –nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Brzozo-
wie, mgr Stanisław Supel – nauczyciel Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Brzozowie oraz mgr inż. Zdzisław Wojda-
nowski i mgr Jerzy Siwak – nauczyciele Zespołu Szkół Bu-
dowlanych w Brzozowie. 
           Łącznie na nagrody dla nauczycieli przeznaczono 
kwotę 10 100 zł. 

(inf. własna) 

Nagrody dla nauczycieli 
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            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie 
zwraca się do mieszkańców powiatu brzozowskiego z proś-
bą o pomoc w znalezieniu mieszkania dla wychowanka Ro-
dzinnego Domu Dziecka w Brzozowie – Krzysztofa W. 
            
           W lipcu 2000 roku Krzysztof ukończył 18 lat oraz 
zakończył edukację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
winien wrócić do środowiska rodzinnego i usamodzielnić 
się. Jednak dzięki dobrej woli Starosty Brzozowskiego -
Józefa Rzepki i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka, 
Krzysztof nie zmienił miejsca zamieszkania. Taka decyzja  
uzasadniona była nie przygotowaniem chłopca do 

samodzielnego życia, spowodowanym przede wszystkim 
brakiem środków na usamodzielnienie się.   
 
           Pomogliśmy Krzysztofowi w znalezieniu zatrudnie-
nia, a obecnie czynimy starania, zmierzające do zabezpie-
czenia chłopcu mieszkania.  
 
           Serdecznie prosimy wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób są w stanie pomóc Krzysztofowi W. o kontakt 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie,  
ul. 3-go Maja 43, tel. (0-13) 43 420 45. 

Mieszkanie dla bezdomnego !!! 

Starosta wręcza nagrodę Dyrektor PP-P 

Dyrektor SOS-W odbiera nagrodę 

rganizatorami tegorocznego konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda” byli: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Boguchwale, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu przy współpracy z Wydziałem Restrukturyzacji 

Wsi i Rolnictwa Podkarpackiego UW w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Rzeszowie, Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Rzeszowie, Wojewódzkiego Związku Rolników i Organizacji Rolni-
czych w Rzeszowie, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz sa-
morządów terytorialnych. 

 
Celem konkursu było uaktywnienie działań mieszkańców wsi na rzecz poprawy estetyki, funkcjonalności zagród  

i bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. 
Na terenie powiatu brzozowskiego do konkursu zgłoszonych zostało 11 gospodarstw w tym: 2 gosp. z Haczowa, 3 

gosp. z Orzechówki i po jednym gosp. z Nozdrzca, Turzego Pola, Górek, Brzozowa, Wzdowa oraz Trześniowa. 
 

Największą liczbę punktów – 103, a zarazem I miejsce zdobyło gosp. Pani Urszuli Barniak z Haczowa, II miejsce  
z liczbą punktów – 92 uzyskało gosp. Pani Zofii Janiec z Brzozowa, III miejsce z liczbą punktów – 91 uzyskało gosp. Pani 
Małgorzaty Wojtuń z Haczowa. 
Podsumowanie I etapu konkursu na szczeblu powiatowym i wręczenie ufundowanych nagród odbyło się 26 października br. 
w sali Urzędu Miejskiego w Brzozowie. 
                                                                                                                                                                                  (inf. własna) 
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           W sobotę (20 października br.) zakończyła się VIII 
Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna w Brzozowie. 
Organizatorem dwudniowej imprezy było Starostwo Powia-
towe w Brzozowie przy współpracy Polskiego Klubu Ekolo-
gicznego Koło w Brzozowie oraz Zarządu Okręgu Podkar-
packiego Ligi Ochrony Przyrody. 

Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze BGP te-
matem tegorocznej konferencji była: „Rola i zadania samo-
rządów w świetle zmian ustawodawstwa polskiego w dzie-
dzinie ochrony środowiska”. 

Patronat naukowy nad  konferencją objęła Politechni-
ka Rzeszowska, zaś medialny – „Przyroda Polska”.  

Konferencja adresowana była zarówno do przedstawi-
cieli i pracowników samorządów lokalnych, jak i przedsię-
biorstw oraz instytucji działających w regionie. Pozwoliła  
na przybliżenie władzom samorządowym kompetencji  
w zakresie ochrony środowiska w procesie przystosowywa-
nia ustawodawstwa polskiego do przepisów wspólnotowych. 
Przyczyniła się również do podniesienia ogólnej wiedzy spo-
łeczeństwa lokalnego w zakresie ochrony środowiska i do-
stosowania przepisów prawnych do wymogów Unii Europej-
skiej. 

W czasie tegorocznej konferencji Starosta Brzozow-
ski – Józef Rzepka uhonorowany został przez Zarząd Głów-
ny Ligi  Ochrony Przyrody „Medalem za zasługi dla ochrony 
przyrody i środowiska naturalnego”.  

 

Bardzo ciekawe referaty wygłosili zaproszeni  
goście:  
1. dr Janusz Stochlak – Przewodniczący Zespołu Ochrony 

Środowiska Forum Dużych Miast – „Rola i kompetencje 
samorządów z zakresu ochrony środowiska w okresie 
ostatnich dziesięciu lat transformacji”. 

2. dr Ewa Gacka – Grzesikiewicz – Instytut Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie – „Ochrona środowiska przyrod-
niczego w warunkach zrównoważonego rozwoju”. 

3. mgr Andrzej Kulig – Podkarpacki Urząd Wojewódzki  
w Rzeszowie – „ Uzgodnienia dokumentacji technicznej 
w zakresie ochrony środowiska”. 

4. dr inż. Bogumił Kucharski – Politechnika Rzeszowska –
„Gospodarowanie wodami w świetle ustawy Prawo 
wodne z dnia 18 lipca 2001r.” 

5. mgr Maria Suchy – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska  „Gospodarka odpadami w świetle 
nowych przepisów”. 

6. P. Kovacs – Słowacja – „Legislativa v odpadovom ho-
spodarstve v Slovenskej republike.” 

7. prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Politechnika Rzeszow-
ska; mgr inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak – Politech-
nika Rzeszowska; prof. zw. dr hab. inż. Artur Wieczy-
sty – Politechnika Krakowska – „Przeciwdziałanie nad-

zwyczajnym zagrożeniom środowiska”. 
8. mgr Wojciech Blecharczyk – Wiceprezes Zarządu 

Głównego Ligi Ochrony Przyrody – „Różnorodność or-
ganizacyjna i programowa pozarządowych organizacji 
ekologicznych w Polsce.” 

9. prof. dr hab. Zygmunt Wnuk – Uniwersytet Rzeszow-
ski – „Monitoring drzew pomnikowych i rezerwatów 
przyrody w województwie podkarpackim.” 

10.  prof. dr inż. Janusz Niemczynowicz – Uniwersytet  
w Lund Szwecja; prof. dr hab. inż. Józef Dziopak – Poli-
technika Rzeszowska – „Nowe elementy gospodarki 
wodno-ściekowej.” 

11. dr inż. Elena Neverova-Dziopak – Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna w Częstochowie – „Ocena stopnia wrażliwości 
zbiorników wodnych.” 

12. mgr inż. Joanna Fiedler – Zespół Konsultantów Progra-
mów PEPA – „Priorytetowy Program Akcesji w Zakre-
sie Ochrony Środowiska.” 

Opracowała: Magdalena Pilawska 

Prof. dr hab. Zygmunt Wnuk podczas wykładu 

Uczestnicy VIII Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej 

Goście ze Słowacji w obecności Starosty Brzozowskiego i Naczelnika Wydziału  
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej  



Uroczyste wręczenie sztandaru 

Przysietnica świętuje 
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           Dzień 11 października br. to bardzo ważna data dla 
mieszkańców Przysietnicy, grona pedagogicznego i uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 1. W tym niecodziennym dniu szko-
ła, której patronką jest Maria Konopnicka, otrzymała sztan-
dar, ufundowany przez mieszkańców wsi. Na tę uroczystość 
do Przysietnicy przybyli: dostojnicy kościelni, na czele  
z ks. biskupem sufraganem przemyskim Adamem Szalem, 
przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta Brzozowski – Józef Rzepka, Burmistrz Gminy 
Brzozów – Janusz Draguła, Przewodniczący Rady Miej-
skiej – Roman Korfanty oraz przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty – Zygmunt Pelczar. 
           W czasie mszy św., koncelebrowanej w miejscowym 
kościele parafialnym przez ks. bpa – Adama  Szala,  ks. infu-
łata – Juliana Pudło i ks. prałata – Zygmunta Trojnara, doko-
nano uroczystego poświęcenia sztandaru, który szkoła otrzy-

mała dzięki staraniom mieszkańców wsi oraz dzięki życzli-
wości dwóch instytucji: Koronek S.A. z Brzozowa  
i Inspektoratu PZU w Brzozowie. Jego wykonaniem zajęły 
się Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek  
w Starej Wsi. Po uroczystej mszy św. zaproszeni goście,  
w asyście kapeli ludowej „Przysietczanie”, udali się do bu-
dynku szkoły podstawowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgromadzonych przywitał dyrektor placówki Wiesław Pał-
ka. Jemu też przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztan-
dar, na który  uroczyste ślubowanie złożyły  dzieci z liczącej 
ponad 300 uczniów szkoły. Duże brawa otrzymali ucznio-
wie, którzy specjalnie na tę okazję, wraz ze swymi nauczy-
cielami, przygotowali okolicznościowy program artystyczny. 
Dzień ten na pewno trwale zapisze się w historii placówki, 
która istnieje już ponad 3 stulecia. 
                                                                    (inf. własna) 

Mają sztandar 
           15 października br. odbyła się uroczystość nadania 
sztandaru Szkole Podstawowej w Turzym Polu. Patronem 
szkoły jest prof. Walerian Pańko – osobowość niezwykle 
charyzmatyczna i zasłużona dla tej miejscowości. Uroczysto-
ści te zbiegły się z 10 rocznicą śmierci profesora i piątą na-
dania szkole jego imienia.  

           Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawicie-
le duchowieństwa na czele z ks. biskupem – Stefanem Mo-
skwą, W-ce Prezes NIK-u – Piotr Kownacki, poseł - Ryszard 
Kędra, Dyrektor Departamentu NIK-u – Czesława Rudzka-
Lorentz, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Śląskiego – 
Stanisław Kurowski, Prof. Uniwersytetu Warszawskiego – 
Roman Szul. Obecni byli także przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu i gminy: Starosta Brzozowski – Józef 
Rzepka, V-ce Starosta – Janusz Pańko, Burmistrz Gminy 
Brzozów – Janusz Draguła, Zastępca Burmistrza – Antoni 
Gromala. Na uroczystości nie mogło zabraknąć żony prof. 
Waleriana Pańko – Urszuli Pańko, rodziny, przyjaciół, któ-

rzy ciepło i serdecznie wspominali postać profesora.  
            Ten wielki dzień dla mieszkańców Turzego Pola roz-
poczęła uroczysta msza św., odprawiona w kościele parafial-
nym przez ks. bpa –Stefana Moskwę w asyście ks. infułata 
Juliana Pudło i miejscowego proboszcza - Józefa Ziębę. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie dostojni goście w towarzystwie Orkiestry Dętej  
z Brzozowa udali się do szkoły podstawowej.  
Przybyłych na tę uroczystość powitała dyrektor szkoły 
- Bożena Anyszewska. Okolicznościowe przemówienie wy-
głosił także Burmistrz Miasta i Gminy – Janusz Draguła.  
Uczniowie szkoły przygotowali niezwykle piękny program 
artystyczny, poświęcony sylwetce prof. Waleriana Pańko  
            Sztandar zaprojektowała i ufundowała Rada Rodzi-
ców, we współpracy z nauczycielami. Jego wykonaniem za-
jęła się Maria Suwała z Grabownicy. Jest to chluba i symbol 
tej niewielkiej szkoły, tworzonej przez 116 uczniów i 13  
nauczycieli.   
                                                                    (inf. własna)        

Goście zaproszeni na uroczystość 

Dyrektor przekazuje sztandar dzieciom 

Przedstawiciele władz samorządowych 

Uroczyste wręczenie sztandaru 



Wydział Budownictwa, Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
mieści się w budynku przy   ul. 3-go Maja 43,  tel. (0-13) 43-410-74, (0-13) 43-410-82 oraz bezpośredni (0-13) 43-410-56. 

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik – mgr inż. Anna Furman. 
           W Wydziale zatrudnionych jest obecnie 5 osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Nadzór nad wykonywaniem zadań bieżących sprawuje Wicestarosta. 
           Wydział Budownictwa, Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego realizuje zadania  
administracji publicznej w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, prowadzone przez  
Starostę na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompe-
tencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r.  
Nr 106 poz. 668),  oraz wynikające bezpośrednio z  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), podstawowego dokumen-
tu  określającego zasady działania administracji publicznej w sprawach projektowania, budowy, utrzy-
mania i rozbiórki obiektów budowlanych. 

WYDZIAŁ  BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY 
I ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 

A, B, C, STAROSTWA 
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NACZELNIK WYDZIAŁU 
mgr inż. Anna Furman 

Do podstawowych zadań Wydziału należy: 
1) Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nad-

zoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności 
zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi  
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go oraz wymaganiami ochrony środowiska, 

2) Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nad-
zoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach  
i przy wykonywaniu robót budowlanych, 

3) Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nad-
zoru i kontroli w zakresie: 

a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych  
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, 

a) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budow-
lanych dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie, 

4) Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych  
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, 

5)  Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące  
 samodzielne funkcje techniczne w budownictwie upraw
 - nień do pełnienia tych funkcji, 

6) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź  
 odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
 budowlanych, 

7)  Nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia  
 inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia 
nadzoru autorskiego, 

8)   Wydawanie pozwoleń na budowę, 
9)  Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wyko-

nania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzy-
skania pozwolenia na budowę, 

10) Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykona-
nia robót, nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia 
na budowę, 

11) Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej  
obowiązkiem uzyskania pozwolenia, 

12)  Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na  
rozbiórkę, 

13) Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości  
w projekcie budowlanym, 

14)  Zatwierdzenie projektu budowlanego, 

15)   Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu  
  na budowę, 

16)   Prowadzenie rejestru o pozwoleniu na budowę i prze-
chowywanie dokumentów objętych pozwoleniem  
na budowę, 

17) `Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na bu-
dowę na rzecz innej osoby, 

18)  Nakładanie obowiązku geodezyjnego wytyczenia  
w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji  
powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających 
zgłoszenia, 

19)   Wydawanie dziennika budowy oraz prowadzenie reje-
stru wydanych dzienników budowy, 

20)   Wydawanie książek obiektu budowlanego oraz prowa-
dzenie rejestru wydanych książek obiektu budowlanego, 

21) Rozstrzyganie niezbędności wejścia do sąsiedniego  
budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków  
korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości, 

22) Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia  
do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprze-
ciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego, wydawanie pozwolenia na użytkowanie, 

23)   Wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego, 

24) Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytu-
owanych na terenach zamkniętych w zakresie: 

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych 
projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych      
miejsc publicznych, 

b)     przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii  
komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu  
prowadzonych poza granicę terenu zamkniętego,  
a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku  
publicznego, 

25)  Prowadzenie w granicach właściwości rzeczowej analiz 
i  studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, 
odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego 
rozwoju, 

26)  Przygotowywanie opinii projektu planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, 

27)  Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia 
technicznego budynku jednorodzinnego dla celów  
dodatku mieszkaniowego, 

Potwierdzanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót 
dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu. 



 Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie 
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO  

                                  
Zjazd z drogi publicznej 

 
Zgodnie z zapowiedzią, która ukazała się we wrze-

śniowym numerze „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, 
przedstawiamy kilka informacji, o możliwościach zajęcia 
pasa drogowego oraz wycince drzew w obrębie drogi. 

Zagadnienia, dotyczące możliwość zajęcia pasa dro-
gowego, reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z póź. zmianami i Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w spra-
wie wykonywania niektórych przepisów o drogach publicz-
nych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z póź. zmianami). 

 
Wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi publicznej 

Przed przystąpieniem do budowy zjazdu należy wy-
stąpić do lokalnego Zarządu Dróg Powiatowych o wydanie 
warunków technicznych, zgodnie z art. 35, ust. 4 ustawy  
z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, 
poz. 60 z póź. zmianami) i § 3 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33  
z póź. zmianami). 
W postanowieniu Zarząd Dróg Powiatowych wyda warunki 
do wykonania projektu budowy zjazdu z drogi publicznej. 

    Po wykonaniu projektu i uzgodnieniu go w PZUDP  
w Brzozowie, należy wystąpić do  Zarządu Dróg Powiato-
wych, o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego  
i wykonanie zjazdu, na 1 miesiąc przed planowanym rozpo-
częciem robót, załączając: 

1. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania  
terenu. 

2. Aktualny wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów. 
3. Projekt budowlany zjazdu. 
4. Ksero opinii PZUDP Brzozów. 
5. Projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym. 
Po wykonaniu powyższego, Zarząd Dróg Powiatowych wy-
da zezwolenie na wykonanie zjazdu, zgodnie z art. 29, pkt. 2 
ustawy z dnia 25.03.1985 r. o drogach publicznych. 
Nadmienia się, że zgodnie z Ustawą, budowa i bieżące utrzy-
manie zjazdu należy do właściciela posesji, do której prowa-
dzi zjazd indywidualny.  
            Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie realizuje  
wycinkę drzew, rosnących w pasie drogowym administrowa-
nych dróg.  
Wnioski przyjmowane są w okresie całego roku, zaś wycin-
ka może być przeprowadzana w okresie spoczynku wegeta-
cyjnego, tj. od miesiąca września do lutego. Opłata admini-
stracyjna w postaci stempla skarbowego wynosi 5 zł. 
Po sporządzeniu Planu wyrębu i uzyskaniu pozytywnej opi-
nii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, otrzymywana 
jest na tej podstawie decyzja, dotycząca wycinki drzew przez 
organ Urzędu Gminy, na terenie której znajduje się droga.  
W porozumieniu z zainteresowanymi, Zarząd Dróg Powiato-
wych sporządza umowę na wycinkę drzewa. W razie zagro-
żenia bezpieczeństwa na drogach, a także w przypadku 
drzew uschniętych, może być sporządzony protokół koniecz-
ności, na podstawie którego można wyciąć drzewo. 

                                                                                          
                                            Opracował: Janusz Szuber  

                                               

Wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie udzielane pracodawcom 
 

Pracodawca, który  zamierza stworzyć stanowisko pracy i zatrudnić osobę niepełnosprawną, może ubiegać się o refunda-
cję ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych: 
1) kosztów wyposażenia tego stanowiska pracy, 
2)  wynagrodzenia wraz ze składką ZUS, należną od pracodawcy przez okres 36 miesięcy, co drugi miesiąc, 

Zwrotu kosztów dokonuje Starosta, na warunkach i w wysokości określonej w umowie, zawartej  
z pracodawcą. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy  
o utworzonym stanowisku pracy, wydanej  na wniosek Starosty. 
    Osoba, zatrudniona na utworzonym przez pracodawcę stanowisku, powinna spełniać następujące warunki: 
1. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i orzeczenie lekarza medycyny pracy, 
2. być zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 
3. nie mogła być zatrudniona u pracodawcy, który tworzy dla niej stanowisko pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy, po-

przedzających datę złożenia wniosku. 
Pracodawca, który tworzy stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej i zatrudnia tę osobę, korzystając ze środków 

PFRON, związany jest umową przez okres 54 miesięcy. Zorganizowanie nowego stanowiska pracy to wyposażenie części 
przestrzeni roboczej (bez prac budowlanych i adaptacyjnych) w przedmioty, służące bezpośrednio wykonywaniu czynności, 
zgodnych z kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej oraz w przedmioty, ułatwiające jej sprawne funkcjonowanie w zakładzie 
pracy. 
     W roku bieżącym Starosta otrzymał ze środków PFRON 257 000 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposaże-
nia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Z tych środków otrzymało dofinansowanie 14 podmiotów gospodarczych, 
które zorganizowały 17 stanowisk pracy i zatrudniły osoby niepełnosprawne.  
      Pracodawcy z terenu Powiatu Brzozowskiego, zainteresowani tą formą pomocy, winni zgłaszać się do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, ul. 3 Maja 43 ( tel. 43420-45 ), gdzie mogą otrzymać odpowiednie druki wniosków  
i uzyskać szczegółowe informacje. 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            Opracowała:  Zofia Foryś 
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„Quo vadis homo – dokąd idziesz człowieku”? Czy 
idziesz spotkać Chrystusa, czy przemierzasz inne drogi, 
które prowadzą daleko od Niego i od samego siebie?”  

           Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowie-
dziane po światowej prapremierze filmu „Quo vadis”, stały 
się mottem kolejnego, dorocznego modlitewnego spotkania  
maturzystów Archidiecezji Przemyskiej. Już tradycyjnie,  
w pierwszą sobotę października, na Jasnej Górze  spotyka 
się młodzież ze wszystkich szkół średnich naszej diecezji. 
Przybywa coraz gromadnej, bo i coraz częściej za punkt 
honoru maturzyści poczytują sobie  być u stóp Matki Bożej, 
przed tak ważnymi momentami w życiu, jak ukończenie 
szkoły średniej, wybór kierunku studiów i tym samym ży-
ciowej drogi.  Kaplica Jasnogórska, która nie jest w stanie 
wszystkich pomieścić  (ok. 6000 młodzieży), rozbrzmiewa 
wówczas śpiewem i wielką modlitwą, będącą dziękczynie-
niem za dar młodości.  W programie spotkania jest zawsze 
miejsce na zawiązanie wspólnoty, która ma uświadomić 
wielkość przeżywanej chwili, kształtując tym samym  
atmosferę modlitwy, radości i jedności. Jak co roku, nieoce-
niony w tym względzie okazał się ks. Tadeusz Biały.  
Do wspólnoty maturzystów konferencję wygłosił  
ks. dr Waldemar Janiga. W pięknych słowach zapytał mło-
dych o drogę, którą chce w życiu kroczyć: „Dokąd idziesz 
człowieku”? To zapytanie przewijało się niejednokrotnie 
w rozważaniach Drogi Krzyżowej, przeżywanej przez matu-
rzystów na Wałach Jasnogórskich. W czasie konferencji 
przykłady z życia bohaterów zekranizowanej powieści  
H. Sienkiewicza „Quo vadis” bardzo wyraziście przemawia-
ły do wyobraźni słuchaczy. Apel Jasnogórski o godz. 2100 
rozpoczął czuwanie przed cudownym wizerunkiem Często-
chowskiej Pani. Ostatnim zaś punktem pielgrzymki była 
uroczysta Eucharystia, którą koncelebrowało wielu kapła-
nów, katechetów klas maturalnych, na czele z ks. biskupem 
Adamem Szalem. W każdym z punktów pielgrzymki zazna-
czyła się obecność młodzieży. To ona przygotowała  
i prowadziła Drogę Krzyżową, adorację i obstawę litur-
giczną Mszy Św.  

Szczególnym przygotowaniem do obecności u stóp 
Matki Bożej jest praktykowana już od lat w drodze do Czę-
stochowy, wizyta w Muzeum Oświęcimskim. Młodzież nie 
ukrywa emocji, widząc obóz koncentracyjny, a obraz miej-
sca kaźni staje się bezpośrednim bodźcem do głębszej mo-
dlitwy o własną przyszłość i przyszłość świata.               
                                                                                       J.K.
            A oto, co maturzyści mówią o swojej obecności na 
Jasnej Górze: 

W drodze do Częstochowy bałam się, że nie zdołam, 
nie potrafię postawić sobie tego pytania: „Dokąd idę”?  

Kiedy tam przybyłam i ujrzałam oblicze Czarnej Madonny, 
uświadomiłam sobie, że aby odkryć, kim chcę być i dokąd 
iść, muszę się więcej modlić. 

Szczególnie utkwiła mi w pamięci Droga Krzyżowa. 
Była niezapomnianym przeżyciem. Widziałam  
młodzież w głębokim skupieniu  i zadumaniu nad sobą, po-
grążoną w ciszy pięknego wieczoru, rozmodloną. Mogę po-
wiedzieć, że tamta Droga Krzyżowa była najpiękniejszą, 
jaką kiedykolwiek przeżyłam. Mogłam zapytać  
siebie samej, dokąd idę. Pytanie to kazało mi się zatrzymać 
przy każdej stacji, abym jeszcze raz z Jezusem popatrzyła 
na moją drogę, na moje postępowanie i abym odpowiedzia-
ła, jak mocno kocham Jezusa. 
Modlitewna jedność młodzieży była szczególnie widoczna 
podczas Mszy Świętej. Twarze były zmęczone, ale szczęśli-
we. Jestem wdzięczna Bogu za dar pielgrzymki na Jasną 
Górę. Dziękuję Mu, że było mi dane pomodlić się  przed 
cudownym obrazem naszej kochającej Matki i prosić  
ją o światło Ducha Świętego na czas egzaminów.  

                                         Ania, IV d LO Brzozów 
 

           Bardzo chciałam jechać do Matki Bożej Często-
chowskiej. Prosiłam Ją, bym zdała maturę, bym wybrała 
właściwą drogę mojego życia, właściwe studia. 
           Na zawiązaniu wspólnoty panowała bardzo radosna 
atmosfera. Młodzi ludzie, śpiewając i klaszcząc, witali Ma-
ryję i Jezusa. Konferencja, jak całe czuwanie, nawiązywała 
do powieści „Quo vadis”.  
           Na początku Drogi Krzyżowej mieliśmy podejść  
do stojących obok nas ludzi, przedstawić się, mówiąc, że 
jesteśmy uczniami Chrystusa i ofiarować w ich intencji na-
szą modlitwę. Wahałam się, czy podejść do stojącego obok 
mnie chłopaka, ale w końcu to uczyniłam. Potem tysiące 
młodych ludzi podążało za krzyżem. Wciąż powtarzało się 
pytanie „Quo vadis, homo?” -  dokąd idziesz, człowieku? 
Czytane rozważania wzruszyły mnie do łez. Usłyszałam 
słowa, które poruszyły moje serce. Była to modlitwa  
o odwagę, której mi wciąż brakuje na mojej drodze za 
Chrystusem i która jest mi obecnie bardzo potrzebna.  
Później czuwanie i Msza Święta, w której uczestniczyłam  
z wielką radością w sercu.  
           Dziękuję Matce Bożej za czas, który spędziłam  
na Jasnej Górze. Za to, co przeżyłam – Chwała Panu.     
                                       
                                               Bożena, IV d, LO Brzozów 

Uwaga!!! 
Zgubiono legitymację szkolną (miesiąc temu) na nazwisko: 

Kruczek Katarzyna – Technikum Budowlane w Brzozowie 
 

Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem: Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 
36 – 200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65. Dziękujemy! 

P.S. W dniach 6, 7 października br. młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brzozowskiego wzięła udział w corocznej       
           pielgrzymce przyszłych maturzystów na Jasną Górę. 
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POWIATOWY URZĄD PRACY 
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów 

tel. (013) 43-421-37, (013) 43-421-49, fax. (013) 43-421-48 

 Informacja i poradnictwo zawodowe 
Jedną  z form pomocy Urzędu Pracy dla osób bezro-

botnych  jest świadczenie usług w zakresie poradnictwa   
i informacji zawodowej. 

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu po-
mocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy   
w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia zawo-
dowego, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, 
sytuacji życiowej korzystającego z porady oraz potrzeb ryn-
ku pracy.  

Osoba bezrobotna, która pragnie uzyskać pomoc  
w przygotowaniu się do nawiązania kontaktów z pracodaw-
cami, ma trudności w określeniu własnych zainteresowań,  
zawodowych planów na przyszłość albo jest zainteresowana 
poradą w zakresie szkolenia lub przekwalifikowania, może 
skorzystać z usług doradcy zawodowego.  
Poradnictwo grupowe  jest formą pracy z grupą klientów  
w celu aktywizacji zawodowej, poznania metod poszukiwa-
nia pracy, sprecyzowania własnych możliwości zawodo-
wych, uzyskania informacji niezbędnych do stworzenia indy-
widualnego planu działania w celu podjęcia zatrudnienia.     
Ważną formą usług jest informacja  zawodowa.  
Jest ona nierozłącznie związana ze środowiskiem pracy   
i wykorzystywana w procesie podejmowania decyzji  
zawodowych  i planowania działań w celu podjęcia zatrud-
nienia. Obejmuje informacje z zakresu edukacji i zatrudnie-
nia, systemu szkoleń, charakterystyki pracy  w poszczegól-
nych zawodach, sytuacji na rynku pracy.  

Potrzebne informacje można uzyskać w Sali 
 Informacji Zawodowej mieszczącej się w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Brzozowie.  

Przedstawiony wykaz zgromadzonych materiałów 
pozwoli czytelnikom zorientować się w rodzajach i zakresie 
udostępnianych informacji. Mogą z nich korzystać osoby 
bezrobotne, poszukujące pracy, a także młodzież szkolna. 
W Sali Informacji Zawodowej udostępniane są następujące 
materiały: 

Informacje o zawodach (filmy zawodoznawcze, teczki, 
przewodniki po zawodach, zeszyty informacji o zawo-
dzie, ulotki), 
Informatory o szkołach wyższych i policealnych,  
studiach podyplomowych, 
Informatory o jednostkach szkolących i kursach, 
Informacje o stanie i strukturze bezrobocia na obszarze 
działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie,   
Książki i poradniki dla poszukujących pracy, zmieniają-
cych zawód i planujących dalsze kształcenie, 
„Nauka za granicą”  - informator. 

Doradca zawodowy udostępnia również: 
Program komputerowy „Doradca 2000”, 
Komputerową Encyklopedię Zawodów, 
Testy, służące ocenie zainteresowań i preferencji  
zawodowych, 
Zawody przyszłości. 
Osoby, zainteresowane skorzystaniem z usług w zakre-
sie poradnictwa i informacji zawodowej, mogą kontak-
tować się z doradcą zawodowym w pokoju nr 22 w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie.  

 
 Wiesława Wojciechowska  

doradca zawodu 

Wyszczególnienie Liczba  
bezrobotnych kobiety mężczyźni z prawem 

do zasiłku 
bez prawa 
do zasiłku 

Miasto Brzozów  769  399  370 170  599 

Gmina Brzozów 2310 1271 1039 440 1870 

Gmina Domaradz  747  393   354 151  596 

Gmina Dydnia 1175  650   525 208  967 

Gmina Haczów 1045  544   501 207  838 

Gmina Jasienica  941  514   427 207  734 

Gmina  Nozdrzec  801  428    373 216  585 

Ogółem 7788 4199   3589 1599 6189 

1. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podziałem na gminy. 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30. 09. 2001 r. 

2. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia . 

Wyszczególnienie Liczba bez-
robotnych 

kobie-
ty mężczyźni 

Wyższe   131   92  39 

Policealne  średnie 
 zawodowe 1825 1226 599 

Średnie ogólne  283   227   56 

Zasadnicze zawodowe 3400  1655 1745 

podstawowe 2149   999 1150 

Ogółem 7788  4199 3589 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 26. 10. 2001 r. 
1.    Dziennikarz                                                                    5. Operator dźwigu osobowo-towarowego 
2.    Elektronik programista                                                  6. Spawacz w osłonie CO2 
3.    Rehabilitant                                                                    7. Informatyk z umiejętnością programowania 
4.    Nauczyciel biologii                                  
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA   
W BRZOZOWIE  

   ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów   tel. / fax. ( 0-13) 43-414-59    

Nadzór nad warunkami pracy w środowisku pracy 

Zadania pionu higieny pracy 
Inspekcji Sanitarnej zostały określone 
w Ustawie o Inspekcji Sanitarnej z dnia 
14 marca 1985 r. Określa ona funkcję 
pionu higieny pracy, jako kontrolę 
przestrzegania przepisów, określają-
cych wymagania higieniczne i zdro-
wotne, dotyczące środowiska  pracy,  
a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu 
chorób zawodowych i innych chorób 
związanych z warunkami pracy. 
           Wspomniana działalność kon-
trolna mieści się w ramach szeroko ro-
zumianego bieżącego nadzoru sanitar-
nego. Pion higieny pracy pełni więc 
funkcje nadzorcze, realizowane przez 
decyzje pokontrolne. Celem nadzoru 
jest osiągnięcie pełnej zgodności wa-
runków pracy, panujących w obiektach 
nadzorowanych, z przepisami prawa. 
           Podstawowym przepisem jest 
Ustawa z dnia 2 luty 1996 r. ( Kodeks 
pracy), a zwłaszcza jej dział, dotyczący 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
Rozporządzenia Ministrów dot. zagad-
nień  bhp. W / w przepisy określają 
obowiązki dla zakładów pracy i dla 
inspekcji sanitarnej. 
           W czasie procesów produkcyj-
nych występują czynniki szkodliwe  
i niebezpieczne, które są przedmiotem 
kontroli, badań i pomiarów. Czynnik 
szkodliwy występuje w procesie pracy, 
zaś jego oddziaływanie na pracownika 
prowadzi lub może prowadzić do scho-

rzenia. Czynnik niebezpieczny wystę-
puje w procesie pracy, a jego oddziały-
wanie na pracownika prowadzi lub mo-
że prowadzić do urazu. 
W zależności od charakteru działania, 
czynniki możemy podzielić na: fizycz-
ne, chemiczne, biologiczne i psychofi-
zyczne. 
 Z zakładów położonych na terenie 
działania  Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej, do nadzoru  bieżą-
cego wybiera się te zakłady pracy, któ-
re zatrudniają pracowników na umowę 
o pracę oraz zatrudniają pracowników 
młodocianych, a w których występują 
czynniki szkodliwe. 
Oddział higieny pracy obejmuje nadzo-
rem sanitarnym 210 zakładów pracy. 
W roku 2000 obejmował nadzorem 257 
zakładów. Znaczna większość nadzoro-
wanych zakładów pracy - to zakłady 
prywatne, zatrudniające do 10 osób. 
           Przeprowadzona wstępna anali-
za warunków pracy wykazała, że za-
trudnienie ulega co roku zmniejszeniu. 
Spadek zatrudnienia notuje się we 
wszystkich działach gospodarki. Naj-
większy obserwuje się w: produkcji 
odzieży, budownictwie, naprawie  
pojazdów, produkcji wyrobów metalo-
wych, meblarstwie i przemyśle drzew-
nym. 
           Dla określenia wielkości ekspo-
zycji czynników szkodliwych dla zdro-
wia, konieczne jest przeprowadzenie 

badań i pomiarów tych czynników.  
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epide-
miologiczna w  Brzozowie nie posiada 
laboratorium higieny środowiska pracy. 
Badania i pomiary wykonują Laborato-
ria: WSSE- Delegatura w Sanoku, PS-
SE Krosno, Instytut Górnictwa Nafty  
i Gazu Oddział w Krośnie. 
           Wspomniana analiza wskazuje,  
że przy przekroczonych normatywach 
higienicznych pracują 494 osoby,  
co stanowi  około 14 % populacji za-
trudnionych. Przekroczenia te dotyczą 
głównie norm dla hałasu. Największą 
liczbę narażonych stanowią pracownicy 
następujących branży: produkcji tka-
nin, produkcji drzewnej, produkcji me-
bli i leśnictwa. 
             Notuje się wzrost świadomości 
pracodawców w zakresie poprawy wa-
runków pracy; podejmowane są czyn-
ności organizacyjne, wyposażenia pra-
cowników w środki ochrony osobistej, 
posiadające wymagane certyfikaty, itp. 
           Notuje się przypadki zatrudnia-
nia jednoosobowych podmiotów  
gospodarczych, w zamian zatrudnienia 
na umowę o pracę. Pracodawcy w ten 
sposób unikają  odpowiedzialności, 
wynikających z przepisów prawa o za-
trudnieniu. Zapowiadana zmiana  prze-
pisów prawa pracy ma ten problem ure-
gulować.  
 

 
(inf. własna) 

Wąglik – choroba wzbudzająca niepewność jutra? 
           W ostatnim czasie jednym z najbardziej niepokoją-
cych wydarzeń, poruszanych na łamach prasy  i TV, stał się 
atak terrorystyczny w USA, który wzburzył opinię światową.  
Ten problem nieobcy jest i polskiemu społeczeństwu,  
w związku z groźbą rozszerzenia się konfliktu poza kraje  
w nim uczestniczące. Jednym  z aspektów sprawy, mogą-
cych wzbudzać obawy co do bezpieczeństwa publicznego, 
jest użycie broni biologicznej przez państwa zwaśnione,  
a w szczególności „bomby wąglikowej”. Dlatego też celo-
wym wydaje się przybliżenie skutków, jakie mogą wyniknąć 
z zaistnienia takiego stanu rzeczy.  
           Wąglik (łac. anthrax) jest chorobą zakaźną, zaraźli-
wą, o przebiegu posocznicowym, dotyczącą zarówno zwie-
rząt, jak i ludzi i wywołaną przez bakterię z rodzaju Bacillus.  
W okresie powojennym wąglik przestał być w Polsce proble-

mem epizootycznym. Obecnie stwierdza się tę chorobę  
w krajach Bliskiego Wschodu, Azji, w Afryce i na terenie 
byłego ZSRR. Działanie służb weterynaryjnych, poprzez 
zwalczanie i zapobieganie chorobie, przyczyniło się wielce  
do zmniejszenia liczby zachorowań. Mimo to, wąglik stano-
wi nadal dużą i stałą groźbę, zwłaszcza jeśli zostanie użyty,  
jako broń biologiczna. 
            Zarazek występuje w okolicach obfitujących w gleby 
wilgotne, błotniste lub zalewane okresowo  w czasie powo-
dzi. Źródłem zarażenia może stać się: woda, gleba, pasza, 
odpady poubojowe, zwłoki padłych na tę chorobę zwierząt, 
skóra, krew oraz wydaliny, wydzieliny chorych zwierząt. 
Duże znaczenie w rozsiewaniu bakterii mają grzebowiska 
zwierząt, garbarnie, nieodpowiednio urządzone zakłady uty-
lizacyjne. Sama bakteria to drobnoustrój tlenowy, wrażliwy 



na czynniki środowiska zewnętrznego. Z tego powodu,  
w warunkach dla siebie niekorzystnych wytwarza formy, 
będące w stanie uśpionym, zwane przetrwalnikami, które po 
dostaniu się do żywego organizmu przekształcają się w for-
my wegetatywne, wywołujące chorobę. Przetrwalniki stano-
wią główny czynnik ekspansywności i patogenności choro-
by, gdyż ze względu na swą odporność w stosunku do środo-
wiska, mogą przeżyć nawet do 50 lat i zakażać środowisko  
bytowania zwierząt i człowieka. Do zakażeń u zwierząt i lu-
dzi dochodzi przez przyjęcie wody lub pokarmu, zanieczysz-
czonego przetrwalnikami. Drogą zakażenia może stać się 
również uszkodzona skóra i błony śluzowe. Okres wylęgania  
choroby trwa od kilku do kilkunastu dni, ale najczęściej ob-
jawy chorobowe pojawiają się do trzeciego dnia od zakaże-
nia.  
           Choroba przebiega ostro, wśród symptomów wyso-
kiej gorączki, krwawej biegunki, niedomogów krążenia  
i zaburzeń neurologicznych. U ludzi dodatkowo występują  
bóle głowy i krwawe wymioty. Choroba nierzadko prowadzi 
do śmierci. Wąglik u ludzi występuje jednak najczęściej jako 
postać skórna, w formie sino-czerwonych guzków, prze-
kształcających się w czarno-czerwone pęcherzyki,  
wypełnione krwistym płynem. Po pęknięciu pęcherzyków,  
w ich pobliżu tworzą się nowe i proces rozszerza się, prowa-
dząc tym samym do posocznicy i śmierci. 
           Zakażenia wąglikiem zdarzają się najczęściej u ludzi, 

którzy zawodowo mają styczność z zakażonym materiałem. 
Zazwyczaj są to zakażone produkty mięsne, surowce zwie-
rzęce, takie jak: skóry, wełna, mączki mięsno-kostne, wyda-
liny i wydzieliny chorych zwierząt. 
            Obecnie, z powodu akcji profilaktycznych, spotyka 
się tylko sporadyczne zachorowania u ludzi, a od roku 1956  
nie zarejestrowano w kraju ani jednego zgonu człowieka  
z powodu wąglika. 
            Wąglik może być w przypadku właściwego i wcze-
snego rozpoznania chorobą uleczalną. W terapii stosuje się 
surowicę oraz antybiotyki z grypy penicylin i tetracyklin.  
W celu zapobiegania, stosuje się uodparnianie czynne, za 
pomocą szczepionek wąglikowych. W razie wystąpienia 
choroby, służby weterynaryjne wdrażają odpowiednie postę-
powanie administracyjne, mające na celu zablokowanie dróg 
szerzenia się zarazy, izolację terenu zapowietrzonego oraz 
likwidowanie źródeł zarazka, poprzez stosowanie odkażania, 
spalanie materiału zakaźnego, szczepienia interwencyjnego  
i likwidacji osobników chorych. 
            Wszystkie przypadki lub podejrzenia o wystąpieniu  
tej choroby należy niezwłocznie zgłaszać organom władzy 
terenowej, bądź służbom weterynaryjnym.  
 
                        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie 
                                              Andrzej Chrzanowski      
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OGŁOSZENIE   
            

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie zawiadamia, że w ramach programu: 
profilaktyki choroby wieńcowej 
realizowane są: 

•  bezpłatne badania kobiet (od 45 do 60 roku życia) i badania mężczyzn (od 40 do 60 roku życia) 
•  ubezpieczonych w Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych 

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. od: 8.00 – 10.00 
•  w Przychodni Rejonowej w Brzozowie (pok. Nr 11) przy ul. Ks. Bielawskiego 10  
•  w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Przysietnicy 

Badania obejmują: 
1.  pomiar ciśnienia tętniczego, 
2.  oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego i poziomu LDL we krwi, 
3.  oznaczenie poziomu glukozy we krwi, 
4.  oznaczenie BMI,  
5.  wykonanie EKG u osób, u których rozpoznano czynniki ryzyka choroby wieńcowej. 

Zgłaszając się na badania należy być na czczo oraz okazać dowód ubezpieczenia i PESEL.  
Wszystkich chętnych zapraszamy na badania do 31 grudnia 2001r. 
 
                                                                                                                    Kierownik Samodzielnego Publicznego 
                                                                                                                    Zakłady Opieki Zdrowotnej w Brzozowie  
                                                                                                                               lekarz Janina Czurczak 

Uwaga!!! 
Zgubiono legitymację szkolną w dniu 23. 10. 2001 r. (nr ZSBB4/99) na nazwisko: 

                                                           Sokołowski Łukasz 
 
Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem :Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 
36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-431-65. Dziękujemy!   
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§ L

              POLICJA  W POWIECIE 

"Bezpieczna droga do szkoły" - akcja realizowana  
w dniach 3-7 września,  na drogach w pobliżu 17 szkół  
w powiecie. Przeprowadzono 24 spotkania z młodzieżą 
szkolną. Uczono zasad bezpiecznego poruszania się po dro-
gach, ulicach i przejściach dla pieszych. Jak wykazują wyni-
ki, ujawniono 220 wykroczeń. W 34 przypadkach sprawców 
ukarano mandatami karnymi, a innym udzielono 176 po-
uczeń, w tym 10 - rodzicom, którzy nie sprawowali należytej 
opieki na drodze, nad dziećmi w wieku do 7 lat. Niestety  
w Domaradzu doszło do potrącenia 8-latki (nagle weszła na 
przejście dla pieszych) przez nadjeżdżający samochód oso-
bowy. 
 Akcja „Autobus” dotyczyła zwiększenia specjalistycznych 
kontroli przewoźników prywatnych i państwowych. W okre-
sie 17-18 września dokonano kontroli 45 autobusów różnych 
przewoźników. W 13 pojazdach stwierdzono usterki stanu 
technicznego, w 4 niesprawne tachografy. Kierowców ukara-
no 9 mandatami karnymi, w tym 4 wpisano za niezgodny  
z przepisami ruchu drogowego postój tych pojazdów. Za in-
ne wykroczenia, kolejnym 12 kierującym, udzielono po-
uczeń.  
           W dniach 26-27 września szczególnej obserwacji 
poddano TIR-y. Kontrolowano ich stan techniczny, a przede 
wszystkim układy kierownicze, hamulcowe, wydechowe, 
stan ogumienia i oświetlenia. Przyznać trzeba, iż ci przewoź-
nicy lepiej wypadli od kierowców autobusów, gdyż w przy-
padku 56 kontroli tylko 6 kierowców ukarano grzywnami  
w postaci mandatów karnych. Za inne drobne przewinienia 
udzielono 30 pouczeń. Reagowano także na prowadzących 
przydrożny handel obwoźny. Przez następne dwa dni w ra-
mach  akcji „Pomiar”, mającej na celu eliminację nietrzeź-
wych kierowców wszelkich pojazdów drogowych, dokonano 
łącznie 147 kontroli, w tym 123 samochodów osobowych, 
20 samochodów ciężarowych, 2 autobusów (autokary). Wy-
łączono z ruchu trzech nietrzeźwych kierujących samocho-
dami osobowymi, 6 innych ukarano mandatami karnymi  
i zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych.  
           W dniach 2-3 października wrócono ponownie  
do akcji „Pieszy”. W 125 przeprowadzonych kontrolach 
ujawniono kolejne 71 wykroczeń, za które 5 sprawców  

ukarano mandatami karnymi, a 66 pouczono. Wśród poucza-
nych było 18 pieszych. Działania pod kryptonimem  
„Fotelik” przeprowadzono 5 października. Wśród 124 kon-
trolowanych samochodów osobowych 25 przewoziło dzieci, 
ale 7 - bez wymaganego przepisami prawa – fotelika dla 
dziecka. Ujawniono kolejnych 6 przypadków bezmyślności 
kierujących, którzy swoje dzieci przewozili na przednim  
siedzeniu obok kierowcy, bez żadnego zabezpieczenia.  Były 
mandaty karne, które otrzymało 12 osób  i kolejne 55 po-
uczeń.   
            8 i 9 października ponownie zajęto się  
„autobusami”. Dokonano 28 kontroli, które wskazały na  13 
pojazdów, niesprawnych pod względem  technicznym. Bada-
nia ujawniły nietrzeźwego kierowcę, kierującego niespraw-
nym autobusem. Czterem kierowcom wpisano mandaty kar-
ne, a pozostałym 19 udzielono pouczeń.  

 Warto w tym miejscu dodać, iż policjanci, oprócz 
zadań związanych z przebiegiem akcji, pełnili codziennie 
obowiązki patrolowe w swoich rejonach. Służby te również 
ujawniły wykroczenia, nie tylko drogowe. Czy w związku  
z przeprowadzeniem kolejnych podobnych akcji, możemy 
liczyć na to, że na drogach naszego powiatu będzie 
bezpieczniej? Czy ukarani lub pouczeni sprawcy wykroczeń 
nie będą ich już popełniać? Zapewne w wielu przypadkach 
kontrola policyjna nie była niczym przyjemnym, szczególnie 
w chwili, gdy popełniający wykroczenie nie wiedział, czy 
zostanie ukarany mandatem, czy będzie tylko pouczony. 
Możemy przypuszczać, że zatrzymani nie będą już wchodzić 
w konflikt z prawem. Wielu młodych stażem kierowców, 
będąc w stanie nietrzeźwym, bezmyślnie wsiada za 
kierownicę lub nie zwraca uwagi na stan techniczny pojazdu. 
Stąd też od każdego z nas wymagać należy większej 
wyobraźnii rozsądku, bowiem życie mamy tylko jednio.
Wszystkich zapewniamy, że podobne akcje nie będą rzadko-
ścią. Duża w tym zasługa władz gmin naszego powiatu, któ-
re ze zrozumieniem zaoferowały pomoc finansową w spon-
sorowaniu zakupu paliwa. Pozwalamy sobie na kolejne po-
dziękowania pod adresem: Starosty Brzozowskiego, Burmi-
strza Gminy Brzozów i Wójtów pozostałych gmin powiatu 
brzozowskiego.                                                                                          

CZY NA DROGACH BĘDZIE BEZPIECZNIEJ ? 
        Brzozowska Policja, poza codzienną służbą i wykonywaniem rutynowych czynności, przeprowadziła w ostatnim czasie 
kilka działań akcyjnych, zwracając szczególną uwagę na wybrane zagrożenia, które nasilały się w okresie wakacji. Przedsta-
wiamy wyniki tych akcji i prosimy o zwrócenie uwagi na problemy w ruchu drogowym, stwarzane przez kierujących i pie-
szych.  

Mandaty karne - do 1000 zł. 
 
              17 października 2001 r. Weszły w życie 
przepisy ustawy z 24.08.2001 r. - kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia (DZ. U. Nr 
106, poz. 1148) zmieniający w istotny sposób 
między innymi tryb nakładania przez policjantów 
grzywien w drodze mandatu karnego. Do naj-
istotniejszych zmian należy zaliczyć: 
1. Podwyższenie górnej granicy grzywny nakła-
danej w drodze mandatu karnego do 1000 zł. 

2. Terminowe ograniczenia możliwości nakłada-
nia grzywien w drodze mandatu karnego: 
− do 3 dni od daty ujawnienia czynu (jeżeli 
sprawcę schwytano na gorącym uczynku lub 
bezpośrednio potem) 
− do 14 dni (jeżeli fakt popełnienia wykrocze-
nia stwierdzony został naocznie lub pod nieobec-
ność sprawcy albo za pomocą urządzenia kontro-
lno - pomiarowego lub kontrolnego  a nie zacho-
dzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu ); 
 

3 .  U t r a c i ł  m o c  p r a w n ą  t z w .  
„taryfikator” (załącznik do zarządzenia, który 
czytelnikom przedstawiamy w odcinkach,  
w każdym z wydań naszego miesięcznika)  
w zakresie wysokości grzywien za poszczególne 
rodzaje wykroczeń. Pozostaje bez zmian w części 
dotyczącej punktów karnych. Policjanci mogą 
jednak posiłkować się nim jako materiałem po-
mocniczym przy wymierzaniu grzywien w posta-
ci mandatu karnego. 
                                    komisarz Jan Wolak 
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KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

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

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

W dniu 07.10.2001r. przeprowadzono na stadionie sportowym w Dydni  III Powiatowe Zawody Sportowo – Pożar-
nicze drużyn OSP, których organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Związek Gmin Brzozowskich, Wójt 
Gminy Dydnia. W zawodach udział wzięło łącznie 17 drużyn, wyłonionych w drodze eliminacji gminnych. Warunkiem za-
kwalifikowania się do zawodów powiatowych było zajęcie I –miejsca na zawodach gminnych przez drużyny w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. W Grupie A – męskie drużyny pożarnicze – 6 drużyn; w Grupie C – kobiece drużyny pożarni-
cze – 3 drużyny oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze  dziewcząt – 3 drużyny i  chłopców – 5 drużyn. 

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami.  
Przebieg konkurencji oceniała Komisja Sędziowska z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, która zapewniła również 
sprzęt do przeprowadzenia zawodów.  
Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: 

 

 

 
Lp. Nazwa jednostki Uzyskane 

punkty 
Zajęte miejsce 

1.  OSP Haczów 118 1 

2. OSP Zmiennica 123,8 2 

3. OSP Wara 128,4 3 

4. OSP Jasienica 128,8 4 

5. OSP Wydrna 132,4 5 

6. OSP Domaradz 
    - Poręby 

179,4 6 

Grupa A – męskie drużyny pożarnicze: Grupa C – kobiece drużyny pożarnicze: 

Lp. Nazwa jednostki Uzyskane 
punkty 

Zajęte miejsce 

1. OSP Jabłonica 144 1 

2. OSP Grabownica 156 2 

3. OSP Wara 253,4 3 

Młodzieżowe drużyny pożarnicze  dziewcząt  (12-16 lat)    

Młodzieżowe drużyny pożarnicze  chłopców (12-16 

Lp. Nazwa jednostki Uzyskane 
punkty 

Zajęte miejsce 

1. OSP Dydnia 937 1 

2. OSP Nozdrzec 882,4 2 

3. OSP  Stara Wieś 835,2 3 

Lp. Nazwa jednostki Uzyskane punkty Zajęte miejsce 

1. OSP Zmiennica 970 1 

2. OSP Wara 944 2 

3. OSP Domaradz 918,2 3 

4. OSP Dydnia 914,8 4 

5. OSP Jasionów 907 5 

           Dla zwycięzców wręczono nagrody ufundowane przez: Starostę  Brzozowskiego, Związek Gmin Brzozowskich, 
Wójta Gminy Dydnia, Dyrektora Inspektoratu PZU w Brzozowie oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w 
Rzeszowie. Drużyny za zajęte miejsca otrzymały następujące nagrody: 
•     w grupie A (męskiej)   - puchar , nagrody pieniężne  oraz dyplomy,  
•     w grupach pozostałych - indywidualne nagrody rzeczowe, w zależności od zajętych miejsc oraz pamiątkowe dyplomy.   

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE W OKRESIE  
OD 11.09.2001 DO 10. 10. 2001 r. 

Straż Pożarna interweniowała w tym okresie w 103 przypad-
kach, w tym odnotowano: 
Pożarów  – 2. W działaniach związanych  z małymi pożara-
mi brało udział: 3 zastępy Straży Pożarnej, w składzie:  
15 strażaków PSP i OSP.  
Miejscowych zagrożeń – 100. W działaniach związanych  
z miejscowymi zagrożeniami brało udział 106 zastępów 
Straży Pożarnej  w składzie: 396 strażaków PSP i OSP. 
Działania związane z likwidacją miejscowych zagrożeń  
polegały w przeważającej większości na: wypompowywaniu 
i usuwaniu wody z zalanych obiektów za pomocą pomp  

szlamowych i typowych pożarniczych oraz usuwaniu i wyci-
naniu nadłamanych czy powalonych drzew. Likwidacja skut-
ków tych zdarzeń wynikała z gwałtownych burz i intensyw-
nych opadów deszczu w miesiącu poprzednim. 
Alarmów fałszywych  – 1  
Ilość akcji interwencyjnych od początku roku - 623  
w tym: 
Pożary – 91; Miejscowe zagrożenia – 530; Alarmy fałszy-
we – 2.   

 
Opracował: st. asp. Bogdan Biedka 



Brzozowskie „Amazonki” na Jasnej Górze 
           6 października br. miała miejsce IV Ogólnopolska 
Pielgrzymka Kobiet po Mastektomii na Jasną Górę. Organi-
zatorem było Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Walki z Rakiem Piersi „Maria” w Częstochowie. Klub Ama-
zonek przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzo-
zowie, jako jeden ze 106 istniejących klubów w Polsce, po-
stanowił uczestniczyć w tej pielgrzymce. Każdy człowiek 
potrzebuje umocnienia duchowego, a kobiety, walczące  
z chorobą nowotworową lub po jej przeżyciu, potrzebują te-
go przede wszystkim.  
           W sobotę 6 października przybyło na Jasną Górę  
5000 kobiet – wśród nich my - Amazonki z Brzozowa. Cała 
grupa zebrała się przed figurą Matki Bożej. Na piersiach 
każdej z nas widniała przypięta różowa wstążeczka – symbol 
solidarności w walce z rakiem. Uroczyste powitanie – lekki 
dreszczyk emocji przeszywający ciało. 
           Następnie uroczysta msza św. w intencji Kobiet  
po Mastektomii i tych, którzy poświęcili się pomocy chorym 
na raka. Na twarzy każdej Amazonki silne wzruszenie, łzy, 
których żadna się nie wstydziła. My, cudownie uratowane, 
 „na przepustce od Pana Boga”, stałyśmy u boku Matki 
 Bożej, całkowicie oddając siebie, swoje zmartwienia  
i wszystkie sprawy w Jej ręce.  

Wspaniały ksiądz kaznodzieja, pełen mądrości, serdeczności 
i poczucia humoru, przekorny i emanujący miłością, wygło-
sił homilię, której słowa będą naszym mottem życiowym: 
 
            „Jesteś dotknięta krzyżem – a więc uświęcona 
            Potrzebna Ci pokora, akceptacja i wiara 
            Straciłaś pieniądze – nic nie straciłaś 
            Straciłaś zdrowie – połowę straciłaś 
            Straciłaś wiarę – wszystko straciłaś.” 
 
            Msza była długa, ale żal było odchodzić. Po tej uczcie 
duchowej, uczestniczki pielgrzymki i zaproszeni goście ze-
brali się w Sali Papieskiej. Wśród nich byli lekarze, psycho-
lodzy, księża, rehabilitanci oraz sponsorzy, którzy  
w różny sposób wsparli inicjatywę częstochowskich Amazo-
nek. Wystąpienia gości uświadomiły nam – kobietom po am-
putacji piersi – naszą wartość i znaczenie. 
            Piękne i wzruszające chwile, słowa otuchy działały 
jak balsam na znękane nasze serca. Wzbogacone duchowo, 
wracałyśmy do domów rodzinnych, marząc po cichu, by los 
pozwolił nam w przyszłym roku wrócić w to cudowne miej-
sce. 
                                                                    Amazonka   Z-wa 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA POMOC 
           Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie mieści się obecnie w budynku internatu przy ul. Sienkiewicza 2. 
Jest to placówka oświatowa, która służy pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, w tym także pomocą w wy-
borze kierunku kształcenia. Korzystać z jej usług mogą dzieci, młodzież, nauczyciele, wychowawcy i rodzice mieszkający na 
terenie powiatu brzozowskiego. 
Poradnia prowadzi działalność doradczą, diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną. 
Dzieci i młodzież znajdują tu pomoc w przypadku: 
-   wolniejszego rozwoju w wieku przedszkolnym i niepełnej dojrzałości szkolnej, 
-   nadmiernych trudności w nauce, 
-   opóźnionego rozwoju mowy i konieczności korygowania jej wad,  
-   różnorodnych zaburzeń emocjonalnych / obniżona odporność emocjonalna, depresje, fobie szkolne/, 
-   defektów narządów zmysłów oraz narządu ruchu, 
-   potrzeby dostosowania wymagań dydaktycznych do rzeczywistych możliwości rozwojowych ucznia, 
-   szczególnych uzdolnień, wymagających różnorodnego wsparcia. 
Pracownicy poradni  /pedagog, psycholog/, poprzez zajęcia indywidualne i grupowe, pomagają młodzieży w jej samorozwo-
ju, a także w pokonywaniu problemów związanych z wchodzeniem w świat dorosłych. Pomoc ta obejmuje m.in.: 
-   nabywanie umiejętności prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych, 
-   opanowanie efektywnych technik uczenia się, 
-   poznanie alternatywnych sposobów zachowania, zapobiegających patologii społecznej, 
-   nabywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, w tym decyzji o wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 
Rodzice, nauczyciele i wychowawcy mogą znaleźć w PP-P wsparcie w zakresie:  
- doskonalenia umiejętności wychowawczych i sposobów poznawania swego dziecka  
- uczenia się metod przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym lub likwidacji niepowodzeń już występujących, 
-  pomocy w sytuacjach zagrożenia młodzieży różnymi formami patologii społecznej, 
-  pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, a także szczególnie uzdolnionymi. 
Wnikliwa diagnoza i orzecznictwo pozwalają na wczesne wykrycie odchyleń i zaburzeń, stwarzając większą szansę skutecz-
nego ich przezwyciężenia. 
Na terenie poradni prowadzone są różnorodne formy działania terapeutycznego, takie jak: zajęcia dla dzieci ze szczególnymi 
trudnościami w uczeniu się /np. z dysleksją i dysortografią /, terapia logopedyczna, psychoterapia, terapia rodzin itp. 
W miarę możliwości pracownicy poradni wyjeżdżają w teren / do szkół i przedszkoli/, aby tam, poprzez badania, porady, po-
gadanki i inne zajęcia, realizować swoje zadania. 
Głównym zadaniem i celem poradni jest troska o dziecko i jego prawidłowy rozwój. 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                          Opracowała: Józefa Rzepka 



          Po raz kolejny prezentujemy pojęcie związane z promocją i ochroną zdrowia.  
Członek rodziny - rozumie się przez to następujące osoby, pozostające na wyłącznym  
utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę:  
a) dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione oraz wnuka i dziecko przyjęte na wychowanie,  

również w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, nato-
miast jeżeli jest niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, 

b) małżonka, 
c) krewnych wstępnych pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i nie objętych obowiązkiem ubezpie-

czenia. 
Za członka rodziny uważa się także dzieci uprawnione do renty rodzinnej. 
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Choroba wrzodowa jest chorobą ogólnoustrojową, 
zaliczaną do schorzeń psychosomatycznych. Jej  
występowanie wiąże się w dużym stopniu z rozwojem cywi-
lizacyjnym, stresem, nieregularnym i nieodpowiednim ży-
wieniem, stosowaniem używek. 
Proces chorobowy jest związany z zakażeniem Helicobacter 
pylori, w którym trawiące działanie soku żołądkowego pro-
wadzi do wytworzenia ograniczonego ubytku, obejmującego 
błonę śluzową, podśluzową i blaszkę mięśniową błony ślu-
zowej, nadtrawiającego ścianę przewodu pokarmowego.  

Chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy spotyka się 
niezmiernie rzadko u dzieci. Zwykle występuje u osób mię-
dzy 20 a 50 rokiem życia. Czterokrotnie częściej chorują 
mężczyźni niż kobiety. 
Wnikliwa analiza przyczyn powstawania owrzodzeń żołądka 
lub dwunastnicy pozwala na stwierdzenie, że podłoże choro-
by jest złożone i wieloczynnikowe. 

Przyczynami wystąpienia ostrego wrzodu mogą być 
rozległe i liczne urazy, rozległe oparzenia ciała, „duże” za-
biegi operacyjne oraz leki wrzodotwórcze, do których należą 
przede wszystkim niesterydowe leki przeciwzapalne. Inne są 
natomiast przyczyny powstawania choroby wrzodowej, bę-
dącej zgodnie z definicją schorzeniem przewlekłym. Od 
dawna podkreślane i uznane jest rodzinne występowanie 
choroby; jeśli dotyczy ona obojga rodziców, to występowa-
nie jej u potomstwa jest około 10 razy częstsze niż w całej 
populacji. Częściej występuje też u osób z grupą krwi „0”. 

Obecnie pierwszoplanową rolę w rozwoju wrzodu 
trawiennego przypisuje się zakażeniu Gram ujemną bakte-
rią – Helicobacter  pylori. Średnio u około 80 % chorych na 
chorobę wrzodową  żołądka i dwunastnicy można stwierdzić 
infekcję tą bakterią. Warto podkreślić, że mimo wysokiego 
wskaźnika rozpowszechnienia  Helicobacter  pylori  
w populacji / ok. 2/3 /, nie u wszystkich zainfekowanych po-
woduje ona powstanie choroby.  

Objawy choroby wrzodowej są zwykle bardzo cha-
rakterystyczne, tylko w niewielu przypadkach występuje ona  
bezobjawowo lub ujawnia się dopiero pod postacią  
powikłań. Umiejscowienie zmian  w żołądku lub dwunastni-
cy decyduje o charakterze dolegliwości. Typowym objawem 
choroby wrzodowej żołądka jest tępy ból w nadbrzuszu, po-
jawiający się w godzinę lub dwie po posiłku. Promieniowa-
nie bólu może być bardzo nietypowe, np. do klatki piersio-

wej (bólom nie towarzyszą  zwykle wymioty). W przypad-
kach nie leczonych, dolegliwości powracają co 2-3 miesiące. 
W  chorobie wrzodowej dwunastnicy ból, zwykle tępy, jest 
zlokalizowany na prawo od pępka, występuje na czczo lub w 
nocy, a ustępuje po spożyciu posiłku. Charakterystyczna jest 
sezonowość objawów – nasilenie dolegliwości w okresie 
wiosennymi jesiennym.          

 Inne objawy, występujące w chorobie wrzodowej, 
jak: odbijanie, zgaga, utrata apetytu, chudnięcie, nie są tak 
charakterystyczne  i mogą występować w innych chorobach 
przewodu pokarmowego. 

Rozpoznanie choroby wrzodowej jest łatwe. Obecnie 
za najlepszą  metodę diagnostyczną uznaje się endoskopię 
górnego odcinka przewodu pokarmowego. Badanie wykony-
wane przez doświadczonego endoskopistę jest dobrze tolero-
wane przez chorego i trwa krótko. W razie potrzeby daje 
możliwość bezbolesnego pobrania próbek  błony śluzowej 
żołądka lub dwunastnicy do badania histopatologicznego  
lub np. na szybki test urazowy, stosowany w diagnostyce 
Helicobacter pylori. 

Podstawą leczenia niepowikłanej choroby wrzodowej  
jest leczenie zachowawcze. Polega ono na usunięciu czynni-
ków agresji, przez rozważne stosowanie leków wrzodotwór-
czych / niesterydowe leki przeciwzapalne, kortykosteroidy /, 
rezygnację z palenia tytoniu, uregulowanie trybu życia, 
zwalczanie zakażenia Helicobacter  pylori. 

Ze względu na możliwość farmakoterapii,  
ograniczenia dietetyczne w chorobie wrzodowej mają obec-
nie mniejsze znaczenie. Wskazane są potrawy lekkostrawne, 
spożywane częściej, ale małe objętościowo. Istotne jest po-
wstrzymywanie się od przyjmowania potraw silnie pobudza-
jących wydzielenie soku żołądkowego: smażonych, tłustych, 
wzdymających  oraz wywarów mięsnych / rosoły /. Bez-
względnie przeciwwskazany jest alkohol. 

Wskazania do interwencji chirurgicznej ograniczone 
są w chwili obecnej do leczenia powikłań choroby wrzodo-
wej oraz przy nieskuteczności leczenia zachowawczego.  
Dzięki rozwojowi metod leczniczych, możliwe jest wylecze-
nie choroby, zapobieganie jej nawrotom, znaczna poprawa 
jakości życia chorych oraz zmniejszenie do minimum potrze-
by interwencji chirurgicznych. 

 
Opracował: lek. Mariusz Łęgowik 

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy 

UWAGA!!! 
Zgubiono legitymację szkolną (2 tygodnie temu)  na nazwisko: 

Kurczab Wojciech - ZSB - Brzozów 
Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt pod adresem: Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 
2, 36-200 Brzozów, tel.fax (0-13) 43-431-65. Dziękujemy! 
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           Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych przy Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Brzozowie zorganizowały V Wojewódzki 
Rajd Szkół Średnich. Impreza odbyła się w dniach 27-29 
września 2001 r. w Bieszczadach z bazą noclegową w Domu 
Rekolekcyjnym w Ustrzykach Górnych. 
Organizatorzy znaleźli licznych sponsorów, dzięki czemu, 
oprócz niewątpliwych atrakcji turystycznych, były na rajdzie 
smaczne gorące posiłki oraz cenne nagrody. 
Bieszczady jesienią są szczególnie piękne, dlatego przeby-
wający tam młodzi adepci turystyki powrócili  do domu  
zauroczeni bieszczadzkimi pejzażami. 
           W sumie w rajdzie wzięło udział 110 osób  
z: ZSE, ZSB i LO z Brzozowa oraz LO  z Leska, LO z Jedli-
cza, ZSB z Sanoka, ZSZ z Biecza, ZSE z Sanoka, Domu 
Dziecka z Wolicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasy rajdu były różnorodne i wcale niełatwe. 
Pierwsza trasa:  
- Przełęcz Wyżniańska (855) – Mała Rawka (1271) – 

Wielka Rawka (1307) – Krzemieniec (1221) – Ustrzyki 
Górne. 

- Druga trasa:  
- Ustrzyki Górne – Wołosate – Tarnica (1346) -  Szeroki 

Wierch - Ustrzyki Górne.     
Wiodącym tematem rajdu było poznanie walorów krajo-
znawczych Bieszczadów, popularyzacja turystyki górskiej 
kwalifikowanej oraz tematyka ekologiczna, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na jej praktyczne zastosowanie. 
Podczas rajdu uczestnicy brali udział w następujących kon-
kursach: 
- ekologicznym 
- turystycznym 
- wiedzy o PTSM 
- piosenki turystycznej.        
Miejsca w konkursie ekologicznym:  
I miejsce –  Agnieszka  Wołk  - LO z Leska; 
II miejsce – Ewelina Błachut - ZSB z Brzozowa; 
III miejsce –Kamil  Stanisławczyk  -  LO z Brzozowa; 
W konkursie krajoznawczym: 
I miejsce –  Michał Łukasiewicz  - LO z Leska; 
II miejsce – Bogusława Rychlec - ZSE z Brzozowa; 
III miejsce –  Marcin Sieniawski  - ZSB z Brzozowa;                                         
W konkursie wiedzy o PTSM: 
I miejsce - Agata Szewczyk- LO z Jedlicza; 
II miejsce –   Sylwia Sawicka  -ZSE z Brzozowa; 
III miejsce –   Łukasz  Orlew  - LO z Leska; 

W konkursie piosenki turystycznej: 
I miejsce – grupa z LO z Leska; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II miejsce – egzekwo – grupa z ZSB i LO z Brzozowa; 
W konkursie zbierania śmieci: 
I miejsce – ZSE z Sanoka; 
II miejsce – ZSB z Brzozowa i ZSB z Sanoka; 
Podczas rajdu młodzież brała także udział w akcji sprzątania 
gór. Poszczególne grupy rywalizowały ze sobą, kto nazbiera 
więcej śmieci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tej konkurencji były również nagrody. Mimo niezbyt 
sprzyjającej pogody atmosfera panująca na rajdzie była 
wspaniała. Nawiązano nowe znajomości i przyjaźnie, wszy-
scy uczestnicy rajdu solennie przyrzekli sobie spotkanie na 
kolejnym VI Rajdzie Szkół Średnich w 2002 r. 
Sponsorzy rajdu: 
- Starostwo Powiatowe w Brzozowie; 
- Dyrekcja ZSE w Brzozowie; 
- Dyrekcja ZSB w Brzozowie; 
- Muzeum Regionalne w Brzozowie; 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Gran-Pik”  

w Brzozowie; 
- Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Brzozowie; 
- Zarząd Oddziału PTSM w Krośnie 
- Kuratorium  Oświaty w Rzeszowie; 
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Krośnie; 
           W imieniu  organizatorów i młodzieży składamy ser-
deczne podziękowanie w/w sponsorom za wsparcie finanso-
we i wszelką pomoc w zorganizowaniu rajdu. 
Zatem, do zobaczenia znów za rok! 
 
                                                   Opracowała: Danuta Słaby 

Uczniowie z ZSE w Brzozowie 

Widok z Małej Rawki 

Uczniowie z ZSB w Brzozowie 
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 PRAWA KONSUMENTÓW 
           Od tego numeru gazety rozpo-
czynamy cykl artykułów, poświęco-
nych prawom konsumentów. Wszyscy 
jesteśmy konsumentami, kupujemy  
towary, korzystamy z usług itp. Powin-
niśmy więc znać swoje prawa. Dzięki 
temu w sytuacji, gdy np. kupiony towar 
okaże się wadliwy, usługa zostanie wy-
konana nieprawidłowo, będziemy mo-
gli je skutecznie realizować. Mamy na-
dzieję, że prezentowany w tej rubryce 
cykl przybliży Państwu problematykę 
ochrony praw konsumentów. 

Rozpoczynamy od przybliżenia 
instytucji powiatowego (miejskiego) 
rzecznika konsumentów, który zgodnie 
z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319)  
wykonuje zadania powiatu w zakresie 
ochrony praw konsumentów. 
           Obecnie w Polsce działa około 
300 rzeczników konsumentów.  W na-
szym powiecie rzecznik konsumentów 
został powołany z dniem 1 maja br. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do korzystania z poradnictwa i informa-
cji prawnej udzielanej przez Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów  
w Brzozowie (adres: Starostwo Powia-
towe w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1, 
pok. Nr 60;  tel. 43-426-45  wew. 38). 
RĘKOJMIA 

Zasady odpowiedzialności z ty-
tułu rękojmi uregulowane są w kodek-
sie cywilnym. Uszczegółowieniem 
przepisów kodeksu są przepisy rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 
maja 1995 r. w sprawie szczegółowych  
zasad zawierania umów sprzedaży rze-
czy ruchomych z udziałem konsumen-
tów (Dz.U. nr 64, poz. 328). Zgodnie 
 z § 26 rozporządzenia sprzedawca jest 
obowiązany podać jego tekst do wiado-
mości konsumentów w każdym punkcie 
sprzedaży, przez umieszczenie go  
w miejscu swobodnie dla nich dostęp-
nym. Ponadto w punktach prowadzenia 
sprzedaży towarów żywnościowych 
powinny być w taki sam sposób podane 
do wiadomości konsumentów terminy 
zgłaszania reklamacji i ogłoszenie za-
wierające adres \ i telefon państwowej 
Inspekcji Handlowej. 

Należy zauważyć, ze kodeks 
rozróżnia dwa rodzaje wad: wady 
 fizyczne i wady prawne. W niniejszym 
artykule zostanie omówiona rękojmia 
za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. 
           Odpowiedzialność z tytułu rę-
kojmi za wady fizyczne rzeczy ponosi 

zawsze sprzedawca. Jest to odpowie-
dzialność niezależna od jego winy,  
a nawet wiedzy o wadzie. Reklamacje 
należy składać w miejscu sprzedaży 
towaru lub w innym punkcie handlo-
wym sprzedawcy. Sprzedawca nie mo-
że odmówić przyjęcia reklamacji i żą-
dać, by konsument zgłosił ją wytwórcy 
lub dostawy (§ 19 wyżej powołanego 
rozporządzenia). Termin rękojmi wyno-
si jeden rok, a gdy chodzi o wady bu-
dynku- trzy lata, licząc od dnia  kiedy 
rzecz została kupującemu wydana. 
Przepisy kodeksu wiążą pojecie wady 
fizycznej rzeczy: 
- ze zmniejszeniem wartości lub uży-
teczności rzeczy ze względu na cel w 
umowie oznaczony albo wynikający                      
z okoliczności lub przeznaczenia rze-
czy, 
- z brakiem właściwości, o których ist-
nieniu sprzedawca zapewniał kupujące-
go, 
- z  wydaniem rzeczy w stanie niezu-
pełnym (niekompletność towaru) . 
Wadą będzie np. brak wymaganych 
certyfikatów, atestów, informacji,  
a przy rzeczach niebezpiecznych- po-
uczeń ostrzeżeń. Nie stanowią nato-
miast wady fizycznej braki ilościowe 
np. niedowaga przy sprzedaży                
na wagę. Podstawę ewentualnych rosz-
czeń z tego tytułu stanowią przepisy  
o wykonaniu lub nienależytym wyko-
naniu zobowiązania.  
Rękojmia dotyczy tylko tych wad, które 
istniały w momencie wydania rzeczy 
nabywcy. Wada taka może (i najczę-
ściej tak się dzieje) ujawnić się długo 
potem, jednak już w chwili odbierania 
rzeczy, wada (przyczyna wady) musi                
w niej istnieć.                      
Określona w art. 556 § 1 k. c odpowie-
dzialność sprzedawcy za wady fizyczne 
rzeczy odnosi się także do rzeczy uży-
wanych, nie obejmuje ona jednakże 
odpowiedzialności za takie zmniejsze-
nie wartości lub użyteczności rzeczy, 
które jest normalnym następstwem jej 
prawidłowego używania ( Uchwała Są-
du Najwyższego- Izba Cywilna  
z dnia 21 marca 1977 r., III CZP 11-
/77). 

Przy zakupie towaru, konsument 
powinien pamiętać aby wziąć dowód 
sprzedaży np. paragon, rachunek. 
Wprawdzie żaden przepis nie wymaga 
przy składaniu reklamacji okazania do-
wodu sprzedaży, ale w sytuacji gdy 
sprzedawca zakwestionuje, że zakupu 
dokonano u niego, wówczas konsument 

będzie musiał wykazać okoliczność 
przeprowadzenia transakcji. 
Składając reklamację konsument ma do 
wyboru jedno z trzech uprawnień, mo-
że: 
1) żądać obniżenia ceny; obniżenie to  
powinno nastąpić w takim stosunku,  
w jakim wartość rzeczy wolnej od wad 
pozostaje do jej wartości obliczonej  
z uwzględnieniem istniejących wad. 
2) odstąpić od umowy, czyli domagać 
się zwrotu pieniędzy za zwrotem wadli-
wej rzeczy; sprzedawca może jednak 
skutecznie zablokować to uprawnienie 
  jeżeli:  
- niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą 

na rzecz wolną od wad ( gdy przed-
miotem sprzedaży była rzecz ozna-
czona co do gatunku), 

- niezwłocznie naprawi rzecz (tylko 
przy rzeczach oznaczonych co do toż-
samości), 

- choćby jedna wada była nieistotna. 
3) w przypadku rzeczy oznaczonej co 
do gatunku- żądać wymiany na rzecz 
nową wolną od wad, 

− w przypadku rzeczy oznaczonych co 
do tożsamości, gdy jednocześnie rzecz 
została wytworzona przez sprzedaw-
cę - żądać naprawy rzeczy.  

Zasadniczym kryterium podziału 
na rzeczy oznaczone co do gatunku  
i co do tożsamości w omawianym za-
kresie- jest okoliczność zastępowal-
ność rzeczy w obrocie. Rzeczy produ-
kowane seryjnie, masowo, różniące się 
tylko pewnymi cechami zewnętrznymi 
lub zestawem akcesoriów, także w sy-
tuacji gdy posiadają cechy identyfika-
cyjne w postaci numeru, serii modelu 
są rzeczami oznaczonymi co do gatun-
ku np. produkowane seryjnie auta, te-
lewizory, lodówki itp. Rzeczami ozna-
czonymi co do tożsamości będą z re-
guły przedmioty wykonane na zamó-
wienie. 

                                     c.d.n...                    
W kolejnym numerze przedstawimy  
m.in. terminy załatwienia reklamacji, 
formę zgłoszenia reklamacji. 
REKLAMACJA- jest to dokonane 
przez konsumenta zawiadomienie 
sprzedawcy- również za pośrednic-
twem reprezentującej sprzedawcę 
osoby czynnej w sklepie, zakładzie 
usługowym lub w innej właściwej 
jednostce- o wadzie fizycznej towaru 
w celu realizacji przysługujących  
z tego tytułu uprawnień.  
            
           Opracowała: Irena Rąpała 



Do panoramy kościołów drewnianych naszego  
powiatu należy domaradzka świątynia pod wezwaniem  
św. Mikołaja. Jej początki zestawić można z historią obiek-
tów sakralnych w Bliznem, Haczowie, Golcowej czy Jasieni-
cy. Kościół w Domaradzu posiada wartość zabytkową  
i kulturalną, którą przybliżył proboszcz parafii, ks. Wiesław 
Przepadło.     
 
Aneta Dąbrowska: Domaradz jest ważnym ośrodkiem 
kultu maryjnego w naszym regionie. Proszę nam powie-
dzieć, jaki ma on charakter i z czego wynika. 
 
Ks. Proboszcz Wiesław Przepadło: Przeprowadzone obser-
wacje pokazały, że Domaradz zawsze odznaczał się dużą 
pobożnością maryjną. Jej szczególny wzrost nastąpił  
w pierwszej połowie XX wieku, po umieszczeniu w świątyni 
kopii starożytnej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Cudowny wizerunek pochodzi z Krety i znajduje się w ko-
ściele św. Alfonsa Liguori, pod opieką OO. Redemptory-
stów. Przyjmuje się, że został namalowany w X lub XI wie-
ku i jest kopią starożytnego dzieła.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na wyspę dostał się prawdopodobnie w X wieku wraz z Ba-
zylianami, którzy w tym czasie usilnie pracowali nad pozy-
skaniem Kreteńczyków dla wiary chrześcijańskiej. 
|Posługiwali się przy tym przenośnym wizerunkiem Madon-
ny, przedstawiającym Matkę Bolesną czyli Matkę Bożą Nie-
ustającej Pomocy. Na wyspie obraz czczony był pod nazwą  
„Cardiotssy z Lasitchi”. W latach 1204 – 1699 na Krecie 
przebywali włoscy Augustianie, którzy szerzyli kult Matki 
Bożej, czcząc Cardiotssę jako Matkę Bożą Nieustającej Po-
mocy. Przez cały okres ich pobytu na wyspie zostało wyko-
nanych wiele kopii tego obrazu. Wizerunek domaradzki jest 
jedną z nich, wykonaną w 1906 roku przez Giovannego Bun-
khardta i poświęconą przez papieża Piusa X. Fundatorami 

obrazu są: ksiądz Franciszek Janowski i ojciec Józef Stach, 
którzy postarali się o przywiezienie go z Rzymu i pokryli 
koszty związane z jego wykonaniem. Dzięki koronacji, obraz 
domaradzki zaliczony został do grupy obrazów koronowa-
nych, a tym samym wzrosła jego rola w życiu diecezji.  
  
A.D.: Wierni czciciele obrazu składają podziękowania, 
wota i kierują prośby o potrzebne łaski. Jakie zapisy  
na ten temat znajdziemy w Kronice kultu?   
 
Ks.P: Pierwsze podziękowanie, mówiące o łaskawości obra-
zu, pochodzi z maja 1908 roku i ukazuje niezwykłe uzdro-
wienie chłopca z ciężkiej choroby, późniejszego kapłana  
S. Janusza. Wydarzenie to zostało dokładnie opisane w para-
fialnej Kronice kultu. Czytamy w nim: „(...) po możliwie 
dokładnym zbadaniu lekarz oświadczył, że nie ma dla mnie 
ratunku, (...) Nie zapisał też żadnych lekarstw, zaznaczając 
przy tym, że szkoda wydatków, bo najwyżej cztery tygodnie 
mogę żyć. (...) Słysząc, jak chętnie ludzie chodzą na nabo-
żeństwa majowe i modlą się przed cudownym obrazem Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy, jakaś dziwna otucha weszła 
mi do duszy i obudziło się pragnienie, żeby mi ja mógł się 
pomodlić przed owym obrazem Matki Najświętszej. (...) Od 
pierwszej chwili po uzyskaniu zdrowia byłem i jestem prze-
konany, a także wszyscy w domu i sąsiedzi, że zdrowie i ży-
cie uzyskałem w cudowny sposób, za przyczyną Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, w kościele parafialnym w Domara-
dzu.” Podobnych wyznań i świadectw cudów jest bardzo du-
żo. Ich ilość świadczy o zaufaniu, jakim wierni darzą Matkę 
Najświętszą w Jej cudownym wizerunku.  
  
A.D. Łaskami słynący obraz przez wiele lat umieszczony 
był w drewnianym kościele pod wezwaniem św. Mikołaja. 
Jaka jest jego wartość zabytkowa? 
 

Ks.P: Najstarszym zabytkiem Domaradza jest  
kościół, którego początki istnienia datuje się na drugą poło-
wę XV wieku, dzieje parafii sięgają natomiast drugiej poło-
wy wieku XIV. W tym czasie ziemia ta była własnością  
króla, niezamieszkałą puszczą nadgraniczną, służącą  
do wzmocnienia obronności kraju. Dokument lokacyjny  
Domaradza, datowany na 16 lipca 1359 roku, wymienia  
uposażenie kościoła w postaci jednego łanu ziemi, wolnego 
od podatku, przeznaczonego na budowę plebani i kościoła 

Cudowny Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Unikatowy zabytek Domaradza 
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czyli mającej w przyszłości powstać parafii. W wykazie 
świątyń, podanym przez P. Dąbkowskiego, sporządzonym  
w oparciu o akty lokacyjne, czytamy, że kościół domaradzki 
istniał już w 1359 roku. Jednak niepodważalną datą jest  
dopiero rok 1542, w którym to biskup przemyski - Stanisław 
Tarło - konsekrował ponownie istniejący już kościół pod  
wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz świę-
tych biskupów Stanisława i Mikołaja. Był to kościół drew-
niany, ale przez kogo i kiedy wybudowany - nie wiadomo. 
Ze względu na swój wiek ma on nie tylko wartość historycz-
ną, ale i kulturową, ponieważ pobudza wiernych do refleksji. 

 
A.D. Czy wiadomo, jaki był pierwotny wygląd świątyni ? 
 
Ks.P: Z treści dokumentów wynika, że była  
to budowla gotycka, z wieżą od zachodu oraz z zakrystią, 
przyległą od północy do prezbiterium. Dach kościoła pokry-
wał gont, w swej środkowej części zakończony małą  
wieżyczką. Plac kościelny okalał drewniany płot, nakryty 
gontowym dachem. We wnętrzu kościoła znajdował się  
ołtarz z obrazem Najświętszej Marii Panny, a po jego stronie 
południowej ołtarz Przemienienia Pańskiego. Na środku 
umieszczona była kamienna chrzcielnica z barokowym, 
drewnianym zamknięciem. Świątynię zdobił drewniany oł-
tarz koloru białego, częściowo złocony, z osadzonym  
w środku obrazem Matki Bożej. Wiadomo też, że w świątyni 
znajdowała się drewniana rzeźba św. Mikołaja biskupa, którą 
wystawiano w ołtarzu głównym w jego święto patronalne. 
Pod prezbiterium były sklepione krypty, w których grzebano 
ówczesnych proboszczów.  

 
A.D. Współczesny kształt kompleksu zabytkowego  
świadczy o tym, że był on rozbudowywany i modernizo-
wany...  

 
Ks.P: Wzrastająca liczba wiernych stała się powodem prze-
budowy istniejącego kościoła, którą zapoczątkował w roku 
1878 ówczesny proboszcz, ks. Jan Bieleń. Zmieniona została 
wtedy gotycka bryła świątyni. Prawdopodobnie odłączono  
wówczas wieżę i umieszczono ją od strony południowej na 
placu kościelnym. Nawa główna, wydłużona  
została ku zachodowi, a jej wnętrze w roku 1882 ozdobiono 
malowidłami olejnymi. Zadanie to ks. Jan Bieleń powierzył 
panu Tabińskiemu z Rzeszowa, ale to on sam był wykonaw-
cą projektów obrazów umieszczonych na suficie. Wiek XX 
przyniósł dalsze istotne zmiany w zakresie bryły budynku 
sakralnego, polegające między innymi na likwidacji podcieni 
w roku 1906, które otaczały budynek kościelny. Na ich  
miejsce wybudowano dwa nieduże przedsionki od strony 
zachodniej i południowej. W roku 1909, kiedy proboszczem 
był ks. Michał Nowakiewicz, wymieniono ołtarz główny  
na nowy, w stylu gotyckim, z obrazem Miłosierdzia Bożego. 
W okresie międzywojennym przeprowadzono dalsze prace 
remontowe. Usunięto nakrycie gontowe dachu, zastępując  
je blachą. Wybudowano także nową wieżę w 1936 roku,  
w miejsce niskiej, zniszczonej i krytej gontem. W jej  
wnętrzu umieszczone były trzy dzwony. Dwa z nich podczas 
wojny uległy konfiskacie. Uratowany został natomiast  
najstarszy z nich, pochodzący z roku 1524. W czasie  
II wojny światowej obiekt uchronił się od całkowitego spale-
nia, mimo pożaru w lipcu 1944 roku, powstałego w wyniku 
bombardowania przez wojska niemieckie. Wówczas został 

częściowo zniszczony dach świątyni i wieży oraz jego ściany 
na zewnątrz i wewnątrz. W roku 1953 odnowiono malowidła 
wnętrza, z zachowaniem ich zabytkowego charakteru.  
 
A.D. W jaki sposób te prace ukształtowały obecny  
wygląd i wystrój kościoła? 
 
Ks.P: Kościół wybudowany jest z drewna modrzewiowego 
na fundamencie kamiennym, w stylu gotyckim. Obecnie po-
kryty jest wysokim i dwuspadowym dachem z blachy, prze-
chodzącym nad zakrystią. Jego więźba jest storczykowa,  
o typie gotyckim. Kościół ma formę pierwotną, tyle tylko, że 
dawniej kryty był gontem. We wnętrzu stojącej obok świąty-
ni wieży, umieszczony jest zabytkowy dzwon z 1524 roku 
oraz dwa dzwony nowe „Maryja” i „Józef”. Na największym 
z nich napisano: „Matko Boża Nieustającej Pomocy ratuj 
parafię domaradzką”. Obok wieży, naprzeciw prezbiterium, 
stoi drewniany ołtarz polowy, nakryty dachem. W ścianie od 
strony prezbiterium znajduje się wnęka, w której umieszczo-
ny jest XV – wieczny,  rzeźbiony krzyż o bardzo dużej war-
tości zabytkowej. Boczne, barokowe ołtarze z roku 1682, 
jednokondygnacyjne ze zwieńczeniem, ujęte parami kolumn, 
znajdują się na ścianie tęczowej. Pierwszy usytuowany jest 
po prawej stronie nawy, z umieszczonym w niszy cudownym 
obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jego zasłonę 
stanowi wizerunek przedstawiający Najświętszą Maryję Pan-
nę, wręczającą różaniec św. Dominikowi. Do północnej ścia-

ny przylega barokowa ambona z 1680 roku, nakryta ozdob-
nym baldachimem. Po jej przeciwległej stronie stoi późnogo-
tycka chrzcielnica, wykuta z kamienia, formą przypominają-
ca kielich. Cenne są także stare zabytkowe krucyfiksy: póź-
nogotycki z przełomu XV i XVI wieku i ołtarzowy, rokoko-
wy z XVIII wieku, wykuty z miedzi i mosiądzu. Wnętrze 
świątyni pokrywa figuralna polichromia, wykonana w 1882 
roku. Płaski strop posiada malowidła olejne, wyobrażające 
niebo, aniołów, postaci świętych Pańskich, przedstawione na 
obłokach.  

 
Drewniany kościół w Domaradzu jest bardzo cieka-

wym zabytkiem i myślę, że kryje w sobie jeszcze wiele  
tajemnic. Warto obejrzeć jego wnętrze, do czego wszystkich 
serdecznie zachęcam.  
 
A.D. Dziękuję za rozmowę. 
 

Opracowała: Aneta Dąbrowska 
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 dniu 7 października w Haczowie odbył się III 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego  
o „Puchar Wójta Gminy Haczów.” Impreza cieszy-

ła się dużym zainteresowaniem tancerzy, którzy licznie przy-
byli, by rywalizować o miano najlepszych. Na parkiecie za-
prezentowało się 85 par z następujących klubów tanecznych:  
z Częstochowy,Krakowa, Rzeszowa, Boguchwały, Krosna, 
Kielc, Tarnowa, Kraśnika, Radomia, Łodzi, Bielska –Białej, 
Przemyśla, Tarnowa, Jarosławia, Ostrowca Świetokrzyskie-
go, Mysłowic, Dębicy i Lublina. Gospodarzy reprezentowali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tancerze z klubu „Fantazja z Haczowa.                            
           Organizatorami tego niezwykle barwnego i efektow-
nego przedsięwzięcia  byli: Starostwo Powiatowe w Brzozo-
wie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku  
w Haczowie oraz Stowarzyszenie Miłośników Sportowego 
Tańca Towarzyskiego z Krosna. Propagowaniem imprezy  
w mediach zajęły się: Gazeta Codzienna „Nowiny”, „Nowe 
Podkarpacie”, Radio Fakty oraz Radio Fan – patroni medial-
ni turnieju, który mógł się odbyć także dzięki pomocy i du-
żemu zaangażowaniu sponsorów. Szczególne podziękowania 
należą się m. in.: firmie „Wafro”, sp.z o.o. z Brzozowa, fir-
mie „Nowy Styl” z Krosna, Hucie Szkła Artystycznego 
 i Gospodarczego „Sabina” sp.  z o.o. z Rymanowa oraz fir-
mie „Alta” z Brzozowa. Nie sposób wymienić wszystkich 
którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy. 

Zmagania uczestników na parkiecie obserwowało  
i oceniało profesjonalne, siedmioosobowe jury, pod prze-
wodnictwem Wojciecha Wójtowicza z Rzeszowa. Konku-
rencje taneczne rozegrano w dwóch blokach: przedpołudnio-
wym, w którym swymi umiejętnościami mogli pochwalić się 
najmłodsi uczestnicy turnieju, 10 – 11- latki i popołudnio-
wym, w którym udział wzięli bardziej zaawansowani tance-
rze. 

W kategorii 10 – 11 – latków pary rywalizowały  
w dwóch klasach tanecznych. W klasie E „królami parkietu” 
zostali reprezentanci klubu „As” z Krakowa. Dwa kolejne 
miejsca wywalczyli tancerze z klubu „Santan” z Przemyśla. 
W klasie D najlepsza okazała się para z „A+S” z Częstocho-
wy. Zwycięzcy pokonali zawodników „Klasy” Tarnów i re-
prezentantów „Gracji” Krosno. Wśród 12- 13 oraz 14- 15 
latków bezkonkurencyjni okazali się tancerze z klubów:  
z Dębicy, Jarosławia i Kielc, Tarnobrzega Boguchwały  
i Rzeszowa. 

Potem na parkiecie królowali zawodnicy w klasach 
tanecznych C i B. Widzowie mogli podziwiać umiejętności 

uczestników konkursu w tańcach latynoamerykańskich  
i standardowych. W kategorii 12 – 13 lat w klasie C, pierw-
sze miejsce na podium w stylu standard zajęli Anna Rękas  
i Piotr Gębarowski z „Gracji” Krosno. Reprezentanci tego 
klubu jeszcze kilkakrotnie sięgali po medalowe pozycje. 
Drugie miejsce w tym stylu zdobyli klubowi koledzy zwy-
cięzców – Katarzyna Wilk i Łukasz Zajdel. Para ta zdobyła 
także mistrzostwo w tańcach latynoamerykańskich. Trzecie 
miejsce zajęli tancerze z „Klasy” Tarnów. W tańcach latyno-
amerykańskich wyróżnieni zostali także: Natalia Kukułka  
i Arkadiusz Kozioł z „Klasy” Tarnów oraz zwycięscy w sty-
lu standard -  Anna Rękas i Piotr Gębarowski. Umiejętności 
tancerzy z „Gracji” Krosno zostały zauważone również  
w kategorii 14 – 15 – latków; reprezentanci tego klubu – Zu-
zanna Filar i Marek Żółkoś zajęli I miejsce w tacach latyno-
amerykańskich i standardowych. 

Po tytuł mistrzowski, w kategorii powyżej 15 lat  
w klasie standard sięgnęli: Agata Kawińska i Michał Kawiń-
ski z „Latino” Radom.  Drugie miejsce zajęli zawodnicy  
z „Klasy” Tarnów, trzecie natomiast Agata Żołnierczyk  
i Piotr Żołnierczyk z „Gracji” Krosno. Para ta zajęła także 
trzecie miejsce w tańcach latynoamerykańskich. Pierwsze 
miejsce na podium w klasie B zdobyli młodzi tancerze z wy-
mienianej już kilkakrotnie  „Gracji” Krosno – Aleksandra 
Jurczak i Piotr Orszulak, którzy mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami w tańcach standardowych. 

Puchary, statuetki, medale i pamiątkowe nagrody dla 
uczestników turnieju ufundowali: Starosta Brzozowski – 
 Józef Rzepka oraz Wójt Gminy Haczów – Stanisław Jakiel. 
Zwycięzcom nagrody wręczyli: Jan Boczar -  naczelnik Wy-
działu Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Powia-
tu, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów oraz Maria Ry-
giel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wszyscy uczestnicy, a także sędziowie wyjechali  
z Haczowa, zabierając ze sobą bardzo dobre wrażenia. Dzię-
ki życzliwości różnych osób udało się zorganizować piękną 
 i widowiskową imprezę, która jest przykładem dla dzieci, 
młodzieży i rodziców, jak można spędzić pożytecznie wolny 
czas. Była to także promocja Powiatu Brzozowskiego i Gmi-
ny Haczów” – tak podsumowała III Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego- Maria Rygiel. Następna taka impreza 
już za rok.   

                                                         (inf. własna) 

Pary w klasie C (kategoria 14—15 lat) 

Uczestnicy turnieju tańca  
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SPORT I KULTURA 

O Marcie Opalińskiej i jej szachowym talencie 
mówiło się od pewnego czasu wiele w powiecie brzozow-
skim. Jej szkoleniowy opiekun - Kazimierz Kozubal  
nie ukrywał, iż jest to jedna z najbardziej utalentowanych 
szachowo dziewczynek, z którymi spotkał się w swojej ka-
rierze trenerskiej. Jednak tak naprawdę o Marcie „zrobiło się 
głośno”, gdy w sierpniu, w nadmorskich Dąbkach, wywal-
czyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski Szkół Podsta-
wowych. Było to jej mocne szachowe wejście w sportowy 
świat o ponadwojewódzkim zasięgu. Niewielu mamy w po-
wiecie brzozowskim sportowców, którzy odnoszą sukcesy  
na poważnych ogólnopolskich imprezach. Dlatego warto 
przyjrzeć się bliżej naszej mistrzyni.   

Marta wcale nie obawia się zapowiadanego wcze-
śniej wywiadu. Na pewno odwagi dodaje jej obecność mamy 
i trenera - Kazimierza Kozubala. Już na pierwszy rzut oka 
widać, że ma się do czynienia z rezolutną, dobrze ułożoną 
dziewczyną. I co najważniejsze – jak podkreśla pan  
Kozubal –  bardzo dobrą uczennicą ze średnią ocen 5,3, co 
dało jej drugie miejsce wśród najlepszych uczniów w szkole 
podstawowej. 
W domu na poczesnym miejscu znajdują się trofea Marty. 
Jest ich wiele. Są złote, srebrne i brązowe medale, różnej 
wielkości puchary i kolorowe dyplomy. Mają wielką war-
tość. Marta zdobywała je na wielu szachowych imprezach  
w Brzozowie, powiecie brzozowskim, województwie pod-
karpackim oraz na arenie ogólnopolskiej. 
O Marcie i jej osiągnięciach można byłoby pisać jeszcze 
wiele. Oddajmy jednak głos naszej młodej mistrzyni, przed 
którą, o ile tylko starczy jej wytrwałości, kariera sportowa 
stoi otworem. 
 
Andrzej Hendrzak: Kiedy zaczęłaś swoją przygodę  
z szachami? 
 
Marta Opalińska: W szachy zaczęłam grać w 1997 roku. 
Szachowych posunięć nauczył mnie brat Sebastian. Bardzo 
mi się to spodobało. Zawzięłam się, aby wygrać z Sebastia-
nem i intensywnie ćwiczyłam. Dzisiaj nie pamiętam, kiedy 
pierwszy raz z nim wygrałam. Na turniejach nasze pojedynki 
kończą się najczęściej remisem. W tym samym roku zapisa-
łam się do szachowej szkółki, prowadzonej przez pana Kazi-
mierza Kozubala. I tak jest do dzisiaj. Można powiedzieć, 
że wszystkie moje osiągnięcia są również jego dużą zasługą. 
Pierwszy oficjalny mecz rozegrałam z Pauliną Cwynar  na 
jednym z miejskich turniejów. Pamiętam, że byłam strasznie 
stremowana, bowiem tamte turniejowe szachy wyglądały 
inaczej, niż te domowe. Dzisiaj nie pamiętam już wyniku tej 
partii. 
 
A.H. Długo musiałaś czekać na swoje pierwsze zwycię-
stwo turniejowe? 
 
M.O. To było w 1999 roku w Górkach. W 7 partiach zdoby-
łam wówczas 6 punktów. Oprócz pochwały trenera, co mnie 
bardzo cieszyło, otrzymałam też pierwszy puchar. 
 
A.H.  Byłaś dobra w Brzozowie, ale trzeba było się jed-
nak sprawdzić poza rodzimym środowiskiem. 
 

M.O. W tym samym roku zaliczałam się już do czołówki 
zawodników województwa krośnieńskiego w swojej katego-
rii wiekowej. Zostałam wicemistrzynią województwa.  
Wyprzedzi ła mnie tylko Monika Chrobak  
z Jasienicy. To drugie miejsce zdopingowało mnie do jesz-
cze większej pracy. Ja zawsze, proszę pana, chcę być najlep-
sza. Stąd moja ciągła szachowa rywalizacja z bratem Seba-
stianem i chęć bycia najlepszą szachistką. 
 
A.H. Który z medali, leżących tu przede mną, jest ci 
szczególnie bliski ? 
 
M.O. Wie pan, chyba ten pierwszy, zdobyty w 2000 roku  
w drużynowych mistrzostwach gminy. Chociaż później zdo-
bywałam „krążki” na większych imprezach, to ten darzę  
jakąś szczególną sympatią. 
 
A.H. Z tego co wiem, nieobce są ci również zmagania sza-
chowe na arenie międzynarodowej. 
 
M.O. Brałam udział w turniejach, gdzie była obsada między-
narodowa i wcale nie byłam gorsza. Tak było chociażby  
w Jaśle. 
 
A.H. Od paru lat startujesz w mistrzostwach Polski. 
Masz stałą progresję wyników. Jeśli tak dalej pójdzie, 
pewnie będą i mistrzowskie laury. 
 
M.O. Tak, byłam już siódma w kategorii do 12 lat. To samo 
miejsce przypadło mi w kategorii do 14 lat, a teraz, w półfi-
nałach mistrzostw Polski, wywalczyłam czwarte miejsce do 
14 lat. Dało mi to awans do przyszłorocznych mistrzostw 
kraju w tej kategorii wiekowej. Jestem w gronie 48 szachi-
stek, najlepszych w Polsce, które powalczą o medale. 
 
A.H. Słyszałem, że prawie każdą wolną chwilę poświęcasz 
szachom. 
 
M.O. Nie zawsze tak jest. Obecnie mam w szkole więcej 
nauki. Gimnazjum to już wyższy stopień trudności. Niemniej 
jednak staram się ćwiczyć 3 godziny dziennie. Do treningu 
wykorzystuję też komputer, bardzo pomocny przy rozpraco-
wywaniu debiutów i końcówek. Latem biorę udział w obo-
zach szkoleniowych, organizowanych dla najzdolniejszych 
młodych szachistów przez Polski Związek Szachowy.  
Ponadto, oprócz brata, mam w pobliżu równie dobrych sza-
chistów, jakimi niewątpliwie są moi kuzynowie Jakub  
i Rafał Rymarowicz. Z Jakubem jeszcze nigdy nie udało mi 
się wygrać. Mam nadzieję, że niedługo to się jednak zmieni. 
 
A.H. Co robisz oprócz gry w szachy ? Jakie jest twoje 
hobby ? 
 
M.O. Nie mam sprecyzowanych zainteresowań. Szachy  
i nauką wypełniają  cały mój czas.   
 
AH: Jakie wydarzenie z ostatniego okresu czasu utkwiło  
ci najbardziej w pamięci ? 
 
M.O. Na pewno było to spotkanie z panem burmistrzem  



Januszem Dragułą, po zdobyciu przeze mnie mistrzostwa  
województwa podkarpackiego szkół podstawowych w 2001 
roku. Razem z Jakubem i Rafałem Rymarowiczami byli-
śmy także drudzy w drużynie. Bardzo mnie ucieszyło, iż ktoś 
tak ważny zainteresował się naszą grą. Tak w ogóle,  
to chciałabym, aby szachy były jednym z przedmiotów 
szkolnych. Jaka byłaby to frajda! Pani Mariola Pilszak- dy-
rektor naszego gimnazjum - wykazała duże zainteresowanie 
moimi osiągnięciami na „szachowych polach”. Może niektó-
rzy, lubiący piłkę nożną mówią, że to nie jest sport, ale na-
prawdę to trudna dyscyplina i trzeba mieć dla nas, uprawia-
jących ją, duże zrozumienie. 
 
A.H. Rzeczywiście, szachy są jakby niedoceniane  
w środowiskach sportowych. Miejmy nadzieję, że to się 
zmieni i Ty, swoimi wypowiedziami, przekonasz najbar-
dziej opornych. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę wielu 
sportowych osiągnięć, choćby na miarę, pochodzącej  
z niedalekiego Leska, Magdaleny Gużkowskiej, która 
dzięki szachom zwiedziła niemal cały świat, biorąc udział 
w wielu turniejach mistrzowskich randze światowej  
i olimpijskiej.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                               
                                              Opracował: Andrzej Hendrzak 
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SPORT I KULTURA  

Marta Opalińska - lat 13, szachistka Brzozowi MOSiR, 
uczennica I kl. Gimnazjum w Brzozowie. Brązowa meda-
listka Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w 2001 r., 
finalistka mistrzostw Polski do lat 14, ,mistrzyni woj. pod-
karpackiego  szkół podstawowych w 2001 r., v-ce mistrzyni 
woj. krośnieńskiego do lat 10 w 1999 r., członkini kadry 
woj. podkarpackiego do lat 14. 

Sportowe wieści z regionu 
           Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie informuje, że w dniu 2. 10. br. na stadionie MOSiR w Brzozo-
wie  odbyła się Powiatowa Gimnazjada w lekkiej atletyce – zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymali medale i dyplomy 
ufundowane przez PSZS w Brzozowie.      
100 m- dziewczyny                                                                      100 m- chłopcy  
1. Małgorzata Wiszyńska 15,20 – G. Brzozów                           1. Marcin  Żmuda 13,14 – G. Brzozów 
2. Karolina  Niezgodzka  15,34 – G. Haczów                             2. Piotr Bocoń 13,61 – G. Humniska 
3. Paulina Niestrzęba  15,43 – G. Brzozów                                 3. Jerzy Żmuda 13,62 – G. Stara Wieś 
           Skok w dal- dziewczyny                                                            Skok w dal- chłopcy 
1. Paulina Niestrzęba 3,90 – G. Brzozów                                    1. Mateusz Bąk 5,25 – G. Dydnia  
2. Alicja Mazur 3, 85 – G. Dydnia                                              2. Marcin  Żmuda 5,10 – G. Brzozów 
3. Monika Ilasz 3,80 – G. Brzozów                                             3. Piotr Mrozek 4,85 – G. Haczów 
           Pchnięcie kulą-dziewczyny                                                       Pchnięcie kulą-chłopcy 
1. Monika  Jopek 8,97 – G. Przysietnica                                     1. Bartłomiej Adamski 10,30 – G. Niebocko 
2. Małgorzata Szałajko 8,55 – G. Grabownica                            2. Krzysztof Pietryka 9,90 – G. Brzozów 
3. Kamila Lasek 8,55 – G. Brzozów                                            3. Jacek Fal 9,40 – G. Przysietnica 
           300 m- dziewczyny                                                                     300 m-chłopcy                                           
1. Barbara Czopor 51,42 – G. Niebocko                                     1. Karol Kuś 43,80 – G. Brzozów 
2. Sylwia Szczepek 52,78 – G. Przysietnica                                2. Sławomir Winiarski 43,80 – G. Brzozów 
3. Sabina Haduch 52,88 – G. Brzozów                                        3. Rafał Kowalski 44,38 – G. Grabownica 
           600 m-dziewczyny                                                                      1000 m-chłopcy 
1. Paulina Cwynar 2,00,94 – G. Brzozów                                   1. Przemysław Pietryka 3,04,75 – G. Przysietnica 
2. Sabina Bargieł 2,00,85 – G. Stara Wieś                                  2. Łukasz Dziub 3,05,94 – G. Haczów 
3. Aneta Lewicka 2,03,00 – G. Brzozów                                     3. Emil Zarzyka 3,09,34 – G. Dydnia 

 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie informuje, że w dniu 18. 10 br. odbyła się Powiatowa  

Gimnazjada w szachach drużynowych w Gimnazjum Górki. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 
1. Gimnazjum Stara Wieś – gm. Brzozów, 
2. Gimnazjum Brzozów – gm. Brzozów, 
3. Gimnazjum Nozdrzec – gm. Nozdrzec, 
4. Gimnazjum Niebocko – gm. Dydnia. 

V-ce Prezes PSZS 
Aleksander Raszewski 

Spotkanie laureatki Marty Opalińskiej z Burmistrzem Gminy Brzozów   
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Krzyżówka  i horoskop 

ROZRYWKA  

HOROSKOP 
BARAN (21 II – 20 IV) 
Istnieje duża szansa, że zupełnie nieoczekiwanie poprawi się 
Twoja sytuacja materialna. Będziesz pełny pomysłów i inwencji. 

Spotkasz się z życzliwością otoczenia.. W związku możesz się spodziewać 
jesiennego rozkwitu uczuć. Zaczniesz spędzać więcej czasu  
z partnerem.  

BYK (21 IV – 21 V) 
Możesz stanąć przed szansą wzbogacenia się, więc uważaj, by 
jej nie zaprzepaścić przez swoje niezdecydowanie. Twoje kon-

takty z otoczeniem nie układają się ostatnio najlepiej. W obecności partnera 
starasz się panować nad negatywnymi emocjami, dlatego we wzajemnych 

relacjach zapanują względny spokój i porozumienie.  
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
W firmie nie zdarzy się w ciągu tych dwóch tygodni nic,  
co zakłóciłoby Twój wewnętrzny spokój. Zapanuje przyjazna 

atmosfera, która będzie sprzyjać efektywnej pracy. Powinieneś znaleźć 
trochę więcej czasu dla rodziny.  

RAK (22 VI – 23 VII) 
Powinieneś szczególnie uważać przy podejmowaniu ważnych 
decyzji. W dniach 15 i 16 listopada unikaj składania jakichkol-

wiek obietnic. Jesień zapanuje nie tylko za oknem, ale również i w Twoim 
sercu. Poznasz miłość swojego życia.  

LEW (24 VII – 23 VIII) 
Okaże się, że posiadasz niezwykłą zdolność koncentracji.  
Pozwoli Ci ona efektywnie działać i podejmować trafne decyzje. 
Przed Tobą pojawi się perspektywa zarobienia dodatkowych 

pieniędzy. Partner nie okazuje Ci ostatnio zbyt wiele zainteresowania  
i wydaje się mało czuły. Odczujesz ogromny przypływ sił.  

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Nie będziesz miał oporów, aby przedstawić innym swoje koncep-
cje. Jeżeli urodziłeś się w III dekadzie znaku, postaraj się jak 
najszybciej uporać z zaległościami. Sprawy rodzinne mogą obfi-

tować w nieporozumienia i konfliktowe sytuacje.  
 

WAGA (24 IX – 23 X) 
 Załatw wszelkie zaległe sprawy, za które jesteś odpowiedzialny  
w firmie. Dzięki zarobionym pieniądzom pozwolisz sobie na kup-
no wielu niekoniecznie niezbędnych rzeczy. Będziesz mógł teraz  

z zaufanymi osobami z rodziny zastanowić się nad założeniem prywatnego   
interesu.   

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Jeżeli urodziłeś się w II dekadzie znaku i Twoja sytuacja jest rze-
czywiście krytyczna, nie martw się. Już wkrótce bowiem nastąpi 

całkowita odmiana na lepsze. Potrzeba dodatkowych środków pieniężnych 
może Cię zmusić do podjęcia nawet dużego ryzyka. Wolne chwile poświęć 
życiu towarzyskiemu. 

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
W pracy doskonale ułoży Ci się współpraca i kontakty z innymi. 
Możesz łatwo osiągnąć to, co chcesz za pomocą kilku miłych 

słów. Nowe zadanie, którego się obawiasz, może się okazać bardzo fascy-
nujące. Między Tobą, a partnerem wszystko ułoży się doskonale.  

 KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
W firmie zapanuje niemal rodzinna, bardzo sympatyczna atmosfera, 
co pozytywnie wpłynie na wyniki pracy. Poczujesz, że jesteś człon-

kiem zgranego zespołu, w którym nie ma miejsca na pomówienia i niezdro-
wą rywalizację. Osoby urodzone w I dekadzie znaku czeka mały kryzys 
małżeński. 

WODNIK (21 I – 19 II) 
Jeśli chcesz wystartować z jakimś samodzielnym przedsięwzię-
ciem, nie powinieneś się wahać ani chwili. Układ planet sprzyja 

odważnym, nieco ryzykownym decyzjom.  W najbliższym czasie czeka Cię 
miłe spotkanie, dzięki któremu odzyskasz optymistyczne nastawienie do 
życia.  

RYBY (20 II – 20 III) 
Twoja sytuacja materialna powinna się ustabilizować. Zdołasz 
nawet zgromadzić na koncie pewną "rezerwę finansową", dzięki 

której poczujesz się bezpiecznie. Szczególnie dobrze ułożą się relacje  
w związkach z długoletnim stażem.    
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego.
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