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"A Słowo Ciałem się stało"A Słowo Ciałem się stało  
I mieszkało między nami"I mieszkało między nami"  

 
Na Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący  

2002 rok,  
wszystkim mieszkańcom powiatu brzozowskiego,  

składamy najlepsze życzenia. 
 Byście, ciesząc się przyniesionymi na świat  

przez Boże Dziecię wartościami,  
zdrowo i radośnie przeżyli te rodzinne święta,  
by przyjęte w wigilijną noc opłatkowe życzenia  

- wypełniły się, przynosząc szczęście i pełną satysfakcję  
zawodową, społeczną i życiową. 

 

Redakcja Brzozowskiej  
                Gazety Powiatowej  

                        
                        
 
                Miłość i Pokój 
                       niech zagoszczą w waszym domu  
                                       wraz ze światłem Gwiazdy Betlejemskiej. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  
wszystkim mieszkańcom powiatu brzozowskiego,  

składam najserdeczniejsze życzenia. 
Niech  przychodzący Chrystus będzie znakiem wiary i nadziei,  

niech błogosławi w zdrowiu i pomyślności, w życiu rodzinnym i społecznym,  
a cudowna atmosfera świąt pozostanie  

przez cały nadchodzący rok. 
 

Starosta  Brzozowski 
                                                                                                    Józef  Rzepka 
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G łównym tematem obrad  
Zarządu Powiatu Brzozowskiego, które 
miały miejsce 30 listopada br., było 
omówienie realizacji zadań związa-
nych z poprawą infrastruktury dróg 
powiatowych w 2001 r. 
           W planie strategicznym rozwoju 
Powiatu Brzozowskiego priorytetową 
rolę odgrywa poprawa i modernizacja 
dróg powiatowych. Jest ona związana  
z rozwojem rynku regionalnego w sek-
torze małej i średniej  przedsiębiorczo-
ści, uatrakcyjnieniem środowiska na-
szego powiatu związanego z rozwojem  
turystyki i agroturystyki. 
           Należy podkreślić, że remonty 
cząstkowe i konserwacje nawierzchni 
dróg w ramach bieżącego utrzymania, 
stanowią jedynie doraźne i nie przyno-
szące oczekiwanego efektu działania  
w tym zakresie. Docelowo drogi po-
wiatowe wymagają przeprowadzenia 
niezbędnych odnów i modernizacji 
wzmacniających ich konstrukcję nośną, 
która uległa zniszczeniu przez lata eks-
ploatacji. 
           Kierując się wyżej wymieniony-
mi argumentami, został opracowany 
program inwestycyjny, dotyczący od-
budowy sieci dróg powiatowych na lata 
2000 – 2004, który uchwałą Rady Po-
wiatu w Brzozowie z dnia 28 listopada 
2000 r. został przyjęty do realizacji.  
W programie ujęto odbudowę wielu 
odcinków dróg powiatowych. 
           Mając na uwadze konieczność 
kontynuacji realizacji programu odbu-
dowy sieci dróg powiatowych na tere-
nie powiatu brzozowskiego w br. za-
proponowano Radzie Powiatu pozyska-
nie środków finansowych z emisji obli-
gacji i uzyskano zgodę w tym zakresie. 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii rze-
czoznawców zapadła decyzja o emisji 
na kwotę 2.500.000 zł. Rada Powiatu 
zaakceptowała wydatkowanie środków 
z emisji obligacji na odnowę pewnych 
odcinków dróg powiatowych. Prace 
rozpoczęto w lipcu, a zakończono  
w dniu 28 września 2001 r. Zakres ro-
bót obejmował wykonanie podbudowy  
i nawierzchni z mieszanki asfaltobeto-
nowej. Koszt realizacji zadań wyniósł 

ogółem 2.491.427,21 zł.  Ze środków  
z emisji obligacji na odbudowę sieci 
dróg powiatowych wydatkowano kwo-
tę 2.165.084 zł. Pozostałe środki  
w kwocie 334.916 zł. przeznaczono na 
zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powia-
towych w Brzozowie. 

W styczniu br. wystąpiono do 
Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów  
o przyznanie środków w wysokości 
120.000 zł. na dokończenie odbudowy 
obiektów uszkodzonych przez powódź. 

W lipcu br. w ramach podziału 
rezerwy celowej na usuwanie skutków 
powodzi uzyskano kwotę 63.653 zł.  
na dofinansowanie odbudowy drogi  
Nr 19304, Jasienica Rosielna – Orze-
chówka oraz drogi Nr 19184 Krosno – 
Jasienica Rosielna. Dofinansowanie 
odbudowy drogi Nr 19304 Jasienica 
Rosielna – Orzechówka wyniosła 
17.992 zł., zaś   odbudowy drogi  
Nr 19184 Krosno – Jasienica Rosielna - 
45.661 zł. 

W ramach programu odbudowy 
ze zniszczeń w wyniku powodzi  
w miesiącu lipcu 2001 r. uzyskano do-
finansowanie na odbudowę drogi  
Nr 19319 Izdebki – Hłudno w wys.  
111.600 zł. 
           Niezależnie od innych źródeł 
pozyskiwania środków finansowych  
w lutym br. wystąpiono do Minister-
stwa Transportu i Gospodarki Morskiej  
o przyznanie środków z 10% rezerwy 
subwencji drogowej w wys. 460.000 zł. 
na zadanie modernizacja nawierzchni  
i budowa chodnika dla pieszych  
w ciągu drogi powiatowej Brzozów – 
Wara w miejscowości Przysietnica. 
Środki te w kwocie 250.000 zł zostały 
przyznane w lipcu 2001 r. i dzięki temu 
zadanie to w bieżącym roku zostało 
zakończone. 

W 2001 r. położono na-
wierzchnie asfaltobetonowe o dł.  
13. 580 km. Ogółem wyremontowano 
47 odcinków dróg o łącznej długości 
220 km. Do remontów cząstkowych 
zużyto 536 t masy asfaltobetonowej,  
22 t emulsji asfaltowej, 98 m3 grysów 
kamiennych i 53 m3 klińca kamiennego 
na ogólną wartość 159.422 zł. 

Ponadto na drodze Nr 19318 
Barycz – Izdebki na odcinku 3 km  
Izdebki – Magierów (Podlas) popra-
wiono stan drogi w celu przywrócenia 
komunikacji autobusowej (zużyto  
na ten cel 58 m3 klińca), natomiast na  
drodze Zmiennica – Jasionów na odcin-
ku ok. 3,5 km została poprawiona na-
wierzchnia drogi poprzez wbudowanie 
43 m3 klińca i 14 m3 pospółki żwiro-
wej.    
Wyremontowano również sześć mo-
stów drewnianych przez wymianę gór-
nego pokładu oraz barier ochronnych  
w miejscowościach : Łubno, Obarzym, 
Jabłonka (2 szt.), Humniska i Wzdów. 
Aktualnie w trakcie remontu jest most 
w ciągu drogi powiatowej Barycz – 
Nozdrzec w miejscowości Wesoła. 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 46 
Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie 
ustalenia standardów zimowego utrzy-
mania dróg, drogi powiatowe zostały 
zakwalifikowane do V, VI i VII stan-
dardu zimowego utrzymania. W wyni-
ku tego został opracowany program 
działania w zakresie zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych w okresie 
zimy 2001/2002 na terenie powiatu 
brzozowskiego. Planem zimowego 
utrzymania dróg zostały objęte drogi  
o nawierzchni twardej, po której odby-
wa się regularna komunikacja autobu-
sowa oraz dowóz dzieci do szkół  
i pracowników do zakładów pracy.  
Odśnieżaniem objęto 226,3 km dróg, 
natomiast  usuwaniem gołoledzi  
66,9 km. 19,3 km dróg nie jest objęte 
zorganizowaną akcją zimową.  

Więcej informacji na temat  
zimowego utrzymania dróg w artykule 
Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozo-
wie, na str. 8. 

Zarząd Powiatu Brzozowskiego 
podjął uchwały w sprawie zmian  
w układzie wykonawczym budżetu po-
wiatu brzozowskiego na 2001 r. oraz  
w sprawie ustalenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków  
budżetu powiatu na grudzień br.  

Rzecznik Prasowy 
Starostwa Brzozowskiego 

                                           Magdalena Pilawska

29 listopada odbyła się XXIV 
Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego, 
której głównym tematem była ocena 
stanu bezpieczeństwa publicznego  

w powiecie brzozowskim w okresie 
trzech kwartałów 2001 roku. 
Nad przestrzeganiem porządku publicz-
nego i bezpieczeństwa obywateli w na-

szym powiecie nadzór sprawują powia-
towe służby, inspekcje i straże, które 
wchodzą w skład powiatowej admini-
stracji zespolonej. W powiecie brzo-



zowskim funkcjonuje Powiatowa Ko-
menda Policji, Powiatowa Komenda 
PSP, Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego, natomiast obsługę Powiatowe-
go Inspektora Weterynarii na terenie 
powiatu brzozowskiego pełni Miejski 
Inspektor Weterynarii w Krośnie. 

Jak wynika z  opinii wyrażonej 
w czasie sesji stan bezpieczeństwa pu-
blicznego w mijającym okresie na tere-
nie naszego powiatu uznać należy za 
zadawalający. Nie notowano drastycz-
nych, odbiegających od normy zdarzeń 
spowodowanych czynnikiem ludzkim, 
które w sposób zasadniczy wpłynęłyby 
na pogorszenie stanu bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców. 

Miały wprawdzie miejsce zda-
rzenia nadzwyczajne wywołane siłami 
przyrody, a mianowicie w lipcu i sierp-
niu oraz wrześniu br., wystąpiły obfite 
opady deszczu, które doprowadziły do 
miejscowych wylewów rzek i potoków. 
Nie było to jednak na skalę masową  
i nie w takim stopniu, aby trzeba było 
wprowadzić na obszarach zalanych 
stan klęski żywiołowej. 

Poprzez adekwatne do stopnia 
zagrożenia działania odpowiednich 
służb, a głównie straży pożarnej  
i SANEPID-u nie notowano zagrożeń 
typu masowych zatruć lub innych cho-
rób spowodowanych zanieczyszcze-
niem terenu. 

Ponadto w/w służby, jak rów-
nież pozostałe jednostki, w bieżącej 
pracy realizowały w pełni zadania, któ-
re zostały na nie nałożone właściwymi 
ustawami. 
1.  Służba Sanitarno – Epidemiolo-
giczna 

Pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej przepro-
wadzili  ogó łem 1816 kontroli  
i inspekcji sanitarnych, wydali 209  
decyzji administracyjnych, 297 decyzji 
rachunkowych na kwotę 18 072 zł oraz 
61 mandatów karnych na kwotę 5 100 
zł. Ponadto nadzór zapobiegawczy  
wydał 29 opinii sanitarnych,  za które 
wystawiono rachunki na kwotę  
1 893,50 zł. 

Jeżeli chodzi o stan epidemiolo-
giczny w powiecie, to należy zazna-
czyć, że w minionych trzech kwarta-
łach odnotowano 746 zachorowań na 
choroby zakaźne, w tym najliczniejsze 
przypadki to: 
- biegunki do lat 2 wraz z innymi bak-

teryjnymi -  74 przypadki, 
- nieżyty jelitowo-żołądkowe - 28 przy-

padków, 
- zatrucie pokarmowe - 122 przypadki, 
- różyczka -  169 przypadków, 
- ospa wietrzna - 171 przypadków, 
- pogryzienie przez zwierzęta - 62 

przypadki, 
w tym zaszczepiono przeciw wściekliź-
nie 77 osób. Z innych chorób należy 
wymienić: zatrucia grzybami, różę, 
szkarlatynę, świerzb, były to jednak 
przypadki nieliczne, jednostkowe. Nie 
notowano przypadków zachorowań 
bakteryjnych typu salmonelozy. 

Od lipca br. oddział epidemiolo-
gii przejął nadzór nad szpitalem ogól-
nym w Brzozowie i wspólnie  
z oddziałem higieny komunalnej pro-
wadzone są w tej jednostce kontrole 
sanitarne. 

Ponadto od 1 czerwca br. labo-
ratorium „SANEPID-u” rozpoczęło 
badania wody. Ma to duże znacznie, 
ponieważ pozwala  na bieżącą kontrolę 
jakości wody pitnej w publicznych  
wodociągach, studniach oraz w wy-
twórniach napoi chłodzących. Do koń-
ca września br. pobrano 308 prób wody  
z czego wykonano 96 badań fizykoche-
micznych i 119 bakteriologicznych. 
Badania te miały bardzo duże znacze-
nie w obszarach objętych powodzią. 
2. Służba weterynaryjna     
           Miejski Inspektorat Weterynarii 
w Krośnie, na mocy decyzji Woje-
wódzkiego Inspektora Weterynarii me-
rytorycznie odpowiedzialny za stan 
bezpieczeństwa epizootycznego w po-
wiecie brzozowskim prowadził działa-
nia i nadzór nad stanem tego bezpie-
czeństwa. 

Z uwagi na wzrost zachorowań 
zwierząt na wściekliznę, których zano-
towano w 2000 roku - 26 przypadków 
(głównie w g. Nozdrzec, Dydnia, czę-
ściowo Domaradz) oraz 21 przypad-
ków potwierdzonych laboratoryjnie  
w pierwszym półroczu br. wydano od-
powiednie decyzje administracyjne, 
dotyczące ograniczenia rozprzestrze-
nienia się tej choroby oraz jej zwalcza-
nia.  

Następnym zagrożeniem, o któ-
rym głośno było w masmediach, szcze-
gólnie w I półroczu, jest BSE –  
tzw. choroba szalonych krów i prysz-
czyca, które wystąpiły w państwach 
zachodniej Europy. Mimo, że w Polsce 
nie odnotowano tych chorób, Miejski  
Inspektor Weterynarii w Krośnie podjął 
niezbędne działania przygotowując 
własne służby weterynaryjne do działa-
nia na wypadek ich wystąpienia w po-

wiecie. W lipcu br. Miejski Inspektor 
Weterynarii przekazał plan gotowości 
na wypadek wystąpienia BSE i prysz-
czycy na terenie powiatu brzozowskie-
go dla PSSE, KP PSP, Policji oraz dla 
Wydziału Porządku Publicznego tutej-
szego Starostwa. Plan ten został włą-
czony jako integralna część do Powia-
towego Planu Reagowania Kryzysowe-
go.  
W pracy bieżącej Miejski Inspektor 
Weterynarii na terenie powiatu brzo-
zowskiego prowadzi ścisłą kontrolę 
weterynaryjną gospodarstw, które  
posiadają bydło sprowadzone z zacho-
du Europy. Na terenie naszego powiatu 
dotyczy to dwu gospodarstw, które 
znajdują się w m. Witryłów (25 szt.)  
i Trześniów (25 szt.), gdzie hodowane 
jest bydło mleczne sprowadzone z Nie-
miec. 
Oprócz głównego zadania służb wete-
rynaryjnych jakim jest zwalczanie cho-
rób zakaźnych zwierząt Miejski  
Inspektor Weterynarii prowadzi także 
nadzór sanitarno-weterynaryjny obej-
mując nim blisko 40 podmiotów gospo-
darczych prowadzących działalność na 
terenie naszego powiatu. We wszyst-
kich tych podmiotach prowadzone są 
według ustalonego harmonogramu kon-
trole sanitarno-weterynaryjne. 

W przypadku zaniedbań wyda-
wane są zalecenia pokontrolne, a także 
decyzje administracyjne. 
3. Powiatowa Inspekcja Nadzoru Bu-
dowlanego 
           Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego prowadził w omawianym 
okresie działalność inspekcyjno–
kontrolną  oraz egzekucyjną. 
Do dnia 30 września br. prowadził ogó-
łem 169 spraw z czego 121 dotyczyły 
samowoli budowlanych, 48 utrzymania 
obiektów budowlanych. W wyniku 119 
przeprowadzonych kontroli nałożył   
4 mandaty karne na kwotę 1550 zł oraz 
udzielił 13 upomnień. 

W  pracy bieżącej Inspektorzy 
Nadzoru Budowlanego współdziałają  
z prokuraturą i organami policji.   
4. Komenda   Powiatowa   PSP    
w   Brzozowie 
           Bieżąca działalność tutejszej 
komendy ukierunkowana była w oma-
wianym okresie głównie na: 
− prowadzeniu działań interwencyj-

nych w likwidowaniu zagrożeń, 
- doskonaleniu funkcjonowania  
jednostki powiatowej PSP oraz KSRG  
w powiecie, 
- podwyższanie sprawności fizycznej 
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strażaków poprzez sport pożarniczy, 
− współdziałanie z komendantami 

gminnymi OSP z powiatu, 
- prowadzeniu kontroli oraz dokonywa-
niu analiz stosowania przepisów  
p. poż. w obiektach użyteczności  
publicznej itp., 
- prowadzeniu doradztwa p. poż., 
−współpracy z instytucjami w celu sku-
tecznego likwidowania zagrożeń. 
Realizacja tych zadań zmierza do za-
pewnienia w powiecie brzozowskim 
sprawnego funkcjonowania jednostek 
w ramach KSRG, a przede wszystkim 
ma na celu doskonalenie współdziała-
nia z innymi podmiotami ratowniczy-
mi. Powyższe zadania realizowane są 
przy stałym poziomie zatrudnienia tzn. 
47 strażaków. 

W okresie 10 – ciu miesięcy br. 
KP PSP zanotowała na obszarze powia-
tu 646 zdarzeń w tym: 
- 96 pożarów (stanowi to 14,9 % ogółu 
zdarzeń) 
- 547 (MZ) miejscowych zagrożeń 
(stanowi to 84,7 % ogółu zdarzeń)   
− 3  (AF) fałszywe alarmy (0,5 % ogó-
łu zdarzeń). 

Szczegółowa analiza rodzaju zdarzeń 
pozwala stwierdzić, że ilość pożarów 
wzrosła o 12, a miejscowych zagrożeń 
o 250, co daje łączny wzrost do analo-
gicznego okresu roku ubiegłego o pra-
wie 100 %. Sytuacja ta spowodowana 
została powodzią jaka dotknęła teren 
naszego powiatu w lipcu, sierpniu  
i wrześniu. 

Najwięcej zdarzeń wystąpiło na 
terenie miasta i gminy Brzozów co sta-
nowi 72 % ogólnej liczby zdarzeń  
w powiecie. Tendencję spadkową od-
notowano w gminie Haczów. 
5.  Komenda   Powiatowa   Policji    
w   Brzozowie 
           W omawianym okresie praca 
jednostki koncentrowała się na realiza-
cji zadań wynikających z ustaw  
„O policji”, „O samorządzie powiato-
wym” ,  wyt yczn ych  j ednos t ek 
zwierzchnich oraz własnych progra-
mów, wynikających z analiz zagrożenia 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go. Wykrywalność ogółem wyniosła  
74,2 %  w tym przestępstw kryminal-
nych 61,6 %, a gospodarczych  90,9 %.  
Należy zaznaczyć, że ilość przestępstw 
znacznie wzrosła, proporcjonalnie do 
tego również wzrosła wykrywalność. 
W okresie 9 – ciu miesięcy w powiecie 
zaistniało wg wybranych kategorii: 
- przestępstw przeciwko życiu  
i zdrowiu  –  18 (w 2000 r. – 17) 
- przestępstw przeciwko mieniu – 227 

(w 2000 r. – 201) 
- bójki i pobicia – 3  (w 2000 r. – 5) 
- uszczerbek na zdrowiu –12 

 (w 2000 r. – 10) 
- kradzież cudzej rzeczy – 97   

(w 2000 r. – 72) 
- kradzież z włamaniem – 73   

(w 2000 r. – 96) 
- rozbój i kradzież rozbójnicza  –  20  

(w 2000 r. – 2) 
Stwierdzono również 10 prze-

stępstw gospodarczych (26 w ub.r). 
Omawiając problem przestępczości 
należy zaznaczyć, że w naszym powie-
cie nie notowano przestępstw najcięż-
szych, jak zabójstwa czy zgwałcenia. 
Nie dotyczy to wypadków drogowych 
ze skutkiem śmiertelnym, gdyż kwalifi-
kowane są one  jako przestępstwa dro-
gowe.  

Niezależnie od przytoczonych 
danych należy stwierdzić, że powiat 
brzozowski jest obecnie jednym  
z najbezpieczniejszych powiatów  
w woj. podkarpackim. 

W trakcie XXIV Sesji Rady  
Powiatu Brzozowskiego podjęto rów-
nież następujące uchwały: 
- w sprawie określenia najniższego  
wynagrodzenia zasadniczego oraz war-
tości jednego punktu będących podsta-
wą do ustalenia wynagrodzenia dla pra-
cowników Zarządu Dróg Powiatowych 
w Brzozowie, 
- w sprawie delegowania radnych do 

komisji bezpieczeństwa i porządku, 
- w sprawie zmiany uchwały dotyczą-
cej przyjęcia dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, 
− w sprawie zmian w budżecie powia-

tu brzozowskiego na 2001 r. 
Radni zaopiniowali również projekt 
budżetu powiatu brzozowskiego na 
 2002 rok. 

Rzecznik Prasowy 
Starostwa Brzozowskiego 

Magdalena Pilawska 

POWIAT BRZOZOWSKI  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział w Grabownicy jest organizatorem „IX Festiwalu Kolęd  
 i Pastorałek Grabownica 2002”, który odbędzie się 12 stycznia 2002 roku, w kościele parafialnym w Grabownicy. Głów-
nym sponsorem i patronem imprezy jest po raz kolejny  Starosta Brzozowski - Józef Rzepka. 
          Wszystkim zainteresowanym przedstawiamy regulamin festiwalu: 

1.  W festiwalu mogą wziąć udział tylko zespoły amatorskie. Grupy zawodowe mogą występować jedynie poza konkursem. 
2. W festiwalu mogą wystąpić grupy 7 osobowe. Jeżeli grupa zawiera więcej członków, organizator nie zapewnia odpowiedniej liczby 

mikrofonów. Organizator zwraca się z prośbą o przywiezienie ze sobą odpowiedniego kabla z wtykiem ( duży jack), aby podłączyć 
sprzęt do nagłośnienia. 

3. Organizatorzy wprowadzają podział na dwie grupy wiekowe ze względu na wyrównanie szans uczestników –grupa I do lat  13 -tu  
(kl. IV) –grupa II powyżej lat 13 -tu. 

4. Każdy zespół powinien mieć  w swoim repertuarze obowiązkowo: 
- 1 kolędę tradycyjną ( lub pastorałkę)              
- pozostałe dwa utwory mogą być mało znane, lub z tekstem własnym, lecz treść tych utworów musi dotyczyć Bożego Narodzenia.  
W razie wątpliwości sędziowie mają prawo do ostatecznej i nieodwołalnej interpretacji utworu. 
- Łącznie zespół powinien mieć przygotowane 3 utwory.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia występu. 
6. Organizator nie zapewnia transportu ani noclegów. 
7. W zgłoszeniu powinny być zawarte następujące informacje: 
- nazwa zespołu – kogo reprezentuje ( miejscowość, szkoła: parafia), - tytuły wykonywanych utworów,  
− liczba uczestników zespołu ( z imiennym wymienieniem członków). 
 

Bliższych informacji udziela Ksiądz Asystent Andrzej Juszczęć tel. 0-13 43- 95-169 lub 0605 570 682. 

Festiwal Kolęd i Pastorałek w Grabownicy  
pod honorowym patronatem Starosty Brzozowskiego 
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Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich mieści się w budynku admini-

stracyjnym Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie tel. (0-13)43-426-45 wew. 46 lub 
37 fax. (0-13) 43-426-45 wew. 37. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału  inż. Jerzy Szubra.  

 
W Wydziale zatrudnione są aktualnie 4 osoby. Nadzór nad wykonaniem zadań bieżących sprawuje 

Sekretarz Powiatu. Podstawowe zadania Wydziału to: prowadzenie spraw obronnych, spraw obrony  
cywilnej, a także spraw obywatelskich. 
 
            Do zadań, obejmujących sprawy obronne, należy przygotowanie Urzędu Starostwa Powiatowego 
oraz innych instytucji i jednostek organizacyjnych podległych, nadzorowanych, bądź podporządkowa-
nych Staroście Brzozowskiemu do funkcjonowania w czasie kryzysów lub podczas wojny oraz działania 
na potrzeby wojska. Zadania te realizowane są między innymi poprzez organizację stałego dyżuru Sta-
rosty, w celu zapewnienia operatywnego przekazywania decyzji i informacji, organizację akcji kurier-
skiej, której celem jest dostarczanie adresatom kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, prze-
prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa lub czynnej służby wojskowej w razie ogło-
szenia mobilizacji i w czasie wojny. Wydział, wykonując zadania związane z obronnością kraju, koordy-

nuje program mobilizacji gospodarki oraz realizację świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, a także przy-
gotowanie społecznej służby zdrowia do udzielenia pomocy ludności poszkodowanej. Ponadto Wydział prowadzi całokształt 
spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru do wojska mężczyzn rocznika poborowego.  

 
W zakresie spraw obrony cywilnej Wydział zajmuje się planowaniem operacyjnym, mającym na celu ochronę społe-

czeństwa na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego, a także przed nadzwyczajnymi zagrożenia-
mi, spowodowanymi  siłami natury lub wynikającymi z działalności człowieka. Zadania Wydziału w kwestii obrony cywilnej 
polegają między innymi na: opracowywaniu i aktualizowaniu planu obrony cywilnej na terenie powiatu, nadzorowaniu two-
rzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej, koordynowaniu i nadzorowaniu przedsięwzięć, związanych  
z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. W celu zapew-
nienia sprawności i prawidłowego funkcjonowania formacji obrony cywilnej, Wydział organizuje okresowe treningi i szkole-
nie jej członków. 

 
Wydział prowadzi również prace, dotyczące spraw szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego w powiecie. W tym celu między innymi opracowuje i na bieżąco aktualizuje plany  
o zasięgu powiatowym, na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska naturalnego  
ze strony sił przyrody lub innych przyczyn i zjawisk, jak na przykład ostatnio występujących w świecie różnego rodzaju  
zagrożeń terrorystycznych. Prowadzona jest ścisła współpraca Wydziału z Powiatową Komendą Policji i Państwowej Straży  
Pożarnej oraz z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Weterynarii. 

 
Do spraw obywatelskich, załatwianych przez Wydział, należą:  

- Orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni i brzmienia imion i nazwisk. 
- Wydawanie decyzji, dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy. 
- Wydawanie decyzji, dotyczących prowadzenia zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części, przekraczającej 

obszar gminy – nadzór nad ich przebiegiem oraz sposobem wykorzystania uzyskanych  tą drogą środków. 
- Koordynowanie i nadzór w zakresie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami  

spoczynku kombatantów. 
- Organizacja imprez o charakterze patriotycznym, w tym obchodów rocznic dla uczczenia pamięci ofiar wojen. 
- Nadzór nad bezpieczeństwem imprez masowych o charakterze ponadgminnym. 

W Wydziale oprócz w/w zakresu działań funkcjonuje tzw. pion ochrony. 
Jest to komórka organizacyjna, bezpośrednio nadzorowana przez Starostę, która zajmuje się ochroną tajemnicy państwowej  
i służbowej, wynikającej z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
 

Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych zrządzeniem Starosty został powołany inż. Jerzy Szubra. 
 

Pełnomocnik odpowiada za bezpieczeństwo informacji i dokumentów niejawnych oraz nadzoruje funkcjonowanie 
kancelarii tajnej w Starostwie, sprawuje także nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w tym zakresie. 

Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności  
i Spraw Obywatelskich  

NACZELNIK WYDZIAŁU 
 inż. Jerzy Szubra  



Reklamacja cz. II 
 

           W poprzednim numerze gazety pisaliśmy m.in. o uprawnieniach jakie w ramach rękojmi przysługują konsumentom.  
Kupujący może:  
1) żądać obniżenia ceny, 
2) odstąpić od umowy, 
3) żądać wymiany rzeczy- w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku,  żądać naprawy- w przypadku rzeczy oznaczo-

nych co do tożsamości, gdy sprzedawca jest jednocześnie wytwórcą rzeczy.  
Pamiętajmy, że wybór uprawnienia należy do składającego reklamację, a nie do sprzedawcy. 

 Kupujący aby mógł podnieść roszczenia z tytułu rękojmi musi, zgodnie z art. 563 k.c. zawiadomić sprzedawcę  
o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia,  a w przypadku gdy zbadanie rzeczy jest  w danych stosunkach przyjęte, w cią-
gu miesiąca  po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. W przeciwnym razie traci 
przysługujące mu z tytułu rękojmi uprawnienia. W przypadku m.in. artykułów żywnościowych, wskazany wyżej termin za-
wiadomienia o wadach jest krótszy. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 
1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych. Do zachowania w/w 
terminów wystarczy, wysłanie przed ich upływem, przez składającego reklamację listu poleconego. 
Reklamację wadliwego towaru należy zgłosić w miejscu sprzedaży towaru lub w innym punkcie handlowym sprzedawcy. 
Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji  i żądać aby konsument zgłosił ją wytwórcy lub dostawcy.  

Reklamację wadliwego towaru zgłaszamy ustnie lub pisemnie. Jeżeli sprzedawca nie załatwia reklamacji natychmiast, 
jest obowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie i poinformować konsumenta o sposobie jej załatwienia. W przypadku 
odmowy przez sprzedawcę pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji, kupujący może udokumentować fakt jej złożenia 
np. poprzez sporządzenie takiego dokumentu  i żądanie potwierdzenia jego przyjęcia przez sprzedawcę, sporządzenie notatki 
i przesłanie jej listem poleconym do sprzedawcy. 

Przy składaniu reklamacji pojawia się kwestia dostarczenia reklamowanego towaru do oględzin. Zasadniczo obowią-
zek dostarczenia rzeczy do reklamacji spoczywa na nabywcy. Jednakże, w myśl art. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania  i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych 
z udziałem konsumentów (Dz.U. Nr 64, poz. 328) konsument nie ma obowiązku dostarczania reklamowanego towaru:  
o wadze powyżej 10 kg,  o dużych rozmiarach (np. dywanu o powierzchni ponad 3 m2 , mebli), urządzeń oraz innych towa-
rów wbudowanych lub zainstalowanych na stałe. W takim przypadku konsument powinien wskazać miejsce, w którym towar 
się znajduje, a przyjmujący reklamacje powinien ustalić z konsumentem termin oględzin lub odbioru towaru przez sprzedaw-
cę, nie dłużej niż 7 dni. 
 Należy pamiętać, ze reklamowany towar musi spełniać podstawowe wymagania higieniczne tzn. konsument ma obowiązek 
dostarczyć reklamowany towar w stanie czystym. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować odmowę przyjęcia do 
oględzin towaru przez sprzedawcę.             

           Reklamacje dotyczące wad artykułów żywnościowych oraz nie budzące wątpliwości reklamacje wad artykułów  
nieżywnościowych, powinny być załatwiane niezwłocznie. Jeżeli jednak wymagane jest dodatkowe sprawdzenie zasadności 
reklamacji ( np. opinia rzeczoznawcy, badanie w miejscu używania wyrobu) lub sprawdzenie nowego towaru na wymianę 
albo reklamacja jest załatwiana przez usunięcie wady, sprzedawca ma obowiązek załatwienia reklamacji najpóźniej w termi-
nie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Przedłużenie tego terminu wymaga zgody kupującego. W przypadku gdy wymagane jest 
dokonanie oględzin wadliwego towaru u konsumenta, wskazany wyżej termin liczony jest od dnia dokonania oględzin.  
Termin ten nie może przekroczyć maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji (7 dni na przeprowadzenie oględzin   
+ w/w 14 dni). 
 

 W/w rozporządzenie nakłada na sprzedawcę obowiązek pisemnego zawiadomienia konsumenta o nieuwzględnieniu rekla-
macji wraz z podaniem uzasadnienia oraz zwrotu reklamowanego towaru. Niedopełnienie tego obowiązku, w terminie 14 dni 
od dnia zgłoszenia reklamacji uważane jest za jej uznanie. Sprzedawca ma obowiązek załatwić reklamację zgodnie z żąda-
niem konsumenta. 
W kolejnym numerze gazety wydrukujemy fragmenty tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w spra-
wie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.  
 
Uwaga! Róbmy tylko przemyślane zakupy. Pełnowartościowy towar możemy bowiem zwrócić tylko za zgodą  

sprzedawcy. 
 

                                                                                                                 Opracowała: Irena Rąpała 
                                                                                                                           Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
                                                                                                                         Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

                                                                                                                     tel. (0-13) 43-426-45 pok. Nr 60 

PRAWA KONSUMENTÓW 

INFORMACJE Z POWIATU  
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Za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie 
związanym z działalnością gospodarczą (art. 384 § 3 k.c.). 
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Przygotowania do sezonu  
zimowego 2001/2002 

 

           Zgromadziliśmy na placach 
składowych 300 m3  piasku oraz 500 
m3 żużla, które zostaną wykorzystane 
do piaskowania przy usuwaniu gołole-
dzi i zaśnieżenia z nawierzchni dróg. 
Po przeprowadzonych przetargach  
i podpisanych umowach, mamy do dys-
pozycji trzy pługopiaskarki oraz jeden 
własny pług na samochodzie ZIŁ.  
Przy znacznych opadach śniegu i two-
rzeniu się zasp, będziemy korzystać  
z  p łu g a  w i r n i k o w e g o ,  t z w .  
„dmuchawy”. W dyspozycji znajduje 
s ię  j edna  kopa r ko - ł ado war ka 
„Białoruś”, która będzie ładowała na 
piaskarki materiały uszorstniające do 
posypywania dróg, jak i odśnieżała ich 
nieprzejezdne odcinki. 
Dla koordynacji działań w siedzibie 
ZDP Brzozów, przy ul. Legionistów 
12, pracownicy ZDP prowadzić będą 
dyżury, w godzinach od 400 do 2000,  
a w przypadkach ciągłych opadów,  
całodobowo. 
Telefony dyżurne to: 43 406 65, oraz 
tel. komórkowy -  606 817 775. 
Opracowany plan zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych został przesłany 
wszystkim jednostkom publicznym na 
terenie powiatu, tj. Urzędom Gmin, 
Komendzie PSP, Komendzie Policji, 
Samodzielnemu Publicznemu ZOZ, 

Przedsiębiorstwom PKS, działającym 
na terenie powiatu oraz Staroście  
 Brzozowskiemu. Zarząd Dróg Powia-
towych będzie prowadził ścisłą współ-
pracę z jednostkami samorządów gmin-
nych dla zabezpieczenia przejezdności 
dróg. Odśnieżanie i zwalczanie gołole-
dzi odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi standardami, okre-
ślonymi Zarządzeniem Nr 45 Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 5. 10. 1994 r. 
Aktualnie obowiązują trzy standardy 
zimowego utrzymania naszych dróg: 
- V standard - regularna komunikacja 
autobusowa, dowóz dzieci do szkół  
i pracowników do pracy – jezdnia po-
sypywana w miejscach decydujących  
o możliwościach ruchu (przystanki, 
wzniesienia o spadku pow. 4% niebez-
pieczne zakręty), 
- VI standard – prowadzi się inter-
wencyjne odśnieżanie w zależności od 
potrzeb, 
- VII standard – pozostałe drogi. 
Dla przypomnienia: na podstawie 
ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 
oraz Dz.U. Nr 60 z 1997 r. poz. 369), 
oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usu-
wanie błota i innych nieczystości  
z chodników wzdłuż nieruchomości, 
należy do obowiązku właściciela  
nieruchomości. 

Oczyszczanie przystanków komunika-
cji publicznej ze śniegu, lodu i innych 
nieczystości, należy do obowiązków 
jednostki użytkującej teren, służący 
komunikacji publicznej, tj. PKS od-
dział w Brzozowie na terenie powiatu 
brzozowskiego. Ilość kilometrów 
utrzymania dróg na terenie powiatu wg 
standardów wynosi: 
- V standard – 154 km 
- VI standard – 71 km 
Ogółem sieć dróg powiatowych wynosi 
245 km dróg. 
Na terenie powiatu brzozowskiego  
istnieją drogi gminne, gdzie gminy pro-
wadzą odśnieżanie, jak i drogi woje-
wódzkie, odśnieżane i utrzymywane 
przez PZDW – Rejony Dróg Woje-
wódzkich w Rymanowie i Jaśle.  
Na terenie powiatu brzozowskiego dro-
gi wojewódzkie to odcinki relacji: 
 Domaradz – Sanok, Brzozów – Ryma-
nów, Grabownica - Nozdrzec i Doma-
radz – Ujazdy. Ponadto na terenie po-
wiatu istnieje odcinek drogi krajowej 
Domaradz – Iskrzynia, utrzymywany 
przez Rejon Dróg Krajowych w Kro-
śnie. 

Życzymy użytkownikom dróg 
bezpiecznej jazdy w okresie zimowym, 
jak i tego, aby byli wyrozumiali dla 
służb, które prowadzić będą walkę  
z gołoledzią, śniegiem i zawieruchą. 
 

Opracował: Janusz Szuber              

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
           Od 1 stycznia 2000 r. przy Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brzozowie funkcjonuje Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności. Mieści się on  
w budynku Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie, przy ul. 3-go Maja 43 
(dawny budynek Spółdzielni Inwali-
dów), tel. 0-13 43-420-45. 
           Zespół wydaje orzeczenia  
o stopniu niepełnosprawności dla po-
trzeb: rehabilitacji zawodowej, rehabi-
litacji społecznej, korzystania z syste-
mu pomocy społecznej, korzystania  
z ulg i uprawnień (bez możliwości 
ubiegania się o świadczenia z ZUS-u  
i KRUS-u). Ponadto Zespół wydaje 
opinie w formie postanowienia,  
w sprawie sprawowania stałej, bezpo-
średniej opieki nad dzieckiem, unie-
możliwiające podjęcie zatrudnienia 
przez osobę, ubiegającą się o zasiłek 
stały z pomocy społecznej. Opinię taką 

wydaje się wyłącznie na wniosek kie-
rownika ośrodka pomocy społecznej, 
który ma wątpliwości, co do zasadności 
przyznania zasiłku stałego. Zespół wy-
dawał również do końca lipca 2001 r. 
opinie osobom, ubiegającym się o skie-
rowanie do domu pomocy społecznej. 
Opinia taka określa, czy osoba powinna 
być skierowana do domu pomocy spo-
łecznej oraz typ domu pomocy społecz-
nej, do jakiego winna być skierowana.  
           W roku 2000 do Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności wpłynęło 519 
wniosków. Wydano 421 orzeczeń – 
głównie dla potrzeb rehabilitacji zawo-
dowej oraz dla potrzeb korzystania  
z systemu pomocy społecznej.  Wyda-
no 259 opinii dla osób, ubiegających 
się o zasiłek stały, z tytułu opieki nad 
dzieckiem niepełnosprawnym oraz 26 
opinii dla osób, ubiegających się  
o skierowanie do domu pomocy  

społecznej.  
           Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawno-
ści, mimo skromnej dotacji ze strony 
Wojewody, na bieżąco rozpatrywał 
wnioski i wydawał orzeczenia. 
  W roku bieżącym, na dzień 19 listopa-
da wpłynęło 502 wnioski o wydanie 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawno-
ści, 95 wniosków o wydanie opinii,  
w celu pobierania zasiłku stałego z ty-
tułu opieki nad dzieckiem niepełno-
sprawnym i 16 wniosków o wydanie 
opinii dla osób, ubiegających się  
o umieszczenie w domu pomocy spo-
łecznej.  
Do dnia dzisiejszego wydano 86 opinii 
dla matek, ubiegających się o zasiłek 
stały oraz 440 orzeczeń o stopniu nie-
pełnosprawności. 

 
Opracowała: Zofia Foryś 



 26 listopada br. Starosta Brzozowski - Józef Rzepka 
dokonał oficjalnego otwarcia nowej pracowni informatycz-
nej i Multimedialnego Centrum Informacji w Liceum Ogól-
nokształcącym w Brzozowie.  

Stało się to możliwe dzięki przystąpieniu szkoły do 
projektu MEN  „Wyposażenie liceów ogólnokształcących  
w pracownie internetowe”. Łącznie przyznano szkole  
19 komputerów. Pracują one w systemie sieciowym Win-
dows 2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak twierdzi dyrektor szkoły -  Zbigniew Sawka: 

"szkoła  miała także znaczny udział w przygotowaniu pra-
cowni, na którą przeznaczono salę o pow. 60 m2. Wykonano 
instalację elektryczną, zamontowano system alarmowy z po-
wiadomieniem telefonicznym, zainstalowano żaluzje  

oraz zakupiono komplet stolików i krzeseł. Część kosztów 
pokryto z budżetu powiatu, resztę inwestycji sfinansowała 
Rada Rodziców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy dodać, że w szkole pracuje dobrze przygoto-

wana do nauczania informatycznego kadra pedagogiczna: 
dwóch nauczycieli informatyki, którzy doskonalili swoją 
wiedzę i umiejętności na wielu dodatkowych kursach infor-
matycznych oraz kilkunastu nauczycieli różnych przedmio-
tów (matematyki, języków obcych, fizyki, biologii, chemii), 
którzy ukończyli kursy z zastosowaniem komputerów  
w nauczaniu przedmiotowym."                                         

                                              Rzecznik Prasowy              
                                                                       Starostwa Brzozowskiego 

                                                         Magdalena Pilawska 

Nowa pracownia informatyczna w Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie 

Informacje z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie 
 

Pogodne, jesienne dni sprzyjały wykonaniu wielu prac remontowych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie.  
W ramach zajęć praktycznych uczniowie klas zasadniczych - murarze i technolodzy robót wykończeniowych - odnowili  
elewację tylnej części przewiązki. Z wyprodukowanej w warsztatach szkolnych kostki brukowej w ilości ok. 600 m2  wyko-
nali schody, część chodników prowadzących do szkoły i internatu oraz położyli  płytki odbojowe wokół sali gimnastycznej .   
    Uczniowie szkoły zasadniczej zdobywają cenne doświadczenie, wykonując użyteczne prace w różnych obiektach na tere-
nie powiatu brzozowskiego. W ostatnim czasie wykonywali prace budowlane (wylewki, układanie posadzek) w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Haczowie. 

Trwa również gruntowny remont internatu ( zmiana kotłowni na gazową, wymiana instalacji: c.o., wody, kanalizacji),  
prowadzony przez firmę WAFRO. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Całkowity 
koszt inwestycji wynosi 333,100 zł, w tym dzięki staraniom Starosty Brzozowskiego pozyskano środki z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w kwocie 222,400 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 36,000 zł. Pozostałe  
74,700 zł to środki własne powiatu. 
           Po zakończeniu prac przy „Modernizacji kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o.”  i wymianie instalacji wodno-
kanalizacyjnej w Internacie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie - uczniowie w ramach praktyk będą przez okres zimo-
wy prowadzić dalsze prace remontowe (położenie płytek ceramicznych w WC, odmalowywanie pomieszczeń, itp.). 
  

Opracowała: Halina Baran 
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Sukcesy młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie  
w konkursach przedmiotowych. 

         

       Uczennica Lukrecja Rychlicka z klasy II a o profilu matematyczno-informatycznym zajęła 
 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim prozy i poezji niemieckojęzycznej „Von Lessing bis  
Durrenmatt” startując w finale konkursu w dniu 16 listopada 2001 roku w Lubaczowie. 
 

       Uczennica Barbara Czyżewska z klasy II f o profilu matematyczno-informatycznym uzyskała IV miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym  Młodzieży Ponadgimnazjalnej, który odbył się w Prze-
worsku dnia 26 października 2001 roku.  
Konkurs zorganizowany został przez  Urząd Marszałkowski i Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie 
 
                                                                                                                          Opracował: Zbigniew Sawka 

Nowa pracownia komputerowa w LO  

Uroczyste otwarcie sali komputerowej przez Starostę 
Brzozowskiego 

Lukrecja Rychlicka  
kl. II a 
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UWAGA!!! 
 

Zgubiono legitymację szkolną na nazwisko: 
Kwolek Przemysław – kl. III LT Zespół Szkół Budowlanych 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! 

           Po wrześniowych eksperymentach na tegorocznych 
maturzystach przyszedł czas na spełnienie obietnic nowo 
powołanego rządu.  
W przedwyborczych kampaniach zapowiadano odsunięcie 
nowej matury co najmniej o rok. Zdezorientowani maturzy-
ści, od ubiegłego roku przygotowujący się do nowej formy 
egzaminu dojrzałości, sami nie wiedzieli co o tym wszystkim 
myśleć.  
Czuli się jak przysłowiowe króliki doświadczalne. Programy 
realizowane w szkołach były stare, a matura miała być nowa. 
System szkolenia wykazywał liczne rozbieżności i różnice  
w oczekiwanych i spodziewanych efektach. Na dzień dzisiej-
szy sytuacja wcale nie wygląda jaśniej. Owszem wyborcze 
obietnice spełniono. 

  
Nowej matury nie będzie do 
roku 2005. Ale czy zupełnie 
odeszła ona do lamusa na te 
pięć lat? Okazuje się, że przed 
maturzystami inna (czy lepsza?) 
alternatywa. Biorąc pod uwagę 
ich trud włożony w przygoto-
wania do nowej, zreformowanej 
matury, pozwolono im dokonać 
wyboru. Uczeń może się opo-

wiedzieć, jaką formę egzaminu dojrzałości, starą czy nową, 
wybierze. Dla tych, którzy wybiorą tradycyjną od lat maturę 
przygotowano udogodnienia i niespodzianki.  

A oto kilka wyjątków ze zmienionych przepisów  
o maturach dotyczących roku szkolnego 2001/2002. 

 Najpierw, do 30 listopada 2001 r., zdający musi zło-
żyć wniosek na piśmie do dyrektora szkoły za jaką formą 
matury się opowiada oraz wyszczególnić zdawane przez sie-
bie, wybrane przedmioty. Warto zauważyć, że na liście 
przedmiotów do wyboru, dodatkowo w tym roku szkolnym, 
znalazły się takie przedmioty jak: filozofia, historia sztuki, 
historia muzyki, wiedza o tańcu. To wszystko z myślą  
o tych, którzy nie wybrali nowej matury, aczkolwiek do niej 
czynili przygotowania. Rozporządzenie ministra edukacji 
narodowej, dotyczące nowej formy matury, informuje:  
„Wybór przedmiotu (przedmiotów) zdawanych na egzaminie 
maturalnym nie jest zależny od typu i profilu szkoły 
(oddziału), do której uczęszczał absolwent, ani od przedmio-
tów nauczanych w tej szkole.” [rozdz. 5, § 48, ust. 3].  
W przypadku braku w szkole nauczyciela danego przedmio-
tu, kurator oświaty wskazuje komisję, przed którą zdający 
będzie zdawał egzamin dojrzałości z tego przedmiotu.  

Kolejna nowość: do części ustnej egzaminu dojrzało-
ści mogą przystąpić wszyscy zdający, bez względu na oceny 
uzyskane w części pisemnej. W przypadku otrzymania oceny 
niedostatecznej z drugiego przedmiotu zdawanego  
w części pisemnej, zdający ma prawo przystąpić do popraw-
kowego egzaminu ustnego, jeżeli w dwóch ostatnich klasach 
otrzymał z danego przedmiotu oceny końcoworoczne co naj-
mniej dobre. Ocena z poprawkowego egzaminu ustnego jest 
końcową oceną części pisemnej egzaminu dojrzałości z da-
nego przedmiotu. [Rozp. MEN, zał. 1 § 18]   

Tylko w roku szkolnym 2001/2002 zdający w części 
ustnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka 
obcego nowożytnego, mogą, zamiast jednego z trzech tema-
tów (zadań) wybieranych losowo, przedstawić temat wskaza-
ny w deklaracji, wybrany z listy tematów opracowanych 
przez nauczycieli ( lista tematów zatwierdzonych przez ko-
misję okręgową przedstawiana jest zdającym na początku 
danego roku szkolnego). 

Absolwent, który w części ustnej egzaminu dojrzało-
ści otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, ma 
prawo powtórnie przystąpić do części ustnej egzaminu doj-
rzałości z tego przedmiotu w sesji poprawkowej przed komi-
sją powołaną w danej szkole lub przy kuratorze oświaty,  
w ostatnim tygodniu sierpnia. 

 Absolwent, który nie zdał egzaminu dojrzałości  
z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części pisem-
nej lub ustnej, może przystąpić do egzaminu z niezaliczone-
go przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach egza-
minacyjnych, w ciągu 2 lat, przed komisją powołaną w tej 
samej szkole lub przy kuratorze oświaty. W czasie powtórne-
go egzaminu dojrzałości komisja zalicza te przedmioty zda-
wane w części pisemnej lub ustnej, z których poprzednio 
zdający otrzymał oceny co najmniej dopuszczające. Absol-
went zdaje powtórnie egzamin dojrzałości w części pisemnej 
lub ustnej z tego przedmiotu, z którego poprzednio w danej 
części otrzymał ocenę niedostateczną. 

Jak widać, przed naszymi maturzystami kolejne pyta-
nia, alternatywy i wybory. Oby jak najlepsze. Aby te decyzje 
podejmowane na progu dojrzałości nie były chybione  
i przyniosły oczekiwane rezultaty - tego z całego serca życzą 
im wszyscy. Teraz przed Wami kilka miesięcy wytężonej 
pracy i długo zapewne oczekiwany „start w dorosłość”.  
Życzymy efektywnego „pochłaniania” wiedzy. 

                                                                    
 

Opracowała: Eliza Wojnicka - Buczek  
  



POWIATOWY URZĄD PRACY 
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów 

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

                    Informacja dla poborowych i pracodawców zatrudniających  
poborowych w ramach służby zastępczej   
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           W ramach służby zastępczej poborowi mogą wyko-
nywać prace na korzyść państwowych jednostek organi-
zacyjnych oraz przedsiębiorców, w których Skarb Pań-
stwa posiada co najmniej 50% udziałów. Poborowi mogą 
na własną prośbę wykonywać prace na rzecz jednostek 
organizacyjnych, kościołów, samorządu terytorialnego 
lub jego jednostek organizacyjnych oraz fundacji, stowa-
rzyszeń i innych organizacji o uregulowanej sytuacji 
prawnej. 
           Służba zastępcza polega na wykonywaniu w czasie 
pokoju prac na rzecz ochrony środowiska, służby zdrowia, 
opieki społecznej, gospodarki wodnej, ochrony przeciwpoża-
rowej, budownictwa mieszkaniowego, łączności oraz innych 
zakładów użyteczności publicznej. 
Zakłady pracy i stanowiska pracy, na których poborowi mogą 
odbywać służbę zastępczą, określa Minister Pracy i Polityki 
Socjalnej w uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami  
i dyrektorami Wojewódzkich Urzędów Pracy. Poborowi,  
odbywający służbę zastępczą, nie mogą pełnić funkcji kie-
rowniczych i nie mogą być kierowani na stanowiska samo-
dzielne. 
Czas trwania służby zastępczej wynosi dwadzieścia jeden 
miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych - dziewięć mie-
sięcy. 

Składki ZUS za poborowych, odbywających służbę 
zastępczą, pokrywa Wojewódzki Sztab Wojskowy,  
w związku z tym nie obciążają one kosztów zakładu pra-
cy. 
Kierownik zakładu pracy, do którego stawił się poborowy  
w celu odbycia służby zastępczej: 

- dokonuje w dowodzie osobistym poborowego wpisu o roz-
poczęciu przez niego odbywania służby zastępczej, 

- zawiadamia o powyższym Dyrektora Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień, 

- przekazuje Wojewódzkiemu Komendantowi Uzupełnień 
książeczkę wojskową, w celu dokonania odpowiednich wpi-
sów, 

- powierza poborowemu, uwzględniając jego kwalifikacje, 
wykonywanie pracy po przeszkoleniu go w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożaro-
wych, 

− zapoznaje poborowego z obowiązującym w danym zakła-
dzie regulaminem pracy i aktualnymi przepisami, dotyczą-
cymi odbywania służby zastępczej.  

W razie niestawienia się poborowego w wyznaczonym 
terminie do odbycia służby zastępczej oraz braku informacji  
o przyczynie niestawiennictwa, kierownik zakładu pracy za-
wiadamia niezwłocznie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy, który skierował poborowego do tej służby oraz właści-
wego Prokuratora Rejonowego i Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień. 

W czasie odbywania służby zastępczej poborowego 
obowiązuje regulamin pracy funkcjonujący w zakładzie pra-

cy. Kierownik zakładu pracy, na siedem dni przed terminem 
zwolnienia poborowych ze służby zastępczej, sporządza  
wykaz tych poborowych i przesyła go Wojskowemu Komen-
dantowi Uzupełnień. Najpóźniej w ostatnim dniu odbywania 
służby zastępczej kierownik zakładu pracy dokonuje w dowo-
dach osobistych poborowych wpisu o zakończeniu odbywania 
służby zastępczej. Przekazuje też książeczki wojskowe pobo-
rowych Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień. 
Poborowym, odbywającym służbę zastępcza w zakładzie 
pracy przysługuje : 

- bezpłatne całodzienne wyżywienie lub równoważnik  
pieniężny zgodnie z wyborem poborowego (równoważnik ten 
wynosi obecnie 8,75 zł za każdy przepracowany dzień), 
- równoważnik pieniężny za ubranie (20% z równoważnika 

pieniężnego za wyżywienie), 
- bezpłatne zakwaterowanie, jeżeli czas dojazdu publicznymi 
środkami komunikacji przewidziany w rozkładzie jazdy, 
łącznie z przesiadkami, przekracza w obie strony dwie go-
dziny, 

−bezpłatna odzież i obuwie ochronne, odzież i obuwie robo-
cze oraz sprzęt ochrony osobistej, przyznawane stosownie 
do norm obowiązujących u danego pracodawcy, 

- bezpłatne bilety na codzienny dojazd do zakładu pracy  
i z powrotem, z wyjątkiem przypadków, gdy zakład pracy 
we własnym zakresie zapewnia bezpłatne przejazdy 
(świadczenie to nie przysługuje poborowemu w dniach wol-
nych od pracy oraz na czas urlopów i zwolnień od pracy), 

- świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej grupie 
uposażenia zasadniczego, według stopnia wojskowego żoł-
nierza, odbywającego służbę wojskową w stopniu wojsko-
wym szeregowego (świadczenie to wynosi obecnie 88 zło-
tych), 

- zakład pracy wypłaca świadczenia pieniężne z góry w okre-
sach miesięcznych, w terminie wypłaty wynagrodzenia  
w zakładzie pracy, 

- poborowy, wykazujący się wysokim zdyscyplinowaniem  
i dobrymi wynikami pracy, może otrzymać premię mie-
sięczną, którą określa kierownik zakładu pracy, uwzględnia-
jąc obowiązujący w danym zakładzie pracy regulamin pre-
miowania, 

−poborowemu, który uzyskał określone kwalifikacje zawodo-
we w czasie odbywania służby zastępczej, zakład pracy wy-
daje zaświadczenie, stwierdzające uzyskanie tych kwalifika-
cji. 

Poborowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 
dziewięciu dni kalendarzowych w pierwszym roku służby 
zasadniczej i jedenastu w drugim roku służby zasadniczej,  
a absolwentom szkół wyższych - dziewięciu dni kalendarzo-
wych. W pierwszym roku służby zastępczej zakład pracy 
udziela poborowemu urlopu wypoczynkowego, po odbyciu 
co najmniej sześciu miesięcy służby, a absolwentom szkół 
wyższych - po odbyciu trzech miesięcy. Poborowemu, który 
wykazuje się wysokim zdyscyplinowaniem i dobrymi wyni-



 

kami pracy, kierownik zakładu pracy może, w drodze  
wyróżnienia zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego, 
ponad określony wymiar, o 1-5 dni za dany rok służby. 
Szczegółowe zasady dotyczące służby zastępczej poboro-
wych określają: 
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1992 r. 
Nr 4,   poz. 16, zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 ). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 
r. w sprawie służby zastępczej (Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 
429 zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 50, poz. 500 ).                     
                      Pośrednictwo Pracy 
           Pośrednictwo pracy prowadzą powiatowe urzędy pra-
cy. Polega ono na udzielaniu pomocy bezrobotnym       
 i poszukującym pracy  w uzyskaniu odpowiedniego zatrud-
nienia oraz zakładom pracy w znalezieniu odpowiednich 
pracowników.  
Konkretyzując, pośrednictwo pracy polega  
w szczególności na: 
1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy 
w jej uzyskaniu oraz zakładom pracy w uzyskaniu pracowni-
ków o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
2) udostępnianiu bezrobotnym i poszukującym pracy 
wszystkich zgłoszonych i aktualnych miejsc pracy, 
3) poszukiwaniu wolnych miejsc pracy, 
4) powiązaniu kwalifikacji zawodowych bezrobotnych  
i poszukujących pracy z wymaganiami zakładu pracy, nie-
zbędnymi do zatrudnienia na stanowisku pracy, 
5) udzielaniu zakładom pracy informacji o możliwościach 
zatrudnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, 
6) informowaniu bezrobotnych, poszukujących pracy oraz 
zakładów pracy, o sytuacji na lokalnym rynku pracy  
i przewidywanych zmianach, 
7) organizowaniu przedsięwzięć, umożliwiających kontakty 
bezrobotnych i poszukujących pracy z zakładami pracy, 
8) współdziałaniu z innymi urzędami pracy w sprawach  
zatrudnienia i bezrobocia oraz na wymianie informacji  
o możliwościach uzyskania pracy i podjęcia przygotowania 
zawodowego w zakładach pracy położonych na terenie ich 
działania, 
9) informowaniu bezrobotnych o przysługujących prawach  
i obowiązkach oraz możliwościach uzyskania innej pomocy 
celem zwiększenia szans zatrudnienia.  
Pośrednictwo pracy jest wykonywane nieod-
płatnie i opiera się na następujących zasadach:   
1) dostępności usług pośrednictwa dla wszystkich osób po-
szukujących pracy oraz dla zakładów pracy, 
2) dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzy-
stanie z usług pośrednictwa dla obu stron, 

3) równości – oznaczającej obowiązek powiatowych urzę-
dów pracy udzielania wszystkim poszukującym pracy pomo-
cy w znalezieniu zatrudnienia, bez względu na ich narodo-
wość, przynależność do organizacji politycznych, społecz-
nych, na płeć, wyznanie i inne okoliczności, 
4) jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy 
zgłoszone do urzędu powinno być podane do wiadomości 
bezrobotnych i poszukujących pracy.    
Zadania pośrednictwa i czynności pośrednika 
pracy: 
1) Marketing usług, oferowanych przez urząd pracy: 
- rozpoznawanie potrzeb i preferencji klientów – pracodaw-

ców w zakresie oczekiwanych cech kandydatów, poszuku-
jących pracy w zakresie oczekiwań co do warunków pracy, 

- promocja usług urzędów pracy – opracowywanie i dystry-
bucja materiałów promocyjnych (informatory, broszury, 
ulotki, ogłoszenia, plakaty i inne).  

- nawiązywanie nowych i utrzymywanie istniejących kon-
taktów z pracodawcami – pozyskiwanie ofert zatrudnienia, 

- rozpoznawanie lokalnego rynku pracy – zbieranie i analiza 
informacji o zmieniających się trendach i potrzebach rynku 
pracy, nowych inicjatywach, partnerach, 

- współpraca z innymi partnerami rynku pracy.  
2) Udzielanie pomocy klientom urzędu: 
- pozyskiwanie ofert pracy – w tym opisów wymagań stano-

wisk, prowadzeniu rejestru i aktualizacji ofert, negocjacji 
warunków pracy, płacy i kwalifikacji zawodowych, 

- prowadzenie doboru kandydatów do posiadanych ofert 
pracy (zaspokajanie potrzeb pracodawców) oraz doboru 
odpowiednich ofert dla kandydatów do pracy (zaspokajanie 
potrzeb poszukujących zatrudnienia), 

- organizowanie przedsięwzięć, umożliwiających kontakty 
osób zainteresowanych znalezieniem pracy z pracodawca-
mi (np. giełd pracy, aranżowaniu rozmów kwalifikacyj-
nych), 

- udostępnianie informacji dotyczących rynku pracy. 
3) Ocena efektywności działań pośrednictwa: 
- prowadzenie bieżącej statystyki, 
- dokonywanie okresowych analiz i ocen, 
- wypracowywanie wariantów rozwiązań osiągania założo-

nych wskaźników . 
4) Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zbierania 
informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju  
w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demo-
graficznej.  
Pozyskiwanie informacji z innych źródeł, niezbędnych  
do oceny sytuacji rynku pracy w powiecie. 
 
 
                                              Opracował: Jacek Wójcik 

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO  

  12 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 10. 12. 2001 r. 

1. Palacz                                                                                           5. Operator spycharki 
2. Programista komputerów                                                            6. Dziennikarz 
3. Konwojent (osoba niepełnosprawna)                                          7. Operator koparki 
4. Rehabilitant                                                                                  8. Kierowca samochodu ciężarowego z przyczepą 
                                                                                                         (wymagane uprawnienia na dźwig do załadunku  
                                                                                                         drewna) 
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W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki nie-
wiadomego pochodzenia, na której zauważymy brak nadaw-
cy, brak adresu nadawcy czy też stwierdzimy, że pochodzi 
od nadawcy lub z miejsca, z którego nie spodziewamy się 
jej, należy: 

 
1. Nie otwierać tej przesyłki! 
2. Umieścić ją w grubym worku plastikowym na śmieci  

i szczelnie zamknąć. 
3. Worek ten należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić 

taśmą klejącą. 
4. Paczki nie należy przenosić – należy pozostawić ją na 

miejscu. 
5. Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 

997; komórka 112). 
 

Policja podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu 
bezpiecznego przejęcia przesyłki. 
W przypadku, gdyby podejrzana przesyłka została jednak 

otwarta i zawierała jakąkolwiek podejrzaną zawartość  
w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretkę, pianę, itp.) lub 
płynnej, należy: 
1. Nie naruszać zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, 

nie dotykać, nie wąchać, nie robić przeciągów. 
2. Całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć 

go i zakleić taśmą lub plastrem. 
3. Dokładnie umyć ręce. 
4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć  
go i zakleić. 
5. Ponownie dokładnie umyć ręce. 
6. Bezzwłocznie zawiadomić posterunek policji. 
 
Po wykonaniu tych czynności przestrzegamy skrupulatnie 
zaleceń kompetentnych służb sanitarno-epidemiologicznych. 
Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć bez-
pieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. 
                                                                     
                                                                    (inf. własna) 

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA   
W BRZOZOWIE  

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

Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki  
niewiadomego pochodzenia ?  

Co powinien wiedzieć dostawca mleka dostarczając produkt do punktu skupu 

W związku z potrzebą stałego 
podnoszenia jakości mleka surowego, 
oddawanego do skupu, Krajowy Zwią-
zek Spó łdzie lni Mleczarskich,  
w uzgodnieniu z Inspekcją Weteryna-
ryjną oraz Normalizacyjną Komisją 
Problemową, opracował dokument pt. 
„Zasady postępowania w zakresie oce-
ny jakości mleka wg Polskiej Normy 
PN-A – 86002: 1999 Mleko surowe do 

skupu, wymagania i badania”. 
           Na podstawie ustaleń wszystkie 
podmioty, skupujące mleko od produ-
centów, mają obowiązek dokonania 
jego oceny według w/w PN-A – 85002. 
Przyjęcie więc mleka surowego do sku-
pu warunkują takie kryteria, jak: 
1. wygląd mleka – płyn powinien być 

jednolitego, białego koloru z odcie-
niem kremowym, bez zanieczysz-

czeń mechanicznych, widocznych 
nieuzbrojonym okiem, 

2. zapach – powinien być świeży, natu-
ralny, bez obcych zapachów;  
w przypadkach wątpliwych należy 
ocenić smak mleka (po podgrzaniu 
do temp. 80 °C i schłodzeniu do 
temp. pokojowej), który powinien 
być również świeży i naturalny, bez 
obcych posmaków, 

Światowy Dzień Zapobiegania AIDS 
 

4 grudnia br. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie odbyła się konferencja  
z okazji Światowego Dnia Zapobiegania AIDS, który przypada na dzień 1 grudnia. 

 

           W konferencji udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Urzędów Gmin, Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie, Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Brzozowie, także Terenowego Ośrodka Dworactwa Rolniczego i Muzeum Regionalnego w Brzozowie. 
 

           Bardzo ważnym elementem zorganizowanego spotkania był wykład mgr Tadeusza Pióro - Kierownika Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - Delegatury w Sanoku, dotyczący zapobiegania HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnie-
niem narkomanii zarówno na terenie kraju , jak i województwa podkarpackiego. 
 

           Konferencja połączona była z oficjalnym otwarciem świetlicy w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie, która może być w przyszłości wykorzystywana do podobnych spotkań, a przez to służyć 
społeczeństwu całego powiatu.                                                                                                           
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                       (inf. własna)     



3. temperatura mleka – powinna wyno-
sić do +8°C w przypadku codzienne-
go odbioru mleka. Mleko nie odbie-
rane codziennie powinno być schła-
dzane do temperatury 6°C. Może być 
odbierane mleko nie schłodzone  
w okresie nie dłuższym niż 2 godzi-
ny od udoju, pod warunkiem, że na-
tychmiast zostanie poddane schło-
dzeniu, 

4. kwasowość, czyli świeżość mleka. 
Oczywistą rzeczą jest to, że mle-

ko powinno pochodzić od krów zdro-
wych, nie pozostających w trakcie le-
czenia oraz wolnych od takich chorób 
zakaźnych jak gruźlica i bruceloza.  
Badania na gruźlicę i brucelozę bydła 
prowadzone są w organizowanym 
przez Inspekcję Weterynaryjną ak-
cjach, wg ustalonego harmonogramu. 
Mleko od producenta nie może być też 
zafałszowane przez np. rozwodnienie. 
           Wg PN-A – 86002 rozróżnia się 
trzy klasy jakości mleka surowego do 
skupu: extra, klasa I, klasa II, które to 
klasy wyznaczone są poprzez określe-
nie ogólnej liczby drobnoustrojów  
w 1 ml mleka (średnia geometryczna  

z dwóch miesięcy przy badaniu mini-
mum 2 próbek miesięcznie), także 
określenie komórek somatycznych 
(średnia geometryczna z 3 miesięcy 
przy badaniu minimum 1 próbki mie-
sięczne). Na podstawie normy nie mo-
że być obecnie przyjmowane do prze-
twórstwa mleko III klasy i pozakla-
sowe! 

O jakości mleka decydują też 
bez wątpienia takie czynniki jak jego 
pakowanie czy transport. Opakowanie 
mleka stanowić powinien dokładnie 
wymyty i wypłukany oraz odkażony 
pojemnik ze szczelnym zamknięciem, 
dopuszczony do kontaktu z żywnością. 
Podczas transportu mleka do miejsca 
przetwórstwa, wg kryteriów przyjęcia, 
temperatura mleka nie powinna prze-
kraczać + 10°C. Mleko surowe należy 
przewozić zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniem, nagrzaniem i zamarznię-
ciem. Nie może być ono przewożone 
razem z produktami, wydzielającymi 
zapachy, produktami pylącymi i ciekły-
mi. 

Coraz większe zainteresowanie 
na obszarze powiatu krośnieńskiego  
i brzozowskiego budzi, wśród dużych 

dostawców mleka, uzyskanie tzw. Ate-
stu sanitarno – weterynaryjnego dla 
gospodarstwa, biorącego udział w pro-
gramie restrukturyzacji mleczarstwa. 
Wiąże się to oczywiście z uzyskaniem 
korzystniejszej ceny za dostarczane 
mleko. Aby uzyskać przynajmniej  
dopuszczającą ocenę warunkową, go-
spodarstwo musi wykazać się odpo-
wiednią realizacją programu zwalcza-
nia chorób zakaźnych i zaraźliwych, 
odpowiednim stanem sanitarno-
weterynaryjnym obiektu, otoczenia, 
sprzętu, stanem utrzymania zwierząt, 
sposobem pozyskiwania mleka oraz 
programem profilaktyki i leczenia 
zwierząt ze szczególnym uwzględnie-
niem stanów zapalnych gruczołu mle-
kowego. 

Wszelkie informacje na ten te-
mat można uzyskać w Miejskim  
Inspektoracie Weterynarii w Krośnie. 

 

 
Opracował: Andrzej Chrzanowski   

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
ul. Waslebena 6 38-400 Krosno, 

tel. 0-13 43-696-11    

SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE  

  14 

Pouczająca konferencja 
           Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Polski Czerwo-
ny Krzyż Zarząd Rejonowy w Brzozowie byli organizatora-
mi konferencji poświeconej zagrożeniom dzieci i młodzieży 
we współczesnym świecie (papierosy, alkohol, narkotyki, 
sekty). 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Konferencja miała miejsce 14 listopada br. Adreso-
wana była w szczególności do nauczycieli gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu brzozowskiego, pedagogów 
szkolnych oraz opiekunów Szkolnych Kół PCK. 
           Oprócz nich w zorganizowanym spotkaniu udział 
wzięli zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele samorządów 
gminnych, jednostek organizacyjnych powiatu, Komendy 
Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Brzozowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Brzozowie i Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie, a także Zarzą-
du Okręgowego PCK w Krośnie. 
Po powitaniu przez Starostę Brzozowskiego - Józefa Rzepkę, 

licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji mieli okazję  
wysłuchać bardzo interesującej prelekcji, na temat zagrożeń  
cywilizacyjnych dzieci i młodzieży, wygłoszonej przez brata 
Piotra Nowaka ze Zgromadzenia o.o. Kapucynów w Stalo-
wej Woli, którą uzupełniły wspomnienia Łukasza - mło-
dzieńca znającego z autopsji zagadnienia poruszane w trak-
cie konferencji. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Problemy, z jakimi boryka się młodzież w naszym 
powiecie i próby ich łagodzenia, naświetlił zgromadzonym 
komisarz Jan Wolak z Komendy Powiatowej Policji w Brzo-
zowie, który od wielu lat specjalizuje się w tym temacie.  
            Zorganizowane spotkanie to kolejny krok ze strony 
władz powiatowych i PCK w profilaktyce, a przede wszyst-
kim w szerzeniu wiedzy na temat ewentualnych zagrożeń 
dzieci i młodzieży.   
                                                                    (inf. własna) 

Młodzież szkół średnich zaproszona na konferencję 

Brat Piotr Nowak podczas prelekcji 



SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE  

  15 

§ L

              POLICJA  W POWIECIE 

ŚRODKI  PIROTECHNICZNE NA CENZUROWANYM... 
 

Informujemy Czytelników, iż zgodnie z rozporządzeniem porządkowym Nr 402/01 z dnia 24 paź-
dziernika 2001 r., wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego - został wprowadzony zakaz używania arty-
kułów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego, z wyjątkiem 
dnia 31 grudnia 2001 r. i 1 stycznia 2002 r. Zakaz nie dotyczy wyrobów pirotechnicznych zabawkowych: 
kapiszonów dziecięcych, bombek pirotechnicznych, ogni choinkowych i korków pirotechnicznych.   
W § 4 rozporządzenia czytamy: „Kto narusza zakazy (w/w) podlega karze grzywny, wymierzonej na zasa-

dach określonych w prawie o wykroczeniach."  Zakazy obejmują okres do 10 stycznia 2002 roku. 
           Radzimy wszystkim kupującym materiały pirotechniczne, aby sprawdzali, czy na opakowaniu jest instrukcja ich uży-
wania w języku polskim. Kupujmy te artykuły tylko na wydzielonych stoiskach sklepów, domów handlowych, marketów, 
itp.; odradzamy stanowczo kupowanie ich od przygodnie sprzedających. Nie mamy przecież gwarancji, iż zostały wyprodu-
kowane w uprawnionych do tego zakładach. Możliwe, że wytworzono je sposobem domowym. Szczególnie w okresie przed-
świątecznym nasili się różnorodność takich artykułów, gdyż jak to bywało w ostatnich latach – odradza się tradycja „
strzelania świątecznego”, szczególnie w okresie noworocznym. 
 

OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA... 
 
           W ostatnich miesiącach nasiliła się ilość tzw. „kradzieży domowych”. Obcy, często  
z wyglądu przypominający Cyganów lub Rumunów, oferują do sprzedaży np. dywany, pościel, 
itp. Korzystając z nieuwagi domownika, szczególnie w starszym wieku lub z tego, że domow-
nik wychodzi „tylko na chwilę” - przeszukują mieszkanie i dokonują kradzieży pieniędzy.  
Takie przykre doświadczenia ma już kilkanaście osób z  terenu naszego powiatu, stąd też apelu-
jemy: 
−nie otwieraj drzwi osobom, których nie znasz,  uczulaj na to swoje dzieci i osoby w pode-

szłym wieku; 
−nie kupuj oferowanych towarów po nieco niższej cenie od przypadkowych sprzedawców,  

bo przy tej transakcji możesz stracić pieniądze; 
- wychodząc z domu, nawet na chwilę, zamykaj drzwi wejściowe, a wychodząc (wyjeżdżając) 
na dłużej, zamknij wszystkie zamki; pamiętaj, że to  „okazja czyni złodzieja”, a z każdego  
domu (mieszkania) można coś ukraść. 
O każdej kradzieży prosimy powiadamiać najbliższą jednostkę policji osobiście lub telefonicz-
nie - 997 lub 112 z telefonu komórkowego;  
 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ  
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
 ZESPOŁOWI REDAKCYJNEMU I WSZYSTKIM CZYTELNIKOM  
„BRZOZOWSKIEJ GAZETY POWIATOWEJ”  SKŁADAMY NAJLEPSZE 
ŻYCZENIA: ZDROWIA, SPOKOJU I POGODY DUCHA.  
NIECH ŚWIĘTA TE  PRZEBIEGNĄ W RODZINNEJ ATMOSFERZE;  
 W NOWYM 2002 ROKU ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW W PRACY 
ZAWODOWEJ  I ŻYCIU  PRYWATNYM                                                                         
                                                                    
 

          oficer prasowy                                                             Komendant Powiatowy Policji     
        komisarz Jan Wolak                                                  nadkomisarz  Edward Ząbek  
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Mandat karny  - może być nałożony w wysokości do 1000 złotych 
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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 

           Jak wynika z prowadzonych analiz  w okresie grzew-
czym,  częstą przyczyną powstawania pożarów jest niewła-
ściwa eksploatacja urządzeń grzewczych. Problem ten jest 
niezwykle istotny z uwagi na zagrożenie pożarowe oraz stra-
ty materialne i ludzkie, jakie w konsekwencji pożarów pono-
si społeczeństwo. Przeciętny użytkownik, nie zdający sobie 
sprawy z wielkości wytwarzanej przez grzejnik energii ciepl-
nej, ustawia go w pobliżu materiałów palnych, co w pew-
nych okolicznościach może doprowadzić do ich zapalenia. 
Powołując się na zapis  Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych terenów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 oraz Dz.U. z 1995 r.  
Nr 102, poz. 507)  w obiektach oraz na terenach przyległych 
do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą 
spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie 
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji,  
a w szczególności przechowywania materiałów palnych   
w odległości 0,5 m od urządzeń i instalacji, których po-
wierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do  temperatury 
powyżej 100 0C. Ponadto zabronione jest użytkowanie elek-
trycznych urządzeń grzewczych, ustawionych bezpośrednio 
na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych 
zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.  Zabra-
nia się także  stosowania na osłony punktów świetlnych ma-
teriałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, 
jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m 
od żarówki. 
Coraz częściej spotyka się takie urządzenia ogrzewcze, jak  
piece lub piecyki na paliwo stałe. Nie są to urządzenia bez-
pieczne pożarowo, zwłaszcza jeśli wykonano je niewłaści-
wie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, niewłaściwie 
zainstalowano i w trakcie użytkowania nie są należycie kon-
serwowane. Szczególne zagrożenie powodują uszkodzone 
przewody kominowe, przewody przylegające do palnych 

elementów konstrukcji lub wprowadzone do przewodów 
wentylacyjnych. 
Zbyt rzadkie czyszczenie przewodów kominowych powodu-
je nagromadzenie w nich sadzy, kurzu i pyłu. Wystarczy 
wówczas  niewielka iskra , aby wywołać pożar w kominie. 
Równie niebezpieczne pożarowo i groźne w skutkach  
są  uszkodzenia i niewłaściwa eksploatacja różnego rodzaju 
urządzeń gazowych. Nieszczelność przewodów gazowych, 
uszkodzenia wywołane korozją  lub przyczynami mecha-
nicznymi prowadzą do  nieszczelności instalacji gazowych. 
Gaz w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybu-
chową. Wystarczy wówczas iskra, płomień zapałki lub inne 
źródło ognia, aby przy odpowiednim stężeniu gazu spowo-
dować wybuch i pożar. Instalacje gazowe muszą być staran-
nie konserwowane, a w przypadku jakiegokolwiek uszkodze-
nia lub usterki natychmiast w prawidłowy sposób i przez 
uprawnione osoby naprawiane lub wymieniane na nowe. 
Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie  mogą doprowa-
dzić do wywołania pożaru.   
Zgodnie z w/w rozporządzeniem właściciele, zarządcy lub 
użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spala-
nia paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, są obowiązani do 
usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych  
i spalinowych:  
1) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej  
4 razy w roku,  
2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co      
najmniej 2 razy w roku,  
3) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastro-
nomicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej. 
          W obiektach, o których mowa wyżej, należy usuwać 
zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej 
raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warun-
ków użytkowych.  

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W BRZOZOWIE W OKRESIE OD 11.10.2001 DO 10. 11. 2001 r. 

OKRES JESIENNO-ZIMOWY I WYNIKAJĄCE  
Z NIEGO ZAGROŻENIA  

Straż Pożarna interweniowała w tym okresie w 24 przypad-
kach, w tym odnotowano: 
Pożarów  – 5. Były to pożary zaliczane do grupy małych,  
w których udział łącznie brało 7 zastępów w składzie 31 ra-
towników PSP i OSP.  
Miejscowych zagrożeń – 19 sklasyfikowanych jako lokalne, 
przy usuwaniu których pracowało 31 zastępów w składzie 
101 ratowników.  
Alarmów fałszywych  – 1  

Ilość akcji interwencyjnych od początku roku – 648, w tym: 
Pożary – 96; Miejscowe zagrożenia – 549; Alarmy fałszy-
we – 3.  
Charakterystyczne zdarzenia: 

1. Pożar w pomieszczeniach wynajmowanych przez 
KRUS – Placówka terenowa w Brzozowie przy ul. Legio-
nistów. 
           W dniu 29. 10. 2001 r. o godz. 9.40 do Powiatowego 
Stanowiska Kierowania w Brzozowie napłynęła informacja  
o zadymieniu w obiekcie /pomieszczeniach wynajmowanych 
przez placówkę KRUS-u w Brzozowie. Natychmiast zadys-
ponowano ciężki samochód gaśniczy GCBA-6/32 z obsadą. 
Po przeprowadzeniu rozpoznania i wyłączeniu energii elek-
trycznej przystąpiono do usuwania silnego zadymienia i wy-
noszenia tlących się przedmiotów. Dzięki szybkiej informa-
cji o zagrożeniu pożarem, bliskiej odległości od strażnicy 
PSP, nie dopuszczono do rozwoju pożaru.  



O monografii Stanisława Dydka - „Ludzie spod znaku  
św. Floriana” 

           Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, 20 października br. w Muzeum  
Pożarnictwa w Starej Wsi k. Brzozowa odbyły się Obchody Historycznych Rocznic Strażackich. Podczas sesji popularno –  
naukowej została zaprezentowana monografia autorstwa Stanisława Dydka, zatytułowana „Ludzie spod znaku św. Floriana”. 
Obejmuje ona lata 1865 – 2001 i dokumentuje dzieje ochrony przeciwpożarowej ziemi brzozowskiej na tle Podkarpacia i kra-

ju. Jest to całościowe i szczegółowe spojrzenie na Straż Pożarną - jedną z najstarszych or-
ganizacji społecznych, która funkcjonuje w każdym środowisku i zaznacza swoje istnienie 
w chwilach tragedii i grozy. 
Autorowi opracowania  przyświecał szlachetny cel „uratowania dla przyszłych pokoleń 
wspaniałego dziedzictwa” kultury i tradycji strażackich, ale także, jak sam podkreśla, 
przybliżenia „niezwykłych losów ludzkich”. Monografia stanowi więc literacki hołd złożo-
ny druhom spod znaku św. Floriana, którzy zdecydowali się służyć bliźnim, nie bacząc na 
liczne niedogodności czy niebezpieczeństwa. Ludzie, „których pasją życia była i jest 
nadal” bezinteresowna pomoc bliźniemu, zasłużyli na to, aby pamięć po nich ocalić od 
zapomnienia, co autor niniejszego opracowania czyni. Przekonuje zatem Czytelnika, 
że „te niezwykłe losy ludzkie, ubogacone humanitarnymi i bezinteresownymi dokonaniami 
niestrudzonych pasjonatów pożarnictwa, stanowią dzisiaj jakże piękną cząstkę historii na-
szego Narodu, jakże niezwykły ornament malowniczego krajobrazu Podkarpacia.  
W tej cząstce jest zawarta nie tylko szlachetna idea ochrony przeciwpożarowej, ale także 
wola kształtowania postaw patriotyczno – religijnych oraz chęć szerzenia kultury i daw-
nych pięknych polskich obyczajów.”  
            
 
 
 

                            Lektura monografii St. Dydka wydaje się nam tym bliższa, że na jej kartach odna-
leźć można całą plejadę znakomitych ludzi z naszego regionu, którzy poprzez przynależność do OSP krzewili wartości  
patriotyczno – religijne i żywili głęboki szacunek do malowniczych terenów Podkarpacia. Do przeczytania tej niezmiernie 
interesującej książki zachęcamy Czytelników słowami samego autora, który w taki oto sposób opiewa uroki naszej rodzimej  
ziemi:   
„Opracowanie to przedstawia (...) zarys dziejów ziemi brzozowskiej, regionu o malowniczym, pagórkowatym krajobrazie, 
pachnącego czystym powietrzem i wodą przejrzystą, ubarwionego niepowtarzalną gamą kolorów, różnorodnych drzew, kwia-
tów i zieleni. Taka bowiem jest ziemia brzozowska – moja Mała Ojczyzna, tętniąca cichym i spokojnym życiem z dala od 
zgiełku wielkomiejskiego, urzekająca wyrzeźbionymi kotlinami rwących potoków i szemrzących strumyków górskich. Taka 
jest moja Mała Ojczyzna, ubogacona najcenniejszymi perłami, jakie sam Stwórca hojną ręką rozsiał w tym zakątku naszej 
Ojczyzny – ludem prostym, pracowitym, odpornym na wszelkie zawieruchy ideologiczne, szanującym patriotyczno – religijne 
tradycje swoich przodków, pielęgnującym z wielkim pietyzmem to dziedzictwo, jako swój skarb ponadczasowy.” 
 

Opracowała: Aneta Dąbrowska 
 

2. Likwidacja skutków wypadku drogowego. 
           W tym samym czasie tj. 29. 10. br. od godz. 9.26 inny 
zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej tut. komendy prowa-
dził działania związane z likwidacją skutków wypadku dro-
gowego, jaki miał miejsce na drodze w Grabownicy.  
Przypuszczalnie w wyniku niezachowania zasad bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego doszło do czołowego zderzenia samo-
chodu osobowego z ciężarowym. Kierowca samochodu cię-
żarowego doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpi-
tala, a u kierowcy pojazdu osobowego lekarz pogotowia ra-
tunkowego stwierdził zgon. Działania prowadzone przez 
PSP przy tym zdarzeniu to: oznaczenie miejsca wypadku, 
zabezpieczenie pojazdów biorących udział w wypadku oraz 
usuniecie pojazdów i substancji ropopochodnych z jezdni. 
  
3. Niebezpieczne zdarzenie na drodze – długotrwała 
 akcja ratownicza . 
           W dniu 01. 11. 2001 r. o godz. 6.48 Dyżurny Opera-
cyjny Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzozowie 
otrzymał informację o wypadku do jakiego doszło na niebez-

piecznym łuku drogi krajowej w Domaradzu. Samochód 
ciężarowy z naczepą, pokonując zakręt przewrócił się  
i zawisł nad skarpą o wysokości ok. 5 m., blokując całkowi-
cie przejazd na drodze. Poszkodowanych w wypadku nie 
było, kierowca opuścił pojazd o własnych siłach. Działania 
podjęte przez przybyły na miejsce zastęp JRG Brzozów po-
legały na: zabezpieczeniu zbiornika przed wyciekiem oleju 
napędowego, odcięciu zasilania z akumulatorów, zabezpie-
czając przed zwarciem w instalacji elektrycznej, zneutralizo-
waniu i usunięciu plamy oleju z jezdni oraz zabezpieczeniu 
pojazdu przed możliwością obsunięcia się. 
Nasilający się ruch drogowy, związany z dniem Wszystkich 
Świętych, wymagał zorganizowania objazdu przez służby 
Policji. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany ciężki 
pojazd specjalistyczny MEGA CITY z KM PSP z Rzeszowa. 
Po rozładowaniu samochodu z przewożonego towaru i przy-
gotowaniu sprzętu do dalszych działań, ok. godz. 23.00 po-
stawiono uszkodzony pojazd na koła i odholowano na par-
king.                                       
                                   Opracował: st. asp. Bogdan Biedka 
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SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE 

Monografia Stanisława Dydka „Ludzie spod znaku św. 
Floriana” 



Oto ciąg dalszy pojęć związanych z promocją i ochroną zdrowia.  
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza wykonującego zawód poza  
zakładem opieki zdrowotnej, z którym to zakładem bądź lekarzem zawarto umowę o udzielanie świadczeń  
z zakresu podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej. 
Poziom referencyjny szpitali – rozumie się przez to podział szpitali w zależności od zakresu i rodzaju udzielanych 
przez nie świadczeń zdrowotnych. 
Ambulatoryjna opieka zdrowotna – rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom nie wyma-
gającym hospitalizacji (leczenia szpitalnego) przez przychodnie, poradnie i ośrodki zdrowia oraz udzielenie tych świadczeń 
w ramach praktyki zawodów medycznych.  
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Zasady prewencji i skutecznego leczenia chorób alergicznych 

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! 

Alergie stają się chorobą współczesności, chorobą 
cywilizacji. Co roku liczba alergików ulega zwiększeniu. 
Niektóre osoby cierpią na choroby uczuleniowe od urodze-
nia, a u innych pojawiają się one nagle pod wpływem nieko-
rzystnych czynników  środowiskowych. 

Układ immunologiczny stoi na straży stabilności  
organizmu eliminując i neutralizując niekorzystne oddziały-
wanie obcych substancji, przedostających się do organizmu  
z zewnątrz. Zwykle reakcje odpornościowe przebiegają bez 
zakłócenia czynności narządów i tkanek. Niekiedy jednak 
może dochodzić do pewnych zaburzeń i wtedy mechanizmy 
obronne stają się szkodliwe dla organizmu. Dzieje się tak  
w przypadku, gdy ustrój zaczyna wytwarzać przeciwciała 
przeciwko własnym komórkom i tkankom, traktując je po-
myłkowo jako obce. Prowadzi to do samoniszczenia,  
a w konsekwencji do samozniszczenia  organizmu. Może 
także dochodzić do nadmiernej agresji mechanizmów immu-
nologicznych w stosunku do dobrze tolerowanych wcześniej 
czynników otaczającego środowiska. Mamy wtedy do czy-
nienia z nadwrażliwością  czyli alergią. 

Predyspozycja do chorobowego reagowania na pewne 
czynniki występuje u niektórych osób i taką skłonność nazy-
wa się atopią. W przypadku chorób atopowych układ odpor-
nościowy wytwarza zbyt duże ilości przeciwciał IgE. Choro-
by alergiczne występują częściej w rodzinach obarczonych 
skazą atopową. Gdy obydwoje rodzice cierpią na chorobę 
alergiczną, to możliwość przekazywania potomstwu predys-
pozycji alergicznych sięga  72%  do 80 %. 

Przyczyny gwałtownie narastającej liczby zachoro-
wań na alergię są bardzo różnorodne. 
Do głównych czynników sprzyjających powstawaniu alergii 
można zaliczyć: skażenie środowiska naturalnego, w tym 
powietrza, gleby, wody i pożywienia, powszechne palenie 
papierosów, przebywanie w środowisku roztoczy kurzu do-
mowego, sztuczne karmienie niemowląt oraz nadużywanie 
antybiotyków. 
Przyjmując za kryterium podziału drogę przenikania alerge-
nów do organizmu człowieka, zostały one podzielone na: 
1. alergeny wziewne – przedostające się do ustroju drogą       

   oddechową, 
2. alergeny pokarmowe – przenikające w stanie nie rozłożo-

nym  przez błonę śluzową jelit, 
3. alergeny kontaktowe – przenikające przez skórę i błony 
śluzowe, 

4. alergeny zakaźne – pochodzenia bakteryjnego, wirusowe-
go, grzybiczego, pasożytniczego, wydzieliny i jady owa-
dów, 

5. alergeny lekowe. 
Determinujące znaczenie w rozwoju alergii ma obcią-

żenie genetyczne, dlatego też o zdrowiu dziecka należy po-

myśleć jeszcze przed jego narodzeniem. 
W przypadku rodzinnego obciążenia alergią pokarmową  
odpowiednia dieta kobiety będącej w ciąży pozbawiona  
potraw alergizujących, może znacznie ograniczyć alergiczne 
predyspozycje płodu. W ostatnim trymestrze ciąży matka 
powinna ograniczyć mleko i jajka, nie spożywać cytrusów, 
orzechów, czekolady, owoców i warzyw, przy uprawie któ-
rych stosowano trujące chemiczne środki ochrony roślin. 
Odpowiednie odżywianie i postępowanie z dzieckiem  
od momentu urodzenia może oddziaływać korzystnie na jego 
układ immunologiczny. Niemowlę powinno być do sześciu 
miesięcy karmione piersią. Pozwoli to na zmniejszenie  
występowania alergii skóry i układu oddechowego. Dietę 
niemowlęcia należy rozszerzać powoli i stopniowo. Dzie-
ciom z grupy ryzyka nie należy podawać przed dziewiątym 
miesiącem życia innego białka aniżeli z pokarmu karmiącej 
matki, a glutenu przed ukończeniem roku. Owoce należy 
bardzo dokładnie płukać i gotować. Przy wprowadzaniu biał-
ka zwierzęcego podawać tylko mięso gotowane i rozdrobnio-
ne z jagnięcia, królika i drobiu. Zwierzęta powinny pocho-
dzić z gospodarstw, w których  stosuje się urozmaicone pa-
sze bez dodatków antybiotyków i hormonów ! Nie wolno 
dzieciom podawać napojów i słodyczy sztucznie barwio-
nych, z dodatkiem konserwantów. 
Bardzo ważne jest także zachowanie pewnych zasad higieny 
i organizacji wypoczynku. W mieszkaniu powinna być za-
chowana odpowiednia, umiarkowana temperatura i wilgot-
ność. Aby nie dopuścić do wysychania śluzówek powietrze, 
zwłaszcza nocą powinno być nawilżone. Wodę w pojemni-
kach na kaloryfery należy codziennie zmieniać aby nie dopu-
ścić do rozwoju pleśni. W środowisku dziecka z predyspozy-
cją do alergii nie powinno być kotów, psów, gryzoni i pta-
ków. Najbardziej zagrażające zdrowiu dziecka jest czyszcze-
nie klatki ptaka czy gryzonia, gdyż odchody tych zwierząt 
oraz pozostałości sierści i piór uczulają najmocniej. 

 Najbardziej alergizującym składnikiem kurzu domo-
wego są roztocza. Są to pajęczaki niewidoczne gołym okiem, 
wielkości 200-500 mikrometra, żyjące od 3 do 6 miesięcy. 
Każda samica znosi 20 – 40 jaj, z których po 6 dniach wylę-
gają się larwy, przekształcające się po 25 dniach w dorosłe 
osobniki. Naskórek, jaki złuszcza się ze skóry człowieka  
w ciągu doby, pozwala przeżyć tysiącom roztoczy przez  
3 miesiące. Mogą  one żywić się także białkiem – keratyną,  
występującą  we włosach, skórze, paznokciach a także weł-
nie i piórach. W 1 gramie kurzu występuje około 3000 rozto-
czy. Głównym czynnikiem uczulającym są odchody rozto-
czy. 
Duże ilości alergenów pojawiają się w powietrzu podczas 
ścielenia łóżek i porządków domowych. Dlatego też należy 
utrzymywać idealną czystość, szczególnie w pokoju dziecka 



z predyspozycją do alergii / ścierać kurze na mokro /. Aby 
utrudnić bytowanie roztoczy należy wystrzegać się mokrych 
murów, zmniejszyć wilgotność pomieszczeń  oraz dbać  
o właściwą wentylację pomieszczeń.  Unikać tkanin i przed-
miotów gromadzących kurz: dywanów, wykładzin, zasłon, 
pluszowych maskotek i książek. W pościeli nie stosować 
pierza i wełny. Unikać sypialni położonych od najbardziej 
wilgotnej strony północnej. W celu zmniejszenia kontaktu  
z roztoczami należy stosować odpowiednie powłoki na po-
ściel i materace. Wrogiem roztoczy są niskie temperatury, 
dlatego zimową porą  pościel oraz materace powinny być 
często wietrzone. Zalecane jest także pranie pościeli co 7 dni 
w wysokiej temperaturze i częste wystawianie jej na działa-
nie słońca i świeżego powietrza. Pościeli nie krochmali się, 
gdyż krochmal jest pożywką dla roztoczy. Gładką po-
wierzchnię podłogi należy starannie przecierać z kurzu  
wilgotną szmatką. Pomieszczenia odkurzamy pod nieobec-
ność dziecka. Odkurzacz powinien być zaopatrzony w po-
dwójny filtr, a papierowy worek na kurz należy wymieniać 
po każdym odkurzaniu. 

Alergeny kurzu i roztoczy są obecnie bardzo częstą 
przyczyną chorób. Uczulają nie tylko drogi oddechowe lecz 
także błony śluzowe przewodu pokarmowego i skórę powo-
dując przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka  i  dwu-
nastnicy, chorobę wrzodową tych narządów  oraz choroby 
dermatologiczne. 
Alergia jest w zasadniczy sposób odpowiedzialna za astmę 
oskrzelową wśród dzieci i młodzieży, dlatego unikanie lub 
eliminowanie alergenów ma tak ogromne znaczenie. W po-
mieszczeniach dziecka alergicznego niedopuszczalne jest 
palenie tytoniu i używanie chemikaliów o ostrym zapachu, 
które mogą w przypadku astmy oskrzelowej wywołać napad 
duszności. Alergie są też przyczyną przewlekłych nieżytów 
nosa, zmuszających dziecko do oddychania przez usta,  
co może prowadzić do zaburzeń rozwoju mięśni i struktur 
kostnych twarzo-czaszki. Alergii nie wolno lekceważyć  
i należy poczynić starania, aby dziecko nie czuło się po-
krzywdzone i odsunięte od normalnego życia rówieśników. 
Stąd konieczność poinformowania nauczycieli o stanie zdro-
wia dziecka, gdyż niektóre problemy szkolne wiążą się nie  
z brakiem umiejętności ucznia, ale z jego skłonnością do 
uczuleń. Uczniowie mogą mieć kłopoty z czytaniem tekstów 
wywołane niedosłuchem powstałym na skutek zmian aler-
gicznych. Dzieci, uczulone na pyłki podczas kwitnienia 
drzew i traw, są nadmiernie pobudliwe i nie potrafią się 
skoncentrować. Alergiczne dzieci nie powinny być zwalnia-

ne ze szkolnych ćwiczeń fizycznych, gdyż umiarkowane 
ćwiczenia sportowe dyscyplinują i pozwalają uwierzyć  
w swoje możliwości. Ćwiczenia powinny być odpowiednio 
dobrane i powinien być przewidziany czas na odpoczynek, 
według przyjętej wcześniej zasady: krótki wysiłek i krótki 
odpoczynek. Wskazane są gry zespołowe, jazda rowerowa, 
narciarstwo. Dzieci z astmą nie powinny uprawiać biegów 
długodystansowych, nurkować, jeździć konno, a przy nieży-
tach nosa i uszu niewskazane jest też pływanie. Mimo nie-
których ograniczeń dziecko alergiczne powinno mieć kon-
takt  z rówieśnikami, co umożliwi mu harmonijny rozwój. 
Postępowanie z dzieckiem alergicznym i opieka nad nim wy-
maga od rodziców i nauczycieli posiadania pewnych umie-
jętności i wiedzy na temat choroby i jej mechanizmów. Moż-
na wtedy uniknąć nieprzyjemnych, a czasami groźnych obja-
wów i umożliwić dziecku prawidłowy rozwój. 
Takie objawy jak: świszczący oddech, nawracający czę-
sto kaszel, kolka jelitowa, napady duszności, zmiany na 
skórze, powinny nasuwać rodzicom podejrzenie, że jest to 
choroba alergiczna. 

Dzieci chore na astmę leczone są obecnie według 
pewnych wypróbowanych  wzorów, ale żeby miały tę szan-
sę, muszą w porę trafić do specjalisty, by wykonać odpo-
wiednia badania  i rozpocząć leczenie. 
 O alergii może  świadczyć zwiększona ilość IgE w surowicy 
krwi czyli przeciwciał, wytwarzanych przez układ odporno-
ściowy. Zwiększenie poziomu IgE swoistego może świad-
czyć o uczuleniu na konkretny alergen/ roztocze, pleśnie, 
białko mleka /. 
W trakcie leczenia wykonuje się badania spirometryczne  
i kontroluje się wskaźnik maksymalnego  przepływu wydy-
chanego powietrza, co pozwala na  ocenę drożności oskrzeli. 
Nieodłącznym elementem astmy jest stan zapalny błon ślu-
zowych dróg oddechowych. Powoduje on nadreaktywność 
oskrzeli czyli nadmierną wrażliwość na różne bodźce/ kurz, 
pył, zimne powietrze, spaliny, farby, kosmetyki/, w wyniku 
której osoby z alergią reagują gwałtownie kaszlem i duszno-
ścią. 

W Brzozowskim Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej funkcjonuje Poradnia Alergologiczna. 
Czynna jest codziennie w godz. 7.00 - 14.00,  rejestracji 
można dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 
43-095-10. Zgłaszając się do Poradni należy posiadać: skie-
rowanie lekarza rodzinnego, numer PESEL, wyniki badań 
podstawowych / morfologia, mocz /. 

 

                               Opracowała: Lek. Irena Kędzierska 
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OGŁOSZENIE 

 

Pracownia Protetyki Stomatologicznej 
ul. Ks. J. Bielawskiego 10 (Budynek Przychodni) 

tel. 43-095-51 
Technicy dentystyczni: 

- Wiktoria Kawa 
- Bogusław Fudali 
- Stanisław Zgłobicki 

Wykonujemy: protezy zębowe – ekspresowe naprawy,  prace zlecone przez stomatologów. 
Pracownia czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 
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„Podzielmy się miłością” 
           W niedzielę, 18 listopada, br. na 
terenie Szkoły Podstawowej w Jabłonce 
(gm. Dydnia) odbyło się niecodzienne 
spotkanie. 
Wzięli w nim udział członkowie Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 
dzieci i rodzice oraz ich kapelan, wy-
chowankowie DPS dla Dzieci S.S. Słu-
żebniczek NMP w Brzozowie wraz  
z siostrami – opiekunkami oraz ucznio-
wie i grono pedagogiczne SP w Jabłon-
ce. 
           Spotkanie, o charakterze typowo 
integracyjnym, rozpoczęło się Mszą Św. 
Już na wstępie goście zostali serdecznie 
powitani przez księdza proboszcza. Ma-
ły, drewniany kościółek wypełniony był 
po brzegi wiernymi – mieszkańcami Ja-
błonki, wśród których przeważali naj-
młodsi. W krótkiej homilii ks. kapelan 
podkreślił rolę miłości – uczucia, które 
powinno dominować we wszystkich re-

lacjach między ludźmi. Po Mszy Św. 
całe liczne towarzystwo przeszło do bu-
dynku szkoły – pięknej, nowo otwartej, 
dostosowanej do potrzeb uczniów nie-
pełnosprawnych. A tu znowu miła, 
wzruszająca niespodzianka − na ze-
wnątrz, nad głównym wejściem umiesz-
czono hasło: „Podzielmy się miłością”. 
           Po krótkim, serdecznym powita-
niu gości przez dyrektor szkoły, rozpo-
częła się integracyjna zabawa. Prowa-
dzona była swobodnie, a zarazem facho-
wo przez jedną z pań – nauczycielkę 
języka polskiego. Dzieci niepełnospraw-
ne „porwane” zostały od swoich rodzi-
ców i opiekunów przez rówieśników  
z Jabłonki, którzy odtąd nie odstępowali 
ich na krok. Przyglądający się dorośli 
mieli okazję zaobserwować, że świat 
dzieci w sposób naturalny pozbawiony 
jest uprzedzeń do „odmienności”. Mali 
gospodarze zdali swój egzamin  
z gościnności i tolerancji na „szóstkę”.  

W przerwie nastąpił poczęstunek, z któ-
rego wszyscy wyszli obdarowani upo-
minkami. Program spotkania był tak 
wypełniony atrakcjami, że trudno było 
znaleźć odpowiedni moment do poże-
gnań i rozstania. Jeszcze tylko wspólny 
wielki krąg, serdeczne słowa podzięko-
wań – i powrót do domu wesołym, roz-
śpiewanym autobusem, do którego prze-
niósł się radosny nastrój.  
           Zarząd i członkowie Koła 
PSOUU w Brzozowie serdecznie dzię-
kują pani dyrektor, gronu pedagogiczne-
mu i uczniom ze Szkoły Podstawowej  
w Jabłonce oraz księdzu proboszczowi 
za tak wyjątkowo serdeczne przyjęcie. 
Zapewniamy, że wyjechaliśmy od Was 
napełnieni tym, czym chcieliście się  
z nami podzielić – miłością.  
                        

           Opracował: Henryk Milczanowski 
                            Z-ca przewodniczącego 
                            Koła PSOUU w Brzozowie 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w powiecie brzozowskim 
                      W wyniku uchwalonej przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego, Minister Edukacji Narodowej został 
zobowiązany do objęcia rewalidacją i wychowaniem dzieci  
i młodzieży, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. 
           Do tej pory system oświaty nie obejmował dzieci  
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,  
a specyfika niepełnosprawności nie znalazła miejsca w żad-
nych formach dydaktycznych. 
           Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997 r.  
w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno– wy-
chowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysło-
wo w stopniu głębokim, otworzyło drogę do zorganizowane-
go zajęcia się tymi dziećmi. 

 W ślad za usytuowaniem prawnym zaczęto również 
na terenie naszego powiatu organizować indywidualne zaję-
cia rewalidacyjno-wychowawcze,  prowadzone przez Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Brzozowie. Tą 
formą zajęć od roku 1997 objętych było 10 dzieci i młodzie-
ży w domach rodzinnych oraz 1 dziecko w Środowiskowym 
Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie. W 199-
9 r. podjęto starania, aby tą formą zajęć objąć dzieci 
 i młodzież przebywające w Zakładzie Leczniczo – Wycho-
wawczym dla dzieci w Brzozowie, prowadzonym przez 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP, obecnie Domu Po-
mocy Społecznej dla Dzieci. Starania te przyniosły efekt: od 
3 września 2001 roku rozpoczęły się zajęcia. Objęto nimi 37 
dzieci, które podzielone są na 11 grup zajęciowych (w tym 
 3 dzieci uczęszcza na zajęcia indywidualne). Są to zajęcia 
prowadzone dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysło-
wym w wieku od 3 do 25 lat. Dzieci  stanowią dla Sióstr, 
nauczycieli i opiekunów szczególne wyzwanie, bowiem zro-
zumieć świat dziecka z głębokim upośledzeniem umysło-
wym jest niezwykle trudno. Ich sposób istnienia i funkcjono-
wania jest bardzo złożony i odległy od naszych doświadczeń, 

dlatego praca z takimi dziećmi wymaga ogromnej wiedzy  
i olbrzymich umiejętności. Zajęcia te mają na celu wspoma-
gać rozwój dzieci, rozwijać zainteresowanie otoczeniem, 
uczyć funkcjonowania w codziennym życiu. 

Efekty pracy rewalidacyjno – wychowawczej: 
            Pomimo, że zajęcia trwają dopiero 3 miesiące, już 
można dostrzec, jaki mają one wpływ na rozwój dzieci. Są  
prowadzone w małych 3 – 4 osobowych grupach , co daje 
dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przynależności;  zaczy-
nają  poznawać własną wartość, budzi się w nich poczucie 
własnej osobowości, mają większe możliwości poznawania 
samych siebie i świata, który je otacza. Dzieci są radośniej-
sze, bowiem zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze rozłado-
wują napięcie i wyciszają agresję. Zajęcia logopedyczne  
mają duże znaczenie w rozwoju mowy, szczególnie u tych 
dzieci, u których jest nadzieja, że będą choć trochę mówić. 
Wszystkie te spostrzeżenia potwierdzają w swoich wypowie-
dziach nauczyciele prowadzący zajęcia. Zajęcia prowadzone 
są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce. 
Wyglądają one zupełnie inaczej niż tradycyjne sale lekcyjne. 
Do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wykorzystywana 
jest  Sala Doświadczania Świata, w której można przeprowa-
dzić wiele różnorodnych ćwiczeń .  
            Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze to wzajemne 
oddziaływanie na siebie nauczyciela i dziecka, to wzajemne  
poznawanie siebie i wypracowywanie swoich metod pracy  
z konkretnym dzieckiem. 
Za podjęcie takiej pracy wśród naszych dzieci serdecznie 
dziękujemy wszystkim nauczycielom i opiekunom, terapeu-
tom, rehabilitantom, Siostrom i wszystkim pracownikom 
Domu. Jest to wspólne oddziaływanie na rozwój dziecka, 
będącego z dala od swojej najbliższej rodziny. 
                                                                       Opracowali:  
                                                         Dyrektor SOSW -Jan Dobrowolski  
               Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci - s. Ewa Mehal 
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Stara Wieś -  lokalna Jasna Góra 
Idąc szlakiem zabytków powiatu brzozowskiego nie 

sposób pominąć bazyliki w Starej Wsi. Stanowi ona bowiem 
nie tylko centrum duchowe naszego regionu, ale kryje  
w sobie tajemnice, których istnienia nie podejrzewa niejeden 
mieszkaniec ziemi brzozowskiej. O tym, że warto na chwilę 
zatrzymać się nad historią starowiejskiego klasztoru, przeko-
na Czytelników nowicjusz – Grzegorz Borski.  

 
Aneta Dąbrowska: Starowiejskie  sanktuarium w przeko-
naniu wiernych stanowi swego rodzaju przedsionek Jasnej 
Góry. To chyba słuszne odczucie, skoro jego gospodarzami 
przez pewien czas byli ojcowie paulini.    
 
Nowicjusz Grzegorz Borski: Tak, to prawda. Początek ist-
nienia sanktuarium należałoby wiązać z rokiem 1728, w któ-
rym do Brzozowa zostali sprowadzeni przez biskupa Alek-
sandra Fredrę właśnie ojcowie paulini. Mieli się opiekować 
sanktuarium, które zaczęło powstawać w roku 1730 i było 
budowane przez 30 lat.  

Równocześnie  
z postępem bu-
dowy kościoła 
p o w s t a w a ł 
przykościelny 
klasztor. 2 lipca 
1760 roku bi-
skup Wacław 
S i e r a k o w s k i 
ko n s e k r o wa ł 
ś w i ą t y n i ę ,  
w której posłu-
gę duszpaster-
ską, aż do roku 
1786, sprawo-
wali ojcowie 
paulini. Nieste-
ty, musieli opu-
ścić Starą Wieś, 
ponieważ ce-
sarz Franciszek 
II wydał doku-

ment zakazujący zakonnikom kontemplacyjnym przebywa-
nia na terenie zaboru austriackiego. Klasztor stał pusty do 
roku 1820.  Wtedy do Starej Wsi przybyli ojcowie jezuici  
z Białorusi, otworzyli klasztor i nowicjat, który funkcjonuje 
do dzisiaj. Byli gospodarzami sanktuarium aż do roku 1848. 
Potem, w wyniku historycznej zawieruchy związanej z Wio-
sną Ludów, opuścili klasztor na 4 lata. Powrócili jednak na 
dobre w 1852 roku.   
 
A.D.: Bazylikę starowiejską wybudowano stosunkowo nie-
dawno. Jaki jest jej wystrój ?     
 
G.B.: Łącznie z zakrystią mamy 14 ołtarzy bocznych. Przed-
stawiają one na ogół świętych, czczonych na trenie Polski: 
św. Kazimierza, św. Augustyna, św. Rozalię, św. Teklę, św. 
Pawła, św. Franciszka Ksawergo. Z ołtarzem św. Franciszka 
Ksawerego  związana jest legenda. Jeszcze przed przyby-
ciem jezuitów do Starej Wsi z tego ołtarza wydobywał się 
jego głos, mówiący, że właśnie tu czeka na swoich braci. 
Ołtarz główny jest murowany, dekorację wykonano  

ze sztucznego marmuru. Ozdobiony ornamentami rokoko-
wymi, został wzniesiony w latach 1747 – 1760, przedstawia  
wyobrażenie Trójcy Św. i jest wzorowany na ołtarzu głów-
nym Wniebowzięcia Matki Boskiej kościoła na Jasnej Gó-
rze. Na uwagę zasługują  postaci ze Starego Testamentu oraz 
rodzice Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela (św. Elżbieta,  
św. Zachariasz, św. Joachim i św. Anna). Tabernakulum zo-
stało zaprojektowane przez brata Jana Wilka w roku 1907.  
Obecnie przeprowadzany jest remont świątyni. Od momentu 
zbudowania kościół był kilka razy malowany, natomiast nig-
dy nie były zmieniane tynki. W tym roku zawiązał się spo-
łeczny komitet odbudowy bazyliki starowiejskiej i zdecydo-
wano, że tynki zostaną wymienione na nowe. Bardzo dużym 
wsparciem służą miejscowi mieszkańcy, pielgrzymi, Mini-
sterstwo Kultury i fundusze kościelne, ale w dalszym ciągu 
poszukujemy sponsorów, którzy pomogliby w remoncie ko-
ścioła. 
                       
A.D.: Magnesem przyciągającym pielgrzymów do Starej 
Wsi jest obraz Matki Bożej, mający bogatą i zarazem tra-
giczną historię. 
 
G.B.: Obraz Matki Bożej Miłosierdzia, znajdujący się w ba-
zylice starowiejskiej,  pochodzi z początku wieku XVI. Nie 
wiemy, kto jest jego autorem, chociaż wyraźnie daje się za-
uważyć rys szkoły krakowskiej. Obraz ma wymiary 205/141 
cm wykonany jest techniką temperową na deskach: lipowej  
i dębowej. Łączy w sobie cechy dwóch stylów – późnogo-
tyckiego i wczesnorenesansowego. W bliższej perspektywie 
przedstawia Maryję, zasypiającą w gronie apostołów, trzy-
maną przez św. Piotra. Gromnicę wręcza jej św. Jan apostoł. 
Natomiast w perspektywie górnej ukazana jest scena ukoro-
nowania Matki Boskiej przez Jej Syna. Obraz prawdopodob-
nie stanowił część tryptyku, który nie zachował się do cza-
sów dzisiejszych. 
W jaki sposób obraz trafił do Starej Wsi -  nie wiemy, choć 
istnieje na ten temat legenda. Oryginalny obraz Matki Bożej 
Starowiejskiej znajdował się na Słowacji i w sposób cudow-
ny kilka razy „przywędrował” do Starej Wsi. Legenda mówi, 
że miejscowi parafianie znajdowali go na wzgórku, koło 
obecnej stacji benzynowej. Przynosili do kościoła, potem 
oddawali go Słowakom. W miejscu, gdzie się pojawiał, ma-
my teraz małą kapliczkę, zbudowaną na pamiątkę tego nie-
zwykłego wydarzenia.  Z obrazem był z związany ożywiony 
kult, dlatego jego koronacji dokonał biskup przemyski  
Fredro. Ważnym elementem życia duchowego Starej Wsi są 
pielgrzymki. Przychodziły m. in. z Hommony na Słowacji 
(stamtąd, jak mówi legenda „przywędrował obraz”) i  z oko-
licznych parafii. Wierni pielgrzymowali do Starej Wsi przed 
I i II wojną światową, natomiast po roku 1945 nastąpiła dłu-
ga przerwa, w związku ze zmianą systemu politycznego,  
w którym tego typu praktyki religijne należały do rzadkości. 
Pielgrzymi ponownie zaczęli odwiedzać sanktuarium od  
roku 1992 i od tego czasu przybywają na święto Matki Bożej 
Wniebowziętej 15 sierpnia. Obraz Matki Bożej Miłosierdzia 
po raz pierwszy koronowany był na ziemiach polskich  
8 września 1877 r., przez arcybiskupa, nuncjusza apostol-
skiego z Wiednia. W uroczystościach wzięło udział kilku 
biskupów różnych obrządków, kler, szlachta i lud, łącznie 
ponad 100 tys. ludzi. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 

Widok na klasztor w Starej Wsi „z lotu ptaka” 
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wybudowano tablicę marmurową z odpowiednim zapisem. 
Koronacja obrazu przyczyniła się w znaczny sposób  
do ugruntowania tradycji pielgrzymek. Czczono głównie 
dwa  odpusty i tak pozostało do dziś: Wniebowzięcia NMP  
(15 sierpnia) i Narodzenia NMP (8 września). Rzesze wier-
nych czcicieli Matki Bożej przybywały szczególnie licznie  
w latach nasilającego się komunizmu czyli w latach pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych.  
6 grudnia 1968 roku wybuchł pożar, w którym cudowny ob-
raz Matki Boskiej Starowiejskiej spłonął doszczętnie  
w niewyjaśnionych jeszcze do końca okolicznościach.  
Zachowała się tylko korona Matki Bożej i spalone drewno, 
które do tej pory mamy w zbiorach muzealnych. Po tym wy-
darzeniu powstał pomysł, aby obraz zrekonstruować. Zada-
nie to powierzono pani prof. Marii Niedzielskiej z Krakowa. 
Właśnie ona namalowała obraz, który aktualnie znajduje się 
w kościele. Praca trwała przez dwa lata (1970-72). Kopia nie 
jest wierna, zawiera bowiem tylko wycinek obrazu,  
nie przedstawia np. wizerunku apostołów, nie zachowuje 
proporcji i nie jest tak majestatyczna, jak oryginał. 

W roku 1972 obraz został ponownie koronowany 
przez prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  
Warto nadmienić, że był koronowany dwukrotnie. Dolną 
część koronował prymas, a górną biskup Ignacy Tokarczuk.  
 
A.D.: Wspomniane zbiory muzealne są niedostępne dla 
zwiedzających i z tego powodu budzą duże zainteresowanie.  
Co w sobie kryją?  
 

G.B.: Muzeum, zwane przez wszystkich skarbcem, powstało 
z inicjatywy o. Kucharskiego, pojawił się bowiem problem, 
gdzie umieścić szczątki spalonego obrazu. Wydzielono więc 

pomieszczenie  
i zaczęto w nim 
magazynować 
eksponaty, tra-
fiające do kole-
gium starowiej-
skiego.  
Były to cenne 
obrazy i pa-
miątki, przy-
wiezione przez 
jezuitów jesz-
cze w roku 
1820. W skarb-
cu przechowy-
wane są Żywo-
ty św., zabytko-
we orna ty, 
ś w i e c z n i k i  
i malowidła  
o wartości hi-
s t o r y c z n e j ,   
a także przed-
mioty liturgicz-
ne i kandelabry, 
p o d a r o w a n e 

prawdopodobnie przez króla Jana III Sobieskiego.  
 
Posiadamy także pamiątki po ojcu Beyzymie: albę, stułę 
 i krucyfiks, przed którym się modlił.  
Przechowywane przedmioty są dla nas tym cenniejsze,  

że o. Jan Beyzym był naszym jezuickim misjonarzem na 
Madagaskarze i zbudował tam pierwszy szpital dla osób cho-
rych na trąd. W chwili obecnej staramy się o jego beatyfika-
cję. Warto wiedzieć, że nowicjuszem w Starej Wsi był ojciec 
Karol Antonio, 
kompozytor. Na 
pobliskim wzgó-
rzu, zwanym Par-
nasem, skompono-
wał bardzo znaną 
pieśń maryjną,  
„Chwalcie łąki 
umajone...” 
Mamy kilka pa-
miątek po jezu-
itach, odbywają-
cych nowicjat  
w Starej Wsi. Nie 
sposób nie wspo-
mnieć o jezuicie, 
Ignacym Raczyń-
skim. Został bisku-
pem, potem pryma-
sem Polski. Na sta-
rość zamieszkał  
w Starej Wsi, a po 
śmierci spoczywał przez jakiś czas na cmentarzu w Brzozo-
wie. W naszych zbiorach przechowujemy jego portret, ornat 
z drugiej poł. XVIII wieku i  Krzyż Orderu Orła Białego  
z roku 1809. Unikatowym eksponatem naszego muzeum jest 
kość przedramienia samego Piotra Skargi. Najważniejszą 
jednak pamiątkę stanowi relikwia św. Stanisława Kostki, 
patrona nowicjuszy - jego żebro, umieszczone w srebrnym 
relikwiarzu, przechowywanym w kaplicy domowej. Trzeba 
dodać, że to najcenniejsza relikwia Stanisława Kostki, znaj-
dująca się poza Rzymem.  
 
A.D.: Bogato zdobiona kaplica nowicjacka jest nieczęsto  
odwiedzana przez pielgrzymów. Dlatego proszę nam powie-
dzieć, co się w niej znajduje? 
 
G.B.: Kaplica domowa – zwana też nowicjacką – służy no-
wicjuszom do modlitw prywatnych. Powstała  
w roku 1897 z inicjatywy ojca Michała Jędrzejczaka, ówcze-
snego rektora. Właśnie tam znajduje się statuetka Matki  
Boskiej Loretańskiej, pochodząca z XVII wieku, zwana no-
wicjacką, ponieważ patronuje nowicjuszom. 
Godny uwagi jest kasetonowy sufit kaplicy. Sanowi dużą 
rzadkość, wykonany jest bowiem z siedmiu rodzajów drew-
na. Tabernakulum natomiast zrobione jest z czarnego hebanu 
afrykańskiego. W ołtarzu głównym kaplicy znajduje się  
obraz św. Stanisława Kostki. Z kaplicą nowicjacką związana 
jest legenda. Naprzeciw drzwi do niej znajduje się marmuro-
wa tablica z roku 1897  z napisem w języku łacińskim.  
W tym miejscu, jak głosi tradycja, w listopadzie 1834 roku 
ojcu Józefowi Zachelowi ukazał się św. Ignacy i błogosła-
wiony Andrzej Bobowicz, męczennik Towarzystwa Jezuso-
wego. Ten ostatni w świetle podań uzdrowił ojca Zachela.  

 
A.D.: Dziękuję za rozmowę, która być może uświadomiła 
wielu, że „cudze chwalicie, swego nie znacie”... 
 

Opracowała: Aneta Dąbrowska 

Bogato zdobiona kaplica nowicjacka w Starej Wsi 

Ołtarz główny w Bazylice Starowiejskiej 
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Stypendia dla szczególnie uzdolnionych 
Wśród 390 uczniów z Podkarpacia, którym 19 paź-

dziernika br. przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów, 
było 7 osób ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzozow-
skiego. Przez 10 miesięcy nagrodzeni otrzymywać będą po 
236 zł. 
           Jednym z warunków przyznania stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów była średnia ocen powyżej 4,75. Każda 
szkoła mogła wytypować tylko jedną osobę. Pod uwagę 
oprócz szczególnych osiągnięć w nauce, brano również 
uczestnictwo w olimpiadach i konkursach.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W gronie wyróżnionych na terenie powiatu brzozowskiego 
znaleźli się: 
1. Bogumiła Rychlec – Liceum Ekonomiczne ZSE Brzo-

zów, 

2. Anna Karnasiewicz – Liceum Handlowe ZSE Brzozów, 
3. Bernadetta Telesz – Liceum Zawodowe ZSE Brzozów, 
4. Jakub Bielawski – Liceum Ogólnokształcące w Brzozo-

wie, 
5. Małgorzata Mazur – Liceum Techniczne ZSB Brzozów, 
6. Mariola Kędra – Liceum Zawodowe ZSB Brzozów, 
7. Grzegorz Koczara – Technikum Budowlane ZSB Brzo-

zów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wymienione wyżej osoby 9 listopada br. otrzymały  

z rąk Starosty Brzozowskiego – Józefa Rzepki, wraz  
z serdecznymi życzeniami, dyplomy gratulacyjne i pamiąt-
kowe książki.  
                                                                    (inf. własna) 

Wyróżnieni uczniowie 

Wręczenie dyplomów przez Starostę Brzozowskiego 

Obchody Święta Niepodległości w Brzozowie 
            

           11 listopada br. w całym kraju obchodzone było Święto Niepodległości. Stało się ono okazją do świętowania również 
dla mieszkańców Brzozowa, którzy w tym dniu bardzo licznie zgromadzili się w kolegiacie brzozowskiej na uroczystej Mszy 
św., w trakcie której okolicznościową homilię wygłosił ks. prałat Jan Strojek. Następnie, przy akompaniamencie orkiestry 
dętej, uczestnicy uroczystości, udali się pod pomnik "Tym, którzy życie Polsce oddali". 
           W pochodzie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, ze Starostą Brzozowskim - Józefem Rzepką i Bur-
mistrzem Gminy Brzozów - Januszem Dragułą na czele, delegacje z jednostek powiatowych,  gminnych , liczne poczty sztan-
darowe, a także społeczeństwo Brzozowa. Starosta i Burmistrz wygłosili okolicznościowe przemówienia. 
           W dniu upamiętniającym 83. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Starosta zauważył, że "historia nie 
zawsze była dla nas łaskawa. Dzień wielkiego narodowego triumfu, radości i zadośćuczynienia poprzedzony był latami nie-
woli, trzema rozbiorami, które w efekcie doprowadziły do teoretycznego zniszczenia Rzeczypospolitej. 
           Historia naszego państwa udowadnia jednak, że ilekroć kraj nasz znajdował się w niebezpieczeństwie utraty niepodle-
głości i całkowitego upadku, wówczas budziły się sumienia ludzi, ożywał patriotyzm, pojawiali się bohaterowie – niezwykle 
ofiarni.(...) 

Myślę, że przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że zwycięstwa odnosiliśmy właśnie dzięki tej  niesamowitej ofiarności 
i poświęceniu naszych rodaków. Wielkim sukcesem byłoby, gdyby te wartości stały się udziałem nas wszystkich i to nie tylko 
w chwilach szczególnego zagrożenia dla naszego państwa, ale w codziennym naszym życiu i działaniu.” 
Dodał również, iż "sytuacja naszego kraju nie napawa optymizmem: na takie odczucia składają się liczne problemy gospo-
darcze i przede wszystkim rosnące bezrobocie, które dotyczy nie tylko młodych ludzi, kończących edukację i wkraczających w 
dorosłe życie, ale również tych starszych, którzy z różnorodnych względów zostali pozbawieni zatrudnienia.  

Wszystkie te problemy nie są nam obce, zdajemy sobie z nich sprawę i zrobimy wszystko co  
w naszej mocy, by im zapobiegać. By stało się to realne konieczna będzie jednak współpraca wszystkich mieszkańców nasze-
go powiatu i duża porcja wiary w lepsze jutro." 

Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości w Brzozowie zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem 
oraz wygłoszeniem przez dzieci i młodzież szkolną wierszy na cześć poległych bohaterów. 

 

                                                                                                   
                                                                                                                                                                      Opracowała: Magdalena Pilawska 
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           Z dniem 1 stycznia 2002 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rol-
nych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764), która reguluje zasady przeznaczania gruntów rolnych do zalesiania. 
Stosownie do zapisu art. 3 ust.1 cyt. ustawy grunt rolny będący częścią gospodarstwa rolnego lub stanowiący  
jego całość może być przeznaczony do zalesienia, jeżeli spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warun-
ków: 
-  jest gruntem klasy VI lub V, 
-  jest gruntem położonym na stoku o średnim nachyleniu powyżej 15%, 
-  jest gruntem okresowo zalewanym, 
-  jest gruntem zdegradowanym, 
− łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do zalesienia nie może być mniejsza niż 0,4 ha i nie może 

przekraczać 30 ha, przy czym minimalna powierzchnia wydzielenia musi wynosić co najmniej 0,10 ha. 
 

Wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia, należy złożyć do starosty, wła-
ściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, który powinien zawierać: 
-  wykaz powierzchni gruntów z uwzględnieniem klas bonitacyjnych,  
-  wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami zawierającymi numery działek i ich położenie, 
− przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia zalesienia. 
 
Koszty sadzonek oraz koszty sporządzenia planu zalesień pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej. 
Starosta w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu zalesiania sprawdza wyko-
nanie zalesienia i wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy 
leśnej. 

Właściciel gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej, nabywa prawo  
do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej w niżej poda-
nych kwotach: 
-  150 zł za 1 ha gruntu – przy obszarze zalesienia od 0,4 ha do 10 ha, 
-   50 zł za każdy zalesiony hektar powyżej 10 ha – przy obszarze zalesienia do 20 ha, 
− 25 zł za każdy zalesiony hektar powyżej 20 ha – przy obszarze zalesiania do 30 ha.  
 

Ekwiwalent podwyższa się o 50 %, jeżeli równocześnie z przeznaczeniem gruntu do zalesiania następuje 
likwidacja gospodarstwa rolnego, a właściciel zalesionego gruntu nie jest ponadto właścicielem gruntu rolnego 
lub działki siedliskowej większej niż 0,8 ha. 
Właściciel gruntu otrzymuje ekwiwalent do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż 
przez okres 20 lat. 
Starosta lub właściwy nadleśniczy dokonuje oceny udatności upraw: 
-     pierwszej – po upływie 2 lat od zalesienia gruntu rolnego, 
-     następnych – co 3 lata. 
          Po uzyskaniu pierwszej pozytywnej oceny, właściciel gruntu może wystąpić z wnioskiem do starosty  
o wypłacenie 50 % podwyżki ekwiwalentu, corocznie jednorazowo, oraz przekwalifikuje z urzędu zalesiony grunt 
rolny na grunt leśny. 
 W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami 
gruntu zalesionego, emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej, a współmałżonek uzyskuje 
należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25 %. 
          Uprawnienia do ekwiwalentu można nabyć w drodze spadkobrania tylko w przypadku, kiedy grunt nabę-
dzie  w drodze spadku albo działu spadku jedna osoba nieposiadająca innych dochodów. Korzystanie z nabytych 
w ten sposób uprawnień jest kontynuowane w ramach ustalonego terminu 20 lat. 
 
          Wyczerpujących informacji osobom zainteresowanym przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesiania 
udzielają codziennie pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wod-
nej Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. 3-go Maja 43 (II piętro, pok. nr 34), tel. (0-13) 43-410-74.   

 
                                                                                                                                                         (inf. własna) 
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           Boże Narodzenie – święta wyjątkowe dla wszystkich 
bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, przekonania poli-
tyczne czy wyznanie. Ich nadejścia z niecierpliwością ocze-
kują najmłodsi, lecz i nam – dorosłym udziela się przedświą-
teczny nastrój i ta wyjątkowa atmosfera, zarezerwowana  
tylko dla tych kilku dni w roku. To niepowtarzalne odczucia, 
które pamiętamy z lat naszego dzieciństwa, i które rokrocz-
nie próbujemy wyczarować w naszych rodzinnych domach. 
Gromadzimy prezenty, stroimy choinkę, na wigilijny stół, 
zastawiony świątecznymi potrawami, kładziemy opłatek – 
symbol wspólnoty, miłości i zgody. Nie zawsze jednak to 
wystarcza, coraz częściej urządzamy święta nie tyle z we-
wnętrznej potrzeby, co z przyzwyczajenia albo ze względu 
na dzieci. Rezygnujemy z wielu obrzędów, upraszczamy 
świąteczny ceremoniał, nic więc dziwnego, że z roku na rok 
ubożeją nam najpiękniejsze w polskiej tradycji święta.  
           Nie możemy pozwolić, by tak się działo, by zanikły 
zwyczaje, które wzbogacają nasze przeżycia, spajają rodzi-
ny, zbliżają do innych ludzi, które od wielu wieków – pielę-
gnowane i kultywowane – przetrwały do czasów dzisiej-
szych. Oby nasze dzieci po latach mogły powiedzieć, że  
w czasie świąt „dom ich dzieciństwa pachniał niebem” i to 
cudowne odczucie próbowali przekazywać swoim dzieciom.  
           Mając na uwadze krótki czas, jaki nas dzieli od świąt 
Bożego Narodzenia, spróbujmy pokrótce przeanalizować 
najdawniejsze i najpiękniejsze polskie zwyczaje i tradycje.  
           Nie ma chyba takiego drugiego kraju na świecie, 
gdzie by z nocą wigilijną wiązało się tyle wierzeń  
i proroctw. Choć rodowód tych tradycji jest chrześcijański, 
w wielu zachowały się ślady wcześniejszych obrzędów.  
W polskiej Wigilii oba wątki, pogański i chrześcijański, 
splotły się w barwną całość. Według dawnych wierzeń jest 
to noc, w czasie której błąkają się duchy, jest to okres cza-
rów, dziwów, i nadprzyrodzonych mocy, rządzonych przez 
tajemniczy i nieodgadniony świat zmarłych. Wówczas to 
otwiera się wnętrze ziemi i jasnym płomieniem świecą ukry-
te w nim skarby, woda w źródłach, potokach i rzekach za-
mienia się na chwilę w wino i miód, a nawet w płynne złoto. 
Tej nocy pod śniegiem rozkwitają cudownie pachnące kwia-
ty, a drzewa owocowe zakwitają w sadach i od razu tej samej 
nocy, wydają owoce. Ptaki rozmawiają wtedy ludzkim gło-
sem, mówi także bydło domowe: woły, krowy i konie. 
Pszczoły w ulach budzą się z zimowego snu, a zatopione 
dzwony na dnie zamarłych jezior głucho skarżą się i jęczą. 
Nawet martwe kamienie ożywają i obracają się wokół wła-

snej osi. Jednym słowem, przez całą przyrodę przebiega  ta-
jemniczy dreszcz  i wszystko zlewa się w mistycznym zapa-
miętaniu. Biada jednak człowiekowi, co wiedziony próżną 
ciekawością usiłowałby zerwać zasłonę z tajemnic tej nie-
zwykłej nocy.   
           W polskich obchodach wigilijnych istniały, a w nie-
których domach do dnia dzisiejszego istnieją tradycje,  
których rodowód nie do końca jest nam znany. Wiele z nich 
wiąże się z elementami dawnych obrzędów rolniczych.  
W kątach izby przygotowanej do wspólnej wieczerzy usta-
wiano np. snopy nie młóconego zboża, aby w polu się darzy-
ło, na podłodze rozkładano słomę dla dusz zmarłych, które  
w wigilijną noc miały chodzić po izbie, zaś siano pod obru-
sem kładziono na pamiątkę stajenki, w której narodził się 
Jezus. Ściany izby strojono gałęziami drzew iglastych, ozda-
biano je jabłkami, krążkami opłatków, łańcuchami ze słomy. 
Gdy już izba była przystrojona, a stół zastawiony dwunasto-
ma potrawami (12 to liczba apostołów, a także miesięcy  
w roku), wypatrywano pierwszej gwiazdy, na pamiątkę tej, 
która przed wiekami, w noc narodzin Chrystusa, pojawiła się 
nad Betlejem. Jednym ze starych obyczajów jest to, by za-
pewnić domowi pomyślność na cały rok. W tym celu pan 
domu powinien dopilnować, aby w dzień Wigilii pierwszą 
osobą, która przekroczy próg domu był mężczyzna, w prze-
ciwnym razie wydarzy się nieszczęście, jakie dokładnie nie-
wiadomo. Świeżo zerwana jemioła zapewni domowi dosta-
tek, a domownikom szczęście i powodzenie w nadchodzą-
cym roku. Na wigilijnym stole nie może oczywiście zbrak-
nąć nakrycia dla zabłąkanego wędrowca. Jak każe bowiem 
tradycja, w tym uroczystym dniu nie można zapomnieć  
o samotnych, bezdomnych, ubogich.  
            Takich ludzi nie brakuje również w naszym powiecie. 
Dla nich właśnie niektóre z  Ośrodków Pomocy Społecznej 
w poszczególnych gminach organizują wigilijne spotkania. 
Do nich należy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Brzozowie (Wigilia w dniu 21 grudnia o godz. 11.00 – w 
sali Urzędu Miejskiego w Brzozowie) oraz Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Dydni (Wigilia w dniu 22 grudnia  
w Domu Strażaka w Niebocku).  
            Tradycją stały się już Wigilie organizowane corocz-
nie w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie,  Warszta-
tach Terapii Zajęciowej w Haczowie i Starej Wsi, Środo-
wiskowym Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, a tak-
że w Małopolskim Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie. 
 

 Magdalena Pilawska            

„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło. 
I zwyczaje, i święta.  
I dom pełen wspomnień.” 

A. Saint – Exupery 

 W Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Haczowie dopiero wypracowuje-
my swoje zwyczaje i tradycje. Jedną  
z nich jest Wigilia, w tym roku obcho-
dzona po raz trzeci od uruchomienia 
WTZ. Przygotowania do wspólnej Wi-

gilii zaczynają się już w listopadzie; 
uczestnicy projektują i wykonują deko-
racje do sali, w której odbywa się  
wieczerza wigilijna; planują również 
menu oraz przygotowują i wysyłają za-
proszenia. W tym roku Wigilia odbę-

dzie się 20 grudnia o godz. 12.00. Spo-
tkają się na niej uczestnicy, ich rodzice, 
terapeuci, księża z parafii haczowskiej 
oraz przyjaciele i sympatycy ośrodka.  
Podzielą się opłatkiem, spożyją Wigilię  
i zaśpiewają kolędy.  

Opracowała: Lucyna Węgrzyn 

           Dla pracowników i uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Starej Wsi grudzień to również mie-
siąc szczególny, pełen pięknych chwil  

i uroku. Ulegając jego urokowi planuje 
się spotkanie wigilijne w dniu 20 grud-



nia br., na które wszystkich zaintereso- wanych gorąco zapraszamy i zachęca- my do aktywnego udziału. 
                                            Elżbieta Leń 

           Już tradycyjnie w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie organizowany jest wigilij-
ny poczęstunek. W tym roku po raz pierwszy będzie to integracyjna Wigilia dla uczestników zajęć i ich rodzin organizowana 
w ramach Projektu Pomocy Rodzinom Osób z Chorobą Psychiczną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Brzozowie corocznie przygotowuje w Naszym Domu Wigilię dla osób samotnych. 
           W pracowniach plastycznej, ceramicznej i stolarskiej trwają gorączkowe przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 
Uczestnicy zajęć wykonują kartki świąteczne, które wysyłane zostaną do zaprzyjaźnionych domów, a także drobne świątecz-
ne upominki dla sponsorów. W ramach terapii zajęciowej przygotowujemy świąteczny wystrój Domu, a także poszczególne 
elementy scenografii i strojów do przedstawienia jasełkowego. Spektakl ten przygotowany pod kierunkiem instruktorów wy-
stawiony zostanie w sali kina w Domu Kultury dla lokalnej społeczności. Jasełka uświetnią uroczystość zorganizowaną  
z okazji V rocznicy otwarcia Naszego Domu. Impreza połączona z „Balem Sponsora” zorganizowana będzie w dniu  
30. 01. 2002 r. na sali w Domu Strażaka w Humniskach.  
                                                                                                                                                            Opracowała: Barbara Stolarz 

           Tradycje wieczoru wigilijnego 
kultywujemy w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Brzozowie już od 1992 r., od 
pierwszego roku naszej działalności, 
kiedy to do wigilijnego stołu wraz z 
mieszkańcami i pracownikami zasiedli 
zaproszeni goście: ówczesny Wojewoda 
Krośnieński Zygmunt Błaż oraz Dyrek-
tor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy 
Społecznej  Lidia Bezeg – Wesołowska. 
W podwojach naszego Domu w Wigilij-
ny Wieczór mieliśmy zaszczyt gościć 
także Starostę Brzozowskiego  Józefa 
Rzepkę, a także Sekretarz Powiatu 
Brzozowskiego Danutę Gwizdałę.  
Wigilia Bożego Narodzenia w DPS  
w Brzozowie i w Orzechówce ma 
szczególną oprawę. Całodniowy gwar  
i krzątanina, zarówno mieszkańców szy-
kujących odświętne stroje jak  personelu 

przygotowującego tradycyjne potrawy  
i świąteczne dekoracje, z chwilą rozbły-
śnięcia pierwszej gwiazdki na grudnio-
wym niebie, ustępuje ciszy, zadumie 
i melodyjnym kolędom. Modlitwy i uro-
czysta Msza Święta odprawiana w ka-
plicy DPS przez naszego kapelana zapo-
czątkowuje wigilijne spotkanie. W tym 
dniu mieszkańcy wyjątkowo licznie 
zbierają się przy wspólnym stole. Nawet 
Ci, którzy na co dzień ze względu na 
swą niepełnosprawność, pozostają  
w swych pokojach, ten jeden raz w roku 
chcą się zjednoczyć, złożyć życzenia  
i połamać się opłatkiem z innymi 
współmieszkańcami.  
Natomiast Ci którym stan zdrowia nie 
pozwala uczestniczyć we wspólnej  
wigilii są odwiedzani przez Dyrektora 
Domu i personel oraz mieszkańców  

i także z ich strony przyjmują moc gorą-
cych życzeń. Po wspólnym łamaniu 
opłatkiem wszyscy zasiadają do wigilij-
nego stołu, który obfituje w tradycyjne 
polskie potrawy takie jak: barszcz, 
uszka z grzybami, pierogi i gołąbki,  
kapusta z grzybami, śledzie i kompot  
z suszu. Niepowtarzalny smak wigilij-
nych potraw na długo pozostaje nam  
w pamięci, a po wspólnym biesiadowa-
niu wszyscy mieszkańcy i pracownicy 
jednocząc się śpiewają melodyjne kolę-
dy, by Bożonarodzeniowa, Świąteczna 
atmosfera wypełniła cały Dom.  
           A później są Święta .... I nasi 
mieszkańcy, którzy czekają czy ktoś  
z rodziny ich odwiedzi, czy ktoś ich za-
bierze w „... Domowe ściany rodziciel-
skie...”. 
                       Opracowała: Lidia Komska  

Sport szkolny z powiatu i rejonu 
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Tradycyjnie od kilku lat w Małopolskim Uniwersyte-
cie Ludowym we Wzdowie organizowana jest symboliczna 
kolacja wigilijna.  
Słuchacze przygotowują część artystyczną, mającą w każdym 
roku inny charakter. 
Były to: herody nawiązujące do tradycyjnego teatru ludowe-
go, jasełka w różnej konwencji /ludowej, teatru cieni, ruchu  
i dźwięku/, grupy kolędnicze nawiązujące do różnorodnych 
tradycji regionalnych Polski i Podkarpacia.  

W bieżącym roku będą to: jasełka w wersji chóralno-
muzycznej opracowanej przez  Mariannę Jarę i Beatę Zio-
mek, herody nawiązujące do tradycji regionu brzozowskiego 

oraz kolędnicy w wersji tradycyjnej i współczesnej. 
          Drugą częścią wieczoru jest kolacja, składająca się  
z tradycyjnych potraw wigilijnych charakterystycznych dla 
regionów, z których pochodzą słuchacze. Są to m.in.: barszcz 
z uszkami, kasza z grzybami, kutia, kluski z makaronem, 
kompot z suszonych śliwek, pierogi z kapustą i grzybami, 
zupa z suszonych śliwek, kwaśnica, bigos, groch z kapustą, 
gołąbki. 
Wigilia jest jedynym z najważniejszych wydarzeń w życiu 
MUL. Uczestniczą w niej wykładowcy, słuchacze, przyjacie-
le MUL i absolwenci. 

Opracował: Andrzej Kijowski 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie informuje, że w dniu 29. IX br. na stadionie MOSiR odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce z udziałem reprezentacji siedmiu szkół z powiatu brzozowskiego.  
Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy ufundowane przez PSZS w Brzozowie.  

 

60 m dziewczyny                                                                     60 m chłopcy 
1. Ewa Seńko – 8,91 m Humniska nr 1,                                      1. Kamil Płonka – 9,25 m Brzozów, 
2. Katarzyna Miklicz –  9,19 Humniska nr 1,                              2. Marcin Paściak – 9,65 Haczów, 
3. Ewa Telega – 9,66 Izdebki nr 2,                                              3. Krzysztof Błaż – 9,75 Haczów, 
 
             Skok w dal – dziewczyny                                                          Skok w dal chłopcy 
1. Ewa Seńko – 4,39 m Humniska nr 1,                                      1. Kamil Płonka – 4,20 m Brzozów, 
2. Monika Kędra – 3,60 m Humniska nr 1,                                 2. Konrad Gładysz – 3,85 m Izdebki, 
3. Anna Gładysz – 3,57 m Izdebki nr 2,                                      3. Krzysztof Błaż – 3,78 m Haczów, 
 



         600 m dziewczyny                                                                      1000 m chłopcy  
                1. Joanna Sawiela – 2,06,31 Humniska nr 1,                           1. Tomasz Chrobak – 3,33,06 Humniska nr 1, 

2. Katarzyna Potoczna – 2,08,54 Izdebki nr 2,                        2. Dawid Lorenc – 3,45,22 Brzozów, 
3. Katarzyna Dec – 2,09,94 Huniska nr 1,                               3. Maciej Oleniacz – 3,53,67 Niebocko, 

 

         Piłeczka palantowa – dziewczyny                                            Piłeczka palantowa - chłopcy 
1. Izabela Ryba – 42,5 m Humniska nr 1,                                1. Grzegorz Pietranowicz – 45,5 m Górki, 
2. Ewa Kocyłowska – 34,00 m Humniska nr 1,                      2. Marek Czech – 41,0 m Stara Wieś, 
3. Anna Baran – 31,5 m Izdebki,                                             3. Piotr Majkowski – 41,0 m Brzozów, 

W dniu 26.09. br. w parku gminnym w Jasienicy Rosielnej, odbyła się powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego  
2001/2002, połączona z zawodami w sztafetowych biegach przełajowych, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Zawody otworzył  
Wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego, Wójt Gminy Jasienica Rosielna – Marek Ćwiąkała. 

                                                                             Wyniki 
             Igrzyska  MS 
                         dziewczęta                                                                                        chłopcy 

1. SP Humniska 1 – gm. Brzozów                                           1. SP  Brzozów – gm. Brzozów 
2.  SP Izdebki 2 – gm. Nozdrzec                                              2. SP Grabownica – gm. Brzozów 
3. SP Jasienica Rosielna – gm. Jasienica                                 3. SP Haczów – gm. Haczów 

 

     Gimnazjada 
         chłopcy                                                                                                      dziewczęta 
1. G. Brzozów – gm. Brzozów                                                 1. G. Brzozów – gm. Brzozów 
2. G. Przysietnica – gm. Brzozów                                            2. G. Przysietnica – gm. Brzozów 
3. G. Dydnia – gm. Dydnia                                                      3. G. Grabownica – gm. Brzozów 

 

Dwa pierwsze zespoły kwalifikują się do zawodów rejonowych. Zwycięzcy otrzymali puchary, ufundowane przez PSZS w Brzozo-
wie, a wszyscy uczestnicy dyplomy. 

             Igrzyska: szachy drużynowe – powiat 
    1. SP Brzozów, 
    2. SP Nr 2 Golcowa, 
    3. SP Jasienica Rosielna, 
             Rejon: startowało 6 drużyn 

1. SP Brzozów 17 pkt. 
2. SP Nr 1 Jasło 16 pkt. 
3. SP Nr 2 Golcowa 12 pkt. 

Do finału wojewódzkiego awansowały SP z Brzozowa i Jasła. SP z Brzozowa reprezentowali: Jakub Rymanowicz, Krzysztof Krach,  
Michał Dobrowolski i Karolina Duplaga. 
 

Gimnazjada 
W zawodach rejonowych wzięło udział 8 drużyn : 

1. Gimnazjum Nr 1 z Jasła 25,5 pkt. 
2. Gimnazjum Brzozów 23 pkt. 
3. Gimnazjum Stara Wieś 17,5 pkt. 

Trzy najlepsze zespoły awansowały do zawodów wojewódzkich. Drużyna z Brzozowa występowała w składzie: Szymon Stapiński, Seba-
stian Opaliński, Marta Opalińska, a ze Starej Wsi: Piotr Tympalski, Dawid Golonka, Radosław Fic, Angelika Kucharska. 
 

Licealiada: szachy drużynowe – powiat. 
1. LO Brzozów, 
2. ZSE Brzozów, 
3. Brzozów ZSB.  

W zawodach rejonowych brało udział 10 drużyn, w tym LO Brzozów. Drużynę LO reprezentowali: Michał Bielawski, Jakub Bielawski, 
Waldemar Owoc, Renata Duplaga. 

Biegi sztafetowe: powiat - dziewczęta                                      Biegi sztafetowe: powiat – chłopcy:                                         
    1. ZSE Brzozów,                                                                                  1. ZSE Brzozów, 

2. ZSB Brzozów,                                                                                  2. LO Brzozów, 
                                                                                                              3. ZSB Brzozów, 

Na zawodach rejonowych w Ustrzykach Dolnych, dziewczęta z ZSE Brzozów zajęły IV miejsce, a chłopcy z LO X. Drużyna chłopców  
z ZSE Brzozów została zdyskwalifikowana za osiągnięcie punktu kontrolnego. 

Badminton – drużynowy  
W Nowej Dębie odbyły się zawody finałowe szkół średnich w badmintonie. Powiat brzozowski reprezentowali uczniowie  
z LO Brzozów. Chłopcy i dziewczęta zajęli ostatecznie VII miejsca. Szkołę reprezentowali: Renata Fichner, Ewelina Zakielarz, Łukasz 
Tomkiewicz, Tomasz Buczkowicz. 
 

Piłka ręczna – dziewczyny                                                        Piłka ręczna - chłopcy 
1. LO Brzozów – 26:13,                                                                      1. LO Brzozów – 4 pkt. 48:32,  
2. ZSE Brzozów – 26:13,                                                                    2. ZSE Brzozów 2 pkt. – 34:36, 
                                                                                                             3. ZSB Brzozów – 0 pkt. 31:45, 

Do zawodów rejonowych awansowali chłopcy i dziewczęta z LO Brzozów. 
Opracował: Kazimierz Kozubal 

Aleksander Raszewski 
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Krzyżówka  i horoskop 

ROZRYWKA  

HOROSKOP 
Baran (21 II – 20 IV) 
Z nowymi pomysłami zawodowymi zaczekaj do nowego roku. 
Nie narzucaj sobie za ostrego tempa. Teraz skup się na tym, co 

jest dla Ciebie najważniejsze. Zadbaj o to, by w czasie świąt panował  
w twoim domu błogi nastrój i nieopisane szczęście. Niech w powietrzu, 
prócz zapachu choinki unosi się także miłość! 

Byk (21 IV – 21 V) 
W przedświątecznej gorączce stopniały nieco oszczędności. 
Zapomnij jednak o tym choć na chwilę. Nie trać też poczucia 

humoru, który od dawna Ci towarzyszy. Ciesz się, że w końcu nadeszły 
dni, na które Ty i Twoja rodzina czekaliście od dawna. Poczujesz się ko-
chana – los przygotował Ci niejedną niespodziankę... 

Bliźnięta (22 V – 21 VI)  
Wspaniała atmosfera w rodzinie, wielka miłość i wielkie  
plany – tylko to się teraz liczy! Gwiazdy będą nad Tobą czuwa-

ły i ochronią Cię przed każdym niebezpieczeństwem. A Ty się baw, uży-
waj życia i korzystaj z uroków tych przepięknych świąt. Nie zapomnij 
jednak o obowiązkach domowych.   

Rak (22 VI – 23 VII) 
Przygotuj się, drogi Raku, na wspaniały, pełen radości okres.  
Błyskawicznie uporasz się ze wszystkimi obowiązkami. Potem – 

z szerokim uśmiechem na ustach oraz z niespożytą energią – będziesz goto-
wy na świętowanie. 

Lew (24 VII – 23 VIII) 
Teraz jest czas na to, by zaprezentować się z jak  najlepszej stro-
ny. Nie ma chyba bardziej rodzinnych świąt niż Boże Narodze-

nie. Jeśli  z kimś z Twoich bliskich nie żyłeś ostatnio w zgodzie, zbliża się 
właśnie okazja, aby wszystko naprawić. Gwiazdy obiecują, że wraz ze św. 
Mikołajem do Twoich drzwi zastuka także miłość! 

Panna (24 VIII – 23 IX) 
W Twoim domu zapanuje teraz nastrój pogody i powszechnej 
zgody. Zapomnij w końcu o dawnych ranach i urazach. Oto nie-
zwykle korzystny okres dla sporych sukcesów towarzyskich, 

nowych znajomości i starych przyjaźni.  

Waga (24 IX – 23 X) 
Szczególnie bogaty w wydarzenia okaże się pierwszy dzień świąt. 
Jeśli zmienisz stosunek do siebie, to być może odzyskasz również 
wiarę w innych ludzi. Staniesz się osobą pełną wdzięku i uroku 

osobistego, która cieszy się sympatią całego otoczenia. Świąteczna atmos-
fera będzie sprzyjać harmonii w Twoim domu. 

Skorpion (24 X – 22 XI) 
Nie bądź zimny jak polodowcowy głaz. Zrozum wreszcie, że  
„ta osoba” ma naprawdę dobre intencje. Spokojnym wyjaśnieniem 

sprawy możesz uleczyć emocje i uczucia tych, których kochasz. Pamiętaj, 
że gwiazdy lśnią teraz dla Ciebie miłym, serdecznym blaskiem. Łączy się  
z tym możliwość spełnienia wielu pragnień. 

Strzelec (23 XI – 22 XII)  
Szczęśliwych okazji będzie teraz bardzo dużo. Należysz do osób 
powszechnie lubianych, ale to, co może się dziać właśnie w tych 

dniach, przejdzie najśmielsze oczekiwania. Nie pozwól, aby liczne kontak-
ty towarzyskie roztrwoniły Twoje siły i czas.  

Koziorożec (23 XII – 20 I) 
Niemal całkiem zapomnisz o przedświątecznych zakupach i po-
rządkach. Szczęście jest bardzo blisko, nie wypatruj go za hory-

zontem. Masz szansę na błyskotliwy sukces w twoim stylu, jeśli wykorzy-
stasz sprzyjające okoliczności. Zmienią się Twoje poglądy na miłość.  

Wodnik (21 I – 19 II)  
Wkraczasz w najlepszy i najszczęśliwszy okres w tym roku. Przy-
niesie Ci on wiele optymizmu i młodzieńczego zapału, udane ukła-
dy towarzyskie oraz rodzinne. Nie zabraknie Ci także wiary  

w siebie. Możesz liczyć na znaczne sukcesy i to przy niezbyt dużym wysił-
ku. Zapomnij teraz o wszystkich problemach w pracy. 

Ryby (20 II – 20 III) 
Święta to twój żywioł! Gdy nadchodzą, zmieniasz się nie  
do poznania. Nie przeszkadzają Ci nawet obowiązki, których  
w tym czasie znacznie przybywa. Ten okres przeżyjesz na naj-

wyższych obrotach. Zadziwisz wszystkich swoją witalnością i zaradnością. 
Przygotowanie kolacji wigilijnej nie sprawi Ci żadnego problemu.    
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Novalisa.
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