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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. 

 12 maja br. w Orzechówce, na placu przy Domu Pomocy Społecznej, odbyły się Powiatowe Obchody Dnia  
Strażaka, z udziałem Prezesów i Naczelników OSP oraz strażaków PSP 
powiatu brzozowskiego. Imprezę zorganizowali: Starostwa Brzozowski  
– Józef Rzepka i Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Brzozowie.  
Obchody Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, 
m. in.: Senator RP, a zarazem Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Rzeszowie- Janusz Konieczny, Poseł na Sejm RP- Adam 
Woś, Przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  
w Rzeszowie - bryg. Zdzisław Sikora. 
            W czasie uroczystej mszy świętej, której przewodniczył dziekan 
dekanatu brzozowskiego – ks. Prałat Zygmunt Trojnar, archidiecezjalny 
kapelan Strażaków – ks. Henryk Pszona, przypomniał o zaszczytnej roli 
bycia strażakiem i wskazał na potrzebę pielęgnowania w sobie wrażliwo-
ści na potrzeby drugiego człowieka.  
Niewątpliwie, kluczowym momentem całych obchodów było wręczanie 

odznaczeń i krzyży zasługi dla najbardziej zasłużonych strażaków powiatu brzozowskiego. Prezydent RP postanowił 
przyznać, w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej, Złoty Krzyż Zasługi druhowi Józefowi Dudkowi i Brązowy 
Krzyż Zasługi druhowi Aleksandrowi Kociubie. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało najwyższe odznaczenie 
związkowe - Złoty Znak Związku - druhowi Władysławowi Burnatowi. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza na-

dano druhom: Kazimierzowi Chrobakowi i Aleksandrowi Leśniakowi.  
            Z okazji Dnia Strażaka 2002 awansowano także na wyższe stop-
nie służbowe strażaków Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie.    
W trakcie obchodów Dnia Strażaka rozstrzygnięto dwa  konkursy  
o tematyce strażackiej, w których fundatorem nagród był Starosta Brzo-
zowski - Józef Rzepka. 
 

             W II Międzynarodowym Konkursie Graficznym  – „Motywy 
strażackie w ekslibrisie”, 
na który napłynęło 130 
prac, wykonanych przez 
43 artystów z 15 państw 
Europy i Azji, zwyciężył 
Alexander Grigoriew  
(Białoruś) i otrzymał na-

grodę główną w wysokości 1500 zł. Laureatem drugiej nagrody  
w wysokości 1000 zł został Bogdan Pikulicki (Ukraina), nagrodę trzecią 
w wysokości 700 zł otrzymał Kazimierz Łoński (Polska). Jury przyznało 

także wyróżnienia honoro-
we w postaci Dyplomu 
Honorowego następują-
cym twórcom: Krzysztofowi Kmieciowi, Jerzemu Napieraczowi i Ry-
szardowi Bandoszowi.  
 
 

             W II Powiatowym Konkursie Pożarniczym pod hasłem „Starej 
przeszłości nie godzi się mieć w poniewierce” pierwszą nagrodę w wy-
sokości 500 zł przyznano Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, 
drugą nagrodę  w wysokości 300 zł otrzymała Bernadetta Telesz  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych  w Brzozowie. Trzecie miejsce i nagro-
dę w wysokości 200 zł jury przyznało Jarosławowi Wojtowiczowi  
-  uczniowi Gimnazjum  w Humniskach. 
            Imprezę zakończył piknik, w czasie którego wszyscy raczyli się 

strażacką grochówką, słuchali koncertu Orkiestry Dętej OSP z Brzozowa i kapeli Domaradzanie oraz oglądali wystawę 
prac laureatów obydwu rozstrzygniętych konkursów. 
             
                                                                                                                                                                                           Opracowała: Aneta Dąbrowska     

Starosta Brzozowski - Józef Rzepka dziękuje strażakom za ofiarną służbę 

Poczty sztandarowe 

Alexander Grigoriew odbiera główną nagrodę 

Uroczysta zbiórka strażaków przed rozpoczęciem obchodów 

Fot. A. Dąbrowska 

Fot. A. Dąbrowska 

Fot. A. Dąbrowska 

Fot. A. Dąbrowska 



 

XXVII SESJA RADY  
POWIATU  

BRZOZOWSKIEGO 
 

        16 maja 2002 roku w Brzozowie odbyły się obra-
dy XXVII Sesji Rady Powiatu. Dyskutowano na temat: 
przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w nowo-
czesny kataster nieruchomości oraz zalesiania gruntów 
porolnych na terenie powiatu brzozowskiego w świetle 
obowiązujących przepisów prawnych. 
Zatwierdzono także roczne sprawozdanie z działalności 
PCPR w Brzozowie oraz wykaz potrzeb w zakresie po-
mocy społecznej w powiecie brzozowskim. 
W trakcie sesji podjęto uchwały m.in. w następujących 

sprawach: 
-  określenia zadań i wielkości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, przeznaczonych na ich realizację  
w 2002 roku,  

-  zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
- zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 2002 rok, 
-  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Sa-

modzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Brzozowie za 2001 rok, 

- przystąpienia do Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu 
Karpackiego Euro – Karpaty, 

- wytypowania przedstawicieli powiatu brzozowskiego 
do: 
1. Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie 
2. Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Rzeszowie. 
 

Opracowała: Aneta Dąbrowska   
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NIECH SIĘ ŚWIĘCI NIECH SIĘ ŚWIĘCI NIECH SIĘ ŚWIĘCI    
                 3 M                 3 M                 3 MAJAAJAAJA   

3 maja br. pod Pomnikiem 
Pamięci Narodu w Brzozowie odby-
ły się obchody, upamiętniające 
dwieście jedenastą rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. W uroczy-
stości udział wzięli: Starosta Brzo-
zowski – Józef Rzepka, Wicestaro-
sta – Janusz Pańko, Sekretarz Po-
wiatu – Danuta Gwizdała, przedsta-
wiciele władz gminnych: Burmistrz 
Miasta i Gminy – Janusz Draguła, 
Wiceburmistrz – Antoni Gromala, 
Sekretarz Gminy – Ewa Tabisz, pro-
boszcz parafii  brzozowskiej  

– ks. Jan Strojek oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy miasta i całego 
powiatu.  

Po Mszy św., sprawowanej  
w miejscowej kolegiacie, uczestnicy 
uroczystości rocznicowych  w po-
chodzie i przy dźwiękach muzyki 

przeszli pod Pomnik Pamięci Naro-
du. Wygłoszone okolicznościowe 
przemówienia jeszcze raz przypo-
mniały wszystkim, jak cenną dla 
narodu wartością jest jego suweren-
ność i niezawisłość.  

Starosta Brzozowski, nawią-
zując do obecnej sytuacji w naszym 
powiecie, powiedział m.in.:  

„ (...) Okoliczności uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja jeszcze raz 
ujawniły przymioty polskiego ducha: 
wytrwałość i siłę w obliczu przeci-
wieństw losu i niezłomną wiarę w 
odzyskanie niepodległości. Ta wiara 
zaowocowała szeregiem działań wo-
jennych, dzięki którym mamy wolną 
i niepodległą Polskę. Wolna ojczy-
zna zobowiązuje każdego z nas, nie 
do przelewania krwi, ale do trudnej 

i chwalebnej służby, poprzez godne 
piastowanie powierzonych nam 
urzędów, stanowisk pracy i prawo-
rządne działania, zmierzające ku 
utrwalaniu w niej pokoju i dobroby-
tu jej mieszkańców. W naszych co-
dziennych poczynaniach musimy 
pamiętać o słowach, które skierował 
do potomnych Stanisław Konarski  
– poszukujący dróg naprawy i odno-
wy państwa: 

 

 „Prawo, choćby najświętsze, 
      prawem być przestaje, 

Kiedy szczęściu ojczyzny  
przeciwnym się staje.” (...)”.  

Obchody zakończyło uroczy-
ste złożenie kwiatów i zapalenie zni-
czy .  

Opracowała: Aneta Dąbrowska  

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz lokalnych 

Fot. K. Milczanowska 

Przemarsz pochodu ulicami Brzozowa 

Fot. K. Milczanowska 

Złożenie kwiatów pod pomnikiem 

Fot. K. Milczanowska 



24 kwietnia br. w Zespole Szkół Budowla-
nych w Brzozowie odbyły się I Powiatowe Mistrzo-
stwa Pierwszej Pomocy PCK i Olimpiada Zdro-
wego Stylu Życia.  

Organizatorami obydwu imprez byli: Starosta 
Brzozowski -  Józef Rzepka oraz Zarząd Rejonowy 
PCK w Brzozowie. Zawody sponsorowali: Starosta 
Brzozowski, PZU Oddział w Brzozowie, firma 
GRAN PIK z Brzozowa, cukiernia Wacława Bień-
czaka z Brzozowa, Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska z Jasienicy Rosielnej, Apteka Prywatna Barbary 
Sawki z Brzozowa. W Mistrzostwach Pierwszej Po-
mocy PCK i Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia 
udział wzięła młodzież ze szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych.  
            Zawodnicy, biorący udział w Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy PCK, mieli do pokonania trasę, na 
której rozmieszczono pięć ognisk urazowych. Tema-
tyka pozoracji nawiązywała do najczęściej spotyka-
nych w codziennym życiu wypadków.  Na pierw-
szym z ognisk  ratownicy mieli za zadanie podtrzy-
mywanie podstawowych funkcji życia, wykonanie 
sztucznego oddychania i ułożenie boczne rannego. 
Kolejna sytuacja polegała na udzieleniu pierwszej 
pomocy w przypadkach poparzenia gorącą wodą  

i urazu oka. Te-
matyka trzeciego 
ogniska wiązała 
się z obrażeniami 
powstałymi po 
upadku ze scho-
dów (złamanie 
otwarte kości go-
leniowej) oraz 
postępowaniem  
w przypadku za-
słabnięcia. Na 
n a s t ę p n y m  
z ognisk ratowni-
cy mieli udzielić 
pomocy rannemu 
w bójce ulicznej 
(pchnięcie nożem 

i uraz głowy). Zawodnicy musieli także wykazać się 
znajomością zasad postępowania w przypadku potrą-
cenia rowerzysty przez samochód. Trasa Mistrzostw 
miała charakter pętli, po której zespoły ratowników 
poruszały się okrężnie.   
            Młodzież, skupiona w 4-5 osobowych gru-
pach, pokazała, że zna zasady dobrej współpracy 
 i czynności związanych z ratowaniem życia.  
            W Powiatowej Olimpiadzie Zdrowego Stylu 
Życia, uczestnicy  w części teoretycznej  rozwiązy-

I Powiatowe Mistrzostwa          
Pierwszej Pomocy PCK   

      oraz  
      Olimpiada Zdrowego  

     Stylu Życia   
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Powitanie przybyłych uczestników i gości  

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco: 
 

MISTRZOSTWA PIERWSZEJ  
POMOCY PCK 

 

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych: 
1. Zespół Szkół Ekonomicznych  
    z Brzozowa 
2. Liceum Ogólnokształcące  
    z Brzozowa 
3. Zespół Szkół Budowlanych  
 z Brzozowa 

W kategorii szkół gimnazjalnych: 
1. Gimnazjum z Brzozowa 
2. Gimnazjum z Jasienicy  

   Rosielnej 
3. Gimnazjum z Haczowa  

– oddział w Trześniowie 
 

 

Laureatki pierwszego miejsca w Mistrzostwach i Olimpiadzie  

Wręczenie pucharu dla Gimnazjum w Brzozowie 

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych:   
      
1. Zespół Szkół Ekonomicznych  
     z Brzozowa 
2. Liceum Ogólnokształcące  
    z Brzozowa 
3. Zespół Szkół Budowlanych  
    z Brzozowa 

W kategorii szkół gimnazjalnych: 
 
 

1. Gimnazjum z Domaradza 
2. Gimnazjum z Jasienicy Rosielnej 

  3. Gimnazjum z Grabownicy 
 
 

(inf. własna) 

OLIMPIADA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

wali test, złożony z 30 pytań, a w części prak-
tycznej udzielali pierwszej pomocy.  
W Olimpiadzie uczestniczyło dziesięć dwuoso-
bowych zespołów ze szkół gimnazjalnych i trzy 
zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych. Końcową 
rywalizację wygrały zespoły, które zgromadziły 
największą liczbę punktów. Wszystkie startujące 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a ze-
społy, które zajęły trzy pierwsze miejsca zostały 
nagrodzone pucharami. 

Imprezy miały na celu podnoszenie 
umiejętności w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej, promowanie wśród uczniów 
zdrowego stylu życia, jak i wyłonienie zawodni-
ków, mających reprezentować powiat brzozow-
ski na Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy PCK w Rzeszowie. 

Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia 

Symulacja wypadku drogowego 

Fot. K. Milczanowska Fot. K. Milczanowska 

Fot. K. Milczanowska 

Fot. K. Milczanowska 

Fot. K. Milczanowska 
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PRAWA KONSUMENTÓW 
 

Umowy zawierane poza lokalem   
przedsiębiorstwa oraz na odległość cz. II 
 

W tym numerze gazety przedstawimy Państwu pod-
stawowe zagadnienia, dotyczące umów zawieranych na odle-
głość. Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2002 r.  
O ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecz-
ny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) /zwana dalej ustawą/ są to umo-
wy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności 
obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się 
na odległość, w szczególności formularza zamówienia nieza-
adresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy 
prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, kata-
logu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia 
wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicz-
nej, telefaksu, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsię-
biorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. 
Obowiązek informacyjny. Ustawa nałożyła na przedsię-
biorcę liczne obowiązki informacyjne, zarówno w fazie 
przedkontraktowej jak i po zawarciu umowy. W myśl art. 9 
ust 1 ustawy, konsument powinien być poinformowany, przy 
użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej  
w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy o: 
1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania 

(siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował 
działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, 
pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, 

2)  istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, 
3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich 

składniki, a w szczególności cła i podatki, 
4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia, 
5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, 
6) prawie do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu 

dni,  
7) kosztach wynikających  z korzystania ze środków porozu-

miewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane ina-
czej niż wedle normalnej taryfy, 

8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wyna-
grodzeniu mają charakter wiążący, 

9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa  
o świadczenie ciągłe lub okresowe, 

10) prawie wypowiedzenia umowy. 
           Przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzenia konsu-
mentowi na piśmie w/w informacji najpóźniej w momencie 
spełniania świadczenia. Obowiązek ten nie obejmuje usług 
polegających na udzielaniu za pomocą środków porozumie-
wania się na odległość odpłatnych informacji. 
Należy również zwrócić uwagę, że  informacje powinny być 
sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy 
do odczytania.  
Odstąpienie od umowy. Z punktu widzenia konsumenta 
istotne znaczenie ma prawo odstąpienia od umowy. Konsu-
ment może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn,  
w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy, a gdy 
umowa dotyczy świadczenia usług, od dnia jej zawarcia. 
Dziesięciodniowy termin  może ulec przedłużeniu do trzech 

miesięcy w przypadku braku potwierdzenia informacji,  
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. Jeżeli jednak konsu-
ment po rozpoczęciu biegu tego terminu (trzymiesięcznego) 
otrzyma potwierdzenie, termin ten ulega skróceniu do dzie-
sięciu dni od  tej daty.  
Należy zwrócić uwagę, że prawo odstąpienia od umowy- 
jeżeli strony nie umówiły się inaczej - nie przysługuje  
w przypadkach: 
1) rozpoczętego świadczenia usług, za zgodą konsumenta, 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisa-

nych na nośnikach programów komputerowych po usu-
nięciu przez konsumenta ich oryginalnych opakowań- 
tzw. klauzula celofanowa, 

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wyna-
grodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finan-
sowym,  

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsu-
menta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle 
związanych z jego osobą, 

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zo-
stać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu 
zepsuciu, 

6) dostarczania prasy, 
7) usług w zakresie gier losowych lub zakładów wzajem-

nych. 
W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za nieza-
wartą. Konsument jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań. 
Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienio-
nym, chyba że zmiana była konieczna  w granicach zwykłe-
go zarządu. W przypadku, gdy konsument dokonał jakich-
kolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od 
daty przedpłaty.  

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na kwestie 
związane ze spełnieniem świadczenia niezamówionego przez  
konsumenta. Coraz częściej spotykamy się z  praktyką wysy-
łania przez firmy wysyłkowe niezamówionych towarów. 
Problematykę tę reguluje art. 15 ustawy, zgodnie z którym,  
spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta 
następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsu-
menta żadnych zobowiązań. 
            W kolejnym numerze BGP zamieścimy fragmenty 
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrzą-
dzoną przez produkt niebezpieczny. Poruszymy także pro-
blem umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem 
przedsiębiorcy. 
                              Opracowała: Irena Rapała                                
                                   Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
                                   Starostwo Powiatowe w Brzozowie 
                                              ul. A. Krajowej 1 pok. nr 60 
                                                          tel. (0-13) 4342645   
Na podstawie: 
-  E. Łętowska ,,Ochrona niektórych praw konsumentów”  

C.H. BECK  Warszawa 2001, 
-  M. Jagielska ,,Umowy zawierane poza lokalem przedsię-

biorstwa i na odległość”, Monitor Prawniczy 9/2000. 
 



 Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie 

SZKOŁY PONADGIMNAZJASZKOŁY PONADGIMNAZJALNELNE  

LEPSZE DROGI W POWIECIE 
 

Po okresie zimowym nawierzchnie dróg uległy częścio-
wemu zniszczeniu, co spowodowało utrudnienia dla użytkowni-
ków. Zarząd Dróg Powiatowych, po opracowaniu harmonogra-
mu wstępnego, przystąpił do prac, związanych z bieżącym 
utrzymaniem dróg w okresie letnim. Już w lutym i marcu br. 
podjęto działania, zmierzające do likwidacji głębokich wyboi na 
drogach o dużym nasileniu ruchu. Przystąpiono także do udraż-
niania rowów i przepustów w miejscach, gdzie występowało 
duże zamulenie, powodujące wypływ wody na jezdnię. 

W kwietniu natomiast rozpoczęto prace przy remoncie 
cząstkowym wszystkich dróg z nawierzchnią bitumiczną.  
Remont prowadzony jest przez własną jednostkę, co obniża  
w znacznym stopniu jego koszty. W bieżącym roku przewiduje 
się wbudowanie około 180 ton masy asfaltowej z przeznacze-
niem na remonty cząstkowe.                                 

W okresie wiosennym, przez wbudowanie około 150 ton 
klińca, wykonano remont następujących dróg żwirowych: 
-   nr 19329 Jabłonica – Zmiennica - Jasionów 
- nr 19318 Izdebki – Barycz 
- nr 19338 Izdebki - Obarzym          
Ponadto na drogach: 
- nr 19312 Domaradz – Przysietnica 
- nr 19348 Niebocko – Grabówka 
- nr 19337 Dydnia – Wydrna 
- nr 19332 Brzozów – Turze Pole 
- nr 19335 Brzozów – Wara 
- nr 19307 Jasienica – Brzozów 
- nr 19331 Iskrzynia – Haczów - Trześniów 
zostały udrożnione rowy na długości około 3000 mb.  
           Na okres letni zaplanowano prace, związane w szczegól-

ności z udrażnianiem oraz odbudową rowów wraz z czyszcze-
niem przepustów, znajdujących się w ciągach dróg. Ponadto 
zlikwidowano osuwiska, szczególnie niebezpieczne w ciągu 
dróg: 
- nr 19319 Izdebki – Hłudno 
- nr 19315 Wesoła – Magierów 

Na maj zaplanowano dokończenie remontu mostu w We-
sołej na drodze nr 19316 Barycz – Nozdrzec oraz wymianę gór-
nych pokładów mostów w Hłudnie i Jasienicy Rosielnej.  
W okresie letnim planowane są prace przy przebudowie dwóch 
przepustów w ciągu drogi nr 19329 Jabłonica Polska – Zmienni-
ca – Jasionów, oraz miejscowości Jabłonica Polska, w ramach 
partycypacji kosztów z gminą Haczów. Zarząd Dróg Powiato-
wych zamierza przeprowadzić remonty przepustów kamien-
nych, które ze względu na długi okres użytkowania znajdują się 
w złym stanie technicznym, szczególnie w miejscowościach: 
Witryłów, Orzechówka i Huta Poręby. 
           Ponadto w tym roku planowana jest również odnowa 
nawierzchni na drodze nr 19331 Iskrzynia  – Trześniów o dłu-
gości 5180 mb., a także remont dróg z nawierzchnią żwirową 
oraz niwelacja zaniżonych poboczy materiałem kamiennym  
w ramach posiadanych środków finansowych. 

Przewidziana jest także wymiana tablic miejscowości na 
nowe oraz tablic informujących o terenie zabudowanym. Od  
2 kwietnia br. w porozumieniu z Agencją Własności Rolnej 
Skarbu Państwa zatrudniono 20 osób na okres 24 miesięcy. No-
wi pracownicy zostali przydzieleni do prac remontowych przy 
drogach powiatowych, w następujących gminach: Dydnia, Ha-
czów, Brzozów i Jasienica Rosielna. Wykonywane przez nich 
prace to udrażnianie rowów, likwidacja zawyżonych poboczy 
oraz odkrzaczanie pasa drogowego.  

      Opracowali: Kazimierz Tympalski 
                                                                  Janusz Szuber        
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Wyniki Konkursu Matematycznego 
KANGUR EUROPEJSKI - 2002 

 
Konkurs Matematyczny  „Kangur Europejski - 2002” 

odbył się  w dniu 21 marca 2002 roku. Łącznie startowało 
445 uczniów z 13 szkół podstawowych, 5 gimnazjów oraz 
dwóch szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzozowskiego. 

 
 

Laureatami w etapie ponadregionalnym 
zostali: 
 

a) w kategorii Maluch-klasy III - 2 miejsce Grzegorz Wój-
cicki - SP Brzozów 

b) w kategorii Maluch - klasy IV - 2 miejsce Mariusz 
Szklarz - SP Nr 2 Humniska 

c) w kategorii Beniamin-klasy V - 1 miejsce Przemysław 
Jaskółka - SP Brzozów, 3 miejsce Izabela Dąbrowska - SP 
Przysietnica 

d) w kategorii Student-klasy IV liceów - 3 miejsce - Jakub   
Bielawski - LO Brzozów. 

 
 

Wyróżniające wyniki w regionie  
brzozowskim uzyskali; 
 

a) w kategorii Maluch-klasy III - Arkadiusz Wojnicki  
- SP Brzozów 

b) w kategorii Maluch -klasy IV-Mariusz Szklarz - SP 
Humniska Nr 2, Dominika Pieniążek - SP Przysietnica  
Nr 1, Mateusz Bania-SP Jabłonica Polska, Ireneusz  
Kościński - SP Brzozów, Bernadetta Uryć - SP Wara 

c) w kategorii Beniamin klasy VI -Łukasz Błażko - SP 
Stara Wieś, Adam Rzepka-SP Przysietnica Nr 1, Dariusz 
Bocoń - SP Stara Wieś 

d) w kategorii Kadet -klasy II - Janusz Sieniawski Gimna-
zjum Haczów 

e) w kategorii Junior 1 - klasy III - Łukasz Szpiech-
Gimnazjum Brzozów 

f) w kategorii Junior 2 - II klasy liceów - Zbigniew Baran 
- LO Brzozów, Łukasz Wyżykowski - LO  Brzozów, Ma-
teusz Klimkowski - LO Brzozów 

g) w kategorii Student - Robert Gaździk - ZSE Brzozów, 
Joanna Rymarowicz - LO Brzozów, Katarzyna Folta  
- ZSE Brzozów, Jacek Janas - LO Brzozów.  

 

                                                                  Opracował:  Zbigniew Sawka 
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W Liceum Ogólnokształcą-
cym w Brzozowie do egzaminu dojrza-
łości przystąpiło 191 maturzystów.  
W dniu 9 maja wszyscy maturzyści skła-
dali pisemny egzamin z języka polskie-
go, w drugim dniu z przedmiotu wybra-
nego: 

matematykę wybrało 87 zdających 
historię                    – 50 
biologię                   – 35 
język angielski         – 18  

język rosyjski           – 1 
chemię                      – 1 

135 maturzystów zadeklarowało 
gotowość skorzystania z tzw. ”matury 
pomostowej” w czasie egzaminu ustne-
go, tzn. możliwości zaprezentowania 
przygotowanego wcześniej przez siebie 
tematu. 

Tak jak w ubiegłych latach,  
w tym roku również maturzyści z brzo-
zowskiego LO skorzystają z możliwości 
zdawania egzaminu dojrzałości z mate-
matyki, połączonego z egzaminem 
wstępnym na wyższe studia:  na AGH  
w Krakowie zdaje 16 osób, na Politech-
nikę Rzeszowską – również 16 osób. 
Należy dodać, że LO w Brzozowie nale-
ży  do nielicznych szkół średnich  
w  województwie, które z powodzeniem 
wprowadzają tę formę egzaminu.  
W Brzozowie, dzięki skutecznym zabie-
gom dyrektora szkoły Zbigniewa Sawki, 
funkcjonuje ona już od 7 lat  
i zdecydowanie ułatwia zdobycie stu-

denckiego indeksu już w trakcie matury. 
Do matury przystąpił w bieżącym roku 
szkolnym stypendysta Prezesa Rady Mi-
nistrów – uczeń klasy IVf o profilu ma-
tematyczno – informatycznym Jakub 
Bielawski. Liceum ukończył z najwyż-
szą średnią wyników 5,4, uzdolniony 
przede wszystkim matematycznie 
(matematyki w liceum uczył go mgr 
Zbigniew Sawka). 

Do największych jego szkolnych 
sukcesów należy zaliczyć: 
-    udział w II etapie Olimpiady Mate-

matycznej – Lublin 2001 
-    udział w krajowym finale Międzyna-

rodowego Konkursu matematyczne-
go „Paryż 2001”  i „Paryż 2002” 

-    udział w drugim etapie Olimpiady 
Astronomicznej (nauczyciel fizyki 
mgr Lesław Franus) 

− udział w finale Internetowego Kon-
kursu Matematycznego. 

 

           Opracowała: Mieczysława Trześniowska 

Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego 

           W Zespole Szkół Budowla-
nych do pisemnego egzaminu dojrza-
łości przystąpiło 142 uczniów z klas 
technikum zawodowego, liceum zawo-
dowego oraz 17 słuchaczy z technikum 
zaocznego.  

Z języka polskiego popularno-
ścią cieszył się drugi temat dotyczący 
bohaterów, którzy „doświadczyli bole-
snego rozdźwięku między marzeniami 
a rzeczywistością”. 

Znaczna część abiturientów  
liceum zawodowego zdecydowała się 
zdawać tzw. „maturę pomostową”.  

Na egzaminie ustnym z j. pol-
skiego będą oni odpowiadać na 2 pyta-
nia z wylosowanego zestawu oraz refe-
rować zagadnienie typowe dla „Nowej 
Matury, które wybrali na początku roku 
szkolnego i samodzielnie opracowali.  

 
Opracowała: Halina Baran 

Tuż przed rozpoczęciem egzaminu dojrzałości 

Fot. A. Dąbrowska 

           Do egzaminu dojrza łości  
w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie przystąpiło 30 osób - abi-
turientów klasy IV G Liceum Zawodo-
wego. Po stwierdzeniu nienaruszalno-
ści koperty z tematami egzaminacyjny-
mi i odczytaniu tematów, maturzyści 
przystąpili do pisania prac.  
W pierwszym dniu matury z języka 
polskiego największą popularnością 

cieszył się temat I: aż 21 uczniów pisa-
ło o rozstaniach bliskich sobie osób, 
ukazanych w literaturze. Żaden z matu-
rzystów nie pokusił się o interpretację 
wiersza Z. Herberta - „Rozważania  
o problemie narodu”. W drugim dniu 
egzaminu dojrzałości zdający wybrali: 
matematykę (26 osób) oraz historię  
(4 osoby).  
 

Opracował: Tadeusz Sperber 

 

Wszystkim Maturzystom powodzenia, „szczęśliwej ręki”  
w losowaniu pytań  

na egzaminach ustnych oraz udanego startu w dorosłe życie  
życzy  

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”. 

Abiturienci ZSE w drugim dniu matury 

Fot. A. Kałamucka 

Fot. A. Kałamucka 
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           W dniach 12-13 kwietnia 2002 r. odbyła się VIII Giełda 
Piosenki Turystycznej w Dukli. W konkursie brało udział 10 zespo-
łów z woj. podkarpackiego i małopolskiego. Poziom konkursu był 
bardzo wysoki i wyrównany, dlatego jury miało problemy z wyło-
nieniem najlepszych. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie reprezentowany 
był przez grupę uczniów w składzie: Paulina Duplaga, Mateusz 
Ździebko, Paweł Wrona, Katarzyna Czech. W konkursie piosenki 
ekologicznej nasz zespół zajął I miejsce, prezentując piosenkę  
„Troska o Ziemię”- ze słowami i muzyką Mateusza Ździebko  
– ucznia kl. II LE „c”. 
           W kategorii piosenki turystycznej zajęliśmy III miejsce.  
Od ośmiu lat bierzemy udział w tej imprezie  
i stało się już tradycją, że zawsze zajmujemy czołowe miejsca. 
           Nigdy nie zapomnę tej chwili, kiedy przyjechałam  
z młodzieżą na Giełdę Piosenki Turystycznej do Dukli  
w kwietniu 2000 r. Wysiedliśmy z autobusu i moja grupa rozgląda-
jąc się uważnie, spojrzała porozumiewawczo po sobie i zaczęła nu-

cić słowa pio-
senki: „Co ja 
tutaj robię, co 
ja robię tu?”. 
Nie dziwiła 
mnie począt-
kowo taka re-
akcja, gdyż  
w l a t ach  
1995 – 1999 
ten konkurs 
odbywał się  
w Bieczu. 
Próbowa łam 
ich przekonać, 

że nie znaleźliśmy się na końcu świata, lecz w miejscu, które może 
zainteresować swą burzliwą historią, cennymi zabytkami, sławnymi 

 ludźmi, czy pięknymi krajobrazami. Wyruszyliśmy  
w drogę, zwiedzając najpierw miasto oraz piękne jego 
zabytki, a mianowicie: Rynek, Kościół pw. Św. Marii 
Magdaleny, Muzeum Historyczne - Pałac, Park przy-
pałacowy, Klasztor i Kościół o.o. Bernardynów oraz 
Cmentarz wojenny. Myślę, że wszyscy uczestnicy 
konkursu mile wspominają nie tylko sam przegląd pio-
senek, ale również wrażenia związane ze zwiedzaniem 
historycznego miasta, jego okolic, wędrówki po szla-
kach turystycznych. W tym roku wędrowaliśmy pie-
szym szlakiem śladami Św. Jana z Dukli, który prze-
biega: Dukla – „Złota Studzienka” – Lipnica (kładka 
na Jasiołce) – Folusz - Pustelnia Św. Jana. Długość 
szlaku wynosi 7 km, czas przejścia zajmuje  
ok. 2 godz. – (kolor niebieski). Wszystkich turystów 
serdecznie zapraszamy na piękną wędrówkę, bo warto! 
Najbardziej cieszy fakt, że co roku Ci młodzi ludzie 
spotykają się w tym samym gronie śpiewając piosenki 
na coraz to wyższym poziomie. Przyjeżdżając tutaj, 
pogłębiają również swoje stare przyjaźnie i zawierają 
nowe. 
                      „Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, 
                      tam dobre serca mają. 
                      Źli ludzie wierzaj mi, ci nigdy  
                      nie śpiewają” 
 
 
                                                             Opracowała: Danuta Słaby 

Najprzyjemniejsza chwila dla wykonawców - odebranie nagród  

Konkurs Piosenki Turystycznej zdaniem publiczności stał na wysokim poziomie 

                    „Dzieci są wiosną  społeczeństwa” 
                      Jan Paweł II 
 
 

 
           Z okazji zbliżającego 
się Dnia Dziecka wszyst-
kim Dzieciom samych sło-
necznych chwil, pogodne-
go i radosnego dzieciństwa 

oraz spełnienia najskrytszych marzeń 
 
 

                                            życzy  
                                 Starosta Brzozowski  
                                       Józef Rzepka  

 
„Człowiek przemierza świat w poszukiwaniu szczęścia,  

a znajduje je po powrocie do domu” 
                                                   George Moore 

 
           26 maja to dzień, kiedy myślimy o Matce, 
skarbnicy miłości i ciepła rodzinnego. Wszyst-
kim Matkom z okazji Ich święta najserdecz-
niejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, zado-
wolenia ze swoich pociech, a także wyrazy naj-
wyższego szacunku za trud, jaki wkładają  

w wychowanie młodego  człowieka  
 

                       składa 
            Starosta Brzozowski 
                Józef Rzepka  



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

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

                  AKTYWIZACJA ZAWODOWA  
BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR  

I CZŁONKÓW ICH RODZIN  

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 21. 05. 2002 r. 

 

       1. Inżynier – budownictwo lądowe (doświadczenie,  
           uprawnienia kierownika budowy) 
       2. Recepcjonista (wykształcenie wyższe ekonomiczne) 
       3. Szwaczka ( doświadczenie) 
       4. Nauczyciel języka angielskiego 
 
        

           5. Nauczyciel języka niemieckiego 
           6. Ekonomista – informatyk 
           7. Fryzjer damsko - męski 
           8. Lekarz alergolog 
           9. Kierowca kategorii C 

    10. Sprzedawca (wykształcenie handlowe - doświad-
czenie) 

           Od początku kwietnia br. realizowany jest przez 
 Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Urząd Gminy Nozdrzec  
i Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Tere-
nowy w Rzeszowie program lokalny, mający na celu aktywi-
zację zawodową byłych pracowników PGR i członków ich 
rodzin. 
           Przyjęty do finansowania przez Agencję Własności 
Rolnej Skarbu Państwa program obejmuje zatrudnienie 50 
osób bezrobotnych. 
           Zatrudnione osoby przez okres co najmniej 24 miesię-
cy (miesięczna refundacja kosztów zatrudnienia udzielana 
przez AWRSP za jednego zatrudnionego wynosi 760 zło-
tych), wykonywać będą m.in. prace przy konserwacji urzą-
dzeń melioracyjnych, zalesianiu, a także przy naprawie, kon-
serwacji i bieżącym utrzymaniu dróg na terenie całego po-
wiatu. 
           Uruchomienie przedmiotowego programu lokalnego 
poprzedzone zostało zawarciem stosownego porozumienia 

pomiędzy wszystkimi partnerami biorącymi w nim udział,  
w celu zagwarantowania jego prawidłowej realizacji. Głów-
nym koordynatorem programu jest Starosta Brzozowski  
Józef Rzepka, a biorą w nim udział: Urząd Gminy Nozdrzec 
wraz z przedsiębiorcami z terenu gminy, Powiatowy Urząd 
Pracy w Brzozowie i Powiatowy Zarząd Dróg  w Brzozowie. 
           Bardzo trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy po-
wiatu brzozowskiego (stopa bezrobocia wynosi 24%) powo-
duje, że każda inicjatywa mająca na celu tworzenie nowych 
miejsc pracy musi być wykorzystywana. Realizacja tego pro-
gramu jest przede wszystkim szansą dla osób bezrobotnych 
ze środowisk popegeerowskich, niejednokrotnie długotrwale 
bezrobotnych, na powrót do aktywnego życia zawodowego. 
Dla całej społeczności lokalnej rozwiązania te przyniosą wy-
mierne korzyści poprzez realizację określonych w projekcie 
prac inwestycyjnych i modernizacyjnych. 

Opracował: Kierownik PUP 
                                                                                          Józef Kołodziej 
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Wyszczególnienie Liczba  
bezrobotnych Kobiety Mężczyźni Z prawem 

do zasiłku 
Bez prawa 
do zasiłku 

Miasto Brzozów 794 374 420 190 604 

Gmina Brzozów 2528 1304 1224 477 2051 

Gmina Domaradz 857 411 446 179 678 

Gmina Dydnia 1236 648 588 202 1034 

Gmina Haczów 1023 537 486 229 794 

Gmina Jasienica 845 421 424 197 648 

Gmina  Nozdrzec 1058 512 546 205 853 

Ogółem: 8341 4207 4134 1679 6662 

Wyszczególnienie Liczba  
bezrobotnych Kobiety Mężczyźni 

Wyższe 165 109 56 

Policealne i średnie 
zawodowe 1902 1229 673 

Średnie ogólne 305 236 69 

Zasadnicze  
zawodowe 3686 1673 2013 

Podstawowe 2283 960 1323 

Ogółem 8341 4207 4134 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30. 04. 2002 r. 
1. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podziałem na gminy 2. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia  



      NARKOMANIA ?       NARKOMANIA ?       NARKOMANIA ?    
                                    –––   WYBÓRWYBÓRWYBÓR   NALEŻYNALEŻYNALEŻY   DODODO   CIEBIECIEBIECIEBIE   c.dc.dc.d...   
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Drukarnia 

            W poprzednim artykule, dotyczącym narkomanii, zwrócili-
śmy uwagę na ogólne źródła i przyczyny, które składają się na 
wciąż wzrastające zjawisko uzależniania się od środków psychoak-
tywnych wśród młodego pokolenia. 
            W tym artykule przybliżymy Państwu motywy charaktery-
styczne dla poszczególnych, indywidualnych osób, które  
w dużym stopniu decydują o sięgnięciu po narkotyk. 
Należy tu wymienić : 
- trudność z odpowiedzią na pytanie o cel i sens własnego życia 

oraz ludzi w ogóle, 
- nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach wymagających prze-

zwyciężenia własnych ograniczeń biologicznych, psychicznych, 
społecznych i duchowych, 

- poczucie niskiej wartości osobowej, 
- konflikty międzyludzkie z ustalonymi autorytetami:  

 rodzicami, nauczycielami i wychowawcami, 
- ciągłe odczuwanie poczucia krzywdy ze strony dorosłych, 
- nieumiejętność przewidywania skutków eksperymentowania ze 
środkami farmaceutycznymi i odurzającymi, 

- poczucie alienacji, wyobcowania, osamotnienia w środowisku 
rodzinnym, szkolnym itp., 

- poszukiwanie sukcesu za wszelką cenę, 
- niski poziom przyswajania norm i wartości, zwłaszcza takich, 

jak: życie, zdrowie, odpowiedzialność, 
- brak zaufania do rodziców, nauczycieli, wychowawców, 
- brak sformułowanych, długofalowych celów i zadań życiowych  

swoich i osób bliskich, 
- egocentryzm, przejawiający się w uporczywym myśleniu tylko  

o sobie, 
- chęć skrócenia perspektywy życiowej, niechęć do budowania, 

umacniania własnego życia. 
Działania, zapobiegające nasilaniu się wyżej wymienionych 

zjawisk, są silnie związane z całym procesem wychowania i uspo-
łeczniania człowieka. Główną rolę odgrywają tu rodzice oraz pra-
widłowe relacje międzyludzkie. Równie ważny jest wkład szkoły, 
jednakże obie te instytucje: rodzina i szkoła nie będą mogły sku-
tecznie przeciwdziałać uzależnieniom od środków psychoaktyw-
nych bez wsparcia instytucji państwowych, przepisów prawa oraz 
środków informacyjnych i terapeutycznych.  
Mimo, iż wielka jest rola  rodziców i osób spoza rodziny  
w procesie kształtowania świadomości i hierarchii wartości młode-
go człowieka – to jednak za własne decyzje i życiowe wybory po-
zostaje odpowiedzialny on sam. 
             Obecna sytuacja ekonomiczna i społeczna stawia nastolat-
ków przed trudnymi wyborami. Do tego dochodzi nieunikniony 
nacisk grupy rówieśników, nie zawsze pozytywny, lansowany przez 
media styl życia i otoczenia, wewnętrzna, tkwiąca w nas głęboko 

chęć bycia akceptowanym za wszelką cenę – nawet za cenę naraże-
nia zdrowia i utraty życia. Potrzeba osiągania sukcesów popycha 
młodzież do działań niezgodnych z logiką i normami moralnymi. 
Długo skrywane problemy własnej osobowości i problemy  
w stosunkach międzyludzkich są najczęściej nieświadomym moto-
rem, który popycha młodego człowieka do pierwszych kontaktów  

z substancjami psychoaktyw-
nymi. Człowiek dość często 
szkodzi sobie sam, nie zdając 
sobie z tego sprawy lub lek-
ceważąc  niebezpieczeństwo. 
Narkotyki, podobnie jak  
alkohol i inne nałogi poma-
gają „zapełnić” pustkę, emo-
cjonalny ból, poczucie 
krzywdy i zagrożenia. Są  
„alternatywą „dla braku suk-
cesów, prawdziwych uczuć 
miłości i przyjaźni. Osoba 

sięgająca po narkotyki nie zadaje sobie trudu odnalezienia prawdzi-
wej przyczyny swoich realnych lub wyimaginowanych niepowo-
dzeń. Często źródło nieszczęścia i cierpienia jest niezależne od tej 
osoby, mogą to być konflikty i patologie w rodzinie – alkoholizm 
rodziców, skrajna nędza, brak zainteresowania i uczucia ze strony 
rodziców, przemoc w rodzinie itp. 

Trudny okres dojrzewania do dorosłości sprzyja  
postawom buntu, agresji, niezgody na moralny i społeczny porzą-
dek świata. Otoczenie przysparzające cierpienia, stresu czy lęku 
rzadko wykazuje w tym czasie wystarczające oparcie i zrozumienie. 
Jednakże można stwierdzić, że chęć wejścia w kontakt z  narkoty-
kami nie jest wynikiem jedynie kryzysów związanych z okresem 
dojrzewania. Wiąże się to w dużym stopniu z błędami popełniony-
mi w całym procesie wychowawczym młodego człowieka,  
a zwłaszcza z niedostatecznym ukształtowaniem hierarchii warto-
ści . 

Człowiek, pewien swych zasad i życiowych wartości,  nie 
będzie odczuwał  potrzeby poszukiwania ucieczki  
od świata lub atrakcji w narkotycznym odurzeniu, które poza chwi-
lową przyjemnością niesie cierpienie i zniewolenie. 
Prawdziwą radość i wolność można odnaleźć jedynie w budowaniu 
rzetelnych i trwałych więzi międzyludzkich oraz realizacji wła-
snych dążeń na miarę wyznawanych ideałów i wartości. Dobre sa-
mopoczucie i satysfakcja nie są wynikiem zażywania narkotyków  
– są efektem odpowiedzialnego i szlachetnego życia. 
  

Opracował: Instruktor terapeutyczny 
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Gruźlica – choroba zwalczana z urzędu 
            Gruźlica jest chorobą znaną od naj-
dawniejszych czasów, zakaźną  i zaraźliwą, 
zwykle ma przewlekły przebieg.  Występu-
je ona u ssaków domowych  i dzikich, wy-
woływana jest przez prątki gruźlicze.  
Choroba ta jest bardzo niebezpieczna ze 
względu na dużą wytrzymałość prątków 
gruźliczych na czynniki środowiska ze-
wnętrznego oraz oporność na środki che-
miczne, długą przeżywalność w środowisku 
zewnętrznym i w zakażonym organizmie 
oraz na przebieg, który toczy się miesiąca-
mi i latami, a także zmiany chorobowe  
w narządach jakie powoduje zarazek.  
             Głównym źródłem zakażenia jest 
człowiek lub chore zwierzę, zarówno do-
mowe jak i dzikie, rozsiewające nawet  
i latami prątki do środowiska – do paszy, 
wody. Stają się one materiałem zakaźnym  
i po spożyciu ich, proces chorobowy rozpo-
czyna się w jelitach. Do zarażenia się może 
dojść także przez kontakt z wydzielinami  
i wydalinami chorego osobnika. Wówczas 
proces rozpoczyna się w płucach lub 
oskrzelach. Prątki z zakażonych jelit lub 
płuc rozprzestrzeniają się na cały organizm.  
             Szerzeniu się gruźlicy sprzyjają: 
osłabiona odporność organizmu, niedoży-
wienie, ciemne nieprzewietrzane pomiesz-
czenia, narażenie organizmu na częste dzia-

łanie pyłu, kurzu, które powodują nieżyty 
dróg oddechowych ułatwiające wnikanie 
prątków. Do najczęstszych objawów gruźli-
cy należą: zwyżka ciepłoty ciała, osłabienie, 
chudnięcie, niedokrwistość oraz objawy  
z zaatakowanych narządów. Najczęstszą 
postać choroby stanowią: gruźlica płuc, 
której symptomami są: duszność, wilgotny 
kaszel i rzężenia oraz gruźlica jelit; w for-
mie niestrawności, zaparć na przemian  
z rozwolnieniem i spadkiem apetytu. 
             Rozpoznawanie choroby na podsta-
wie badania klinicznego i bakteriologiczne-
go nie jest całkowicie miarodajne. Podsta-
wowym badaniem, stosowanym we wszyst-
kich krajach u bydła, u którego dochodzi 
przeważnie do zachorowania, jest próba 
alergiczna zwana tuberkulinizacją. Polega 
ona na wstrzyknięciu śródskórnym tuberku-
liny, tj. produktu białkowego, otrzymywa-
nego z hodowli prątka gruźliczego oraz 
stwierdzeniu, czy dany osobnik reaguje, czy 
nie na tuberkulinę. Reakcja ta uwidacznia 
się w postaci guza bądź obrzęku w miejscu 
wprowadzenia tuberkuliny. Odczyn taki 
świadczy o tym, czy zwierzę miało w swo-
im życiu kontakt  z prątkiem gruźlicy.  
             W wyniku wieloletniego zwalczania 
choroby, nasz kraj ogłoszono w 1975 roku 
za wolny od tej choroby, co oznacza, że 

liczba bydła reagującego dodatnio na tuber-
kulinę jest mniejsza niż 0,5%. Obecne wy-
siłki służby weterynaryjnej zmierzają nie 
tylko do utrzymania osiągniętego stanu, ale 
również do całkowitego zwalczania choro-
by u bydła i innych zwierząt. Dla osiągnię-
cia  tego celu prowadzone są u bydła (wiek 
pow. 3 miesięcy), co 3 lata tuberkulinizacje 
kontrolne, z natychmiastowym usunięciem 
i poddaniem ubojowi zwierząt dodatnio 
reagujących.  
             Jeżeli chodzi o zachorowania wśród 
ludzi, to główną ich przyczyną staje się naj-
częściej spożywanie mleka lub innych pro-
duktów spożywczych, pochodzących od 
chorego zwierzęcia. Możliwe i stosunkowo 
częste jest zakażenie drogą kropelkową od 
chorego osobnika. Jednak statystyki z ostat-
nich lat stwierdzają, że wraz ze zmniejsze-
niem liczby chorego bydła, zmniejszyła się 
zachorowalność u ludzi. Ważne jest prowa-
dzenie badań okresowych na gruźlicę u na-
szych zwierząt gospodarskich. 
 
 

Opracował: Jarosław Giermański  
                             Inspektor Weterynarii  

                             ds. chorób zakaźnych zwierząt  
ul. Waslebena 6, 38-400 Krosno,  

                                     tel. (0-13) 43-696-11 

            Bakterie Salmonella występują u zwierząt dzikich i hodow-
lanych. W sprzyjających warunkach (ciepło, wilgoć, obecność biał-
ka ) mogą żyć poza organizmem żywym przez kilka miesięcy.  
Przemysłowa hodowla drobiu i przetwórstwo żywności przyczyniły 
się w ostatnich latach do wzrostu zachorowań na salmonellozy na 
całym świecie.  

 U ludzi bakterie te wywołują najczęściej dolegliwości żo-
łądkowo-jelitowe, nazywane potocznie zatruciem pokarmowym. 
Objawy chorobowe, występujące zwykle po 6-72 godzinach od za-
każenia, to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, czasami nudności lub 
wymioty. 
             U niemowląt, małych dzieci, ludzi wyniszczonych choroba-
mi lub u osób w podeszłym wieku choroba może przebiegać bardzo 
ciężko, ze zmianami w narządach wewnętrznych, stawach, a nawet 
z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. 

Po przebyciu choroby, pałeczki mogą być wydalane z kałem 
przez kilka dni, tygodni  lub miesięcy. 
Człowiek zakaża się:   
• poprzez żywność i odchody zakażonych zwierząt ( najczęściej 

drobiu, myszy, szczurów), 
• poprzez produkty żywnościowe, pochodzące od zwierząt zakażo-

nych (jaja, mięso, mleko), 
• od zakażonych zwierząt (kurczęta hodowane w domach) i ludzi, 

wydalających pałeczki z kałem, zarówno chorych, jak i zdrowych 
(nosicieli). 

Najczęściej nośnikiem pałeczek są produkty, zawierające surowe 
jaja (majonezy, kremy, lody, zupy dla niemowląt i inne) oraz  

rozdrobnione przetwory mięsne (galaretki, pasztety, pierogi).  
Mimo wszędobylstwa pałeczek Salmonella, zachorowaniom moż-
na zapobiec poprzez: 
• mycie rąk po wyjściu z ubikacji i przed przygotowaniem posił-

ków,  
• utrzymywanie w czystości naczyń, sprzętów kuchennych i samej 

kuchni (ulubionym siedliskiem bakterii są wilgotne gąbki i zmy-
waki), 

• przechowywanie żywności w niskiej temperaturze, 
• zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności, 
• wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, 

aby nie stykały się z innymi produktami, 
• całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich przetworów przed 

przystąpieniem do smażenia, pieczenia, gotowania, 
• poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury 

(gotowanie, pieczenie, duszenie), które jest najłatwiejszym spo-
sobem niszczenia zarazka (smażenie jest mniej skuteczne), 

• mycie jaj przed rozbiciem skorupki, 
• parzenie jaj we wrzątku przez 10 sekund, (jaj używanych do wy-

robu potraw i deserów, nie poddawanych działaniu wysokiej 
temperatury), 

• unikanie lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwór-
ców i przygodnych sprzedawców.  

W razie wystąpienia objawów chorobowych należy natychmiast 
zgłosić się do lekarza.  

                                          (inf. własna) 

UWAGA SALMONELLA ! ! ! 
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Pościg jak z „reality show” 
            29 kwietnia około 1. 15 na jednej z ulic Brzozowa nie za-
trzymał się do kontroli drogowej kierowca opla-kadeta. Jak się póź-
niej okazało, sprawca ma 17 lat i nie posiada uprawnień do prowa-
dzenia pojazdów. Ponadto był w stanie nietrzeźwym. Pasażerowie 
samochodu (czterech mężczyzn i dziewczyna) także znajdowali się 
pod wpływem alkoholu.  
             Pościg chwilami przypominał sceny z filmu sensacyjnego, 
gdyż nietrzeźwy kierowca opla-kadeta pędził po krętych ulicach 
Brzozowa z zawrotną prędkością 120-130 km/ha i omijał napotkane 
blokady policyjne. Zatrzymany w końcu nastolatek będzie odpo-
wiadał za przestępstwo, gdyż tak traktowane jest kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwym, stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz narażanie zdrowia i życia pasażerów. 
 

Najdłuższy weekend współczesnej Europy  
Majowy, długi weekend obfitował w różnego rodzaju zdarzenia, 
wymagające interwencji brzozowskiej policji. Oto niektóre z nich: 
1. W Starej Wsi doszło do kolizji drogowej. Kierowca audi-80, 

mieszkaniec Brzozowa nie zachował należytych środków ostroż-

ności i zjechał do przydrożnego rowu, co stanowiło zagrożenie 
dla ruchu drogowego i znajdujących się w pojeździe pasażerów. 
Kierowca został ukarany mandatem karnym w wys. 300 zł. 

2. W Grabówce doszło do pożaru, którego przyczyn nie wyjaśnio-
no. Całkowicie spłonął budynek gospodarczy, a straty są duże. 

3. W Przysietnicy doszło do tragicznego w skutkach wypadku dro-
gowego. Na leżącego na jezdni mężczyznę najechał kierujący 
oplem-astrą (prawdopodobnie mężczyznę przejechał także po-
przedzający opla, ford eskort). Lekarze karetki pogotowia, która 
przyjechała na miejsce zdarzenia, stwierdzili zgon poszkodowa-
nego. 

4. Na terenie gminy Dydnia n.n. sprawcy włamali się do jednego ze 
sklepów i dokonali kradzieży różnych artykułów (m.in. alkohol, 
papierosy, mini – wieżę hi-fi, zestaw komputerowy, płyty CD). 
Zabezpieczone ślady pozwoliły na wytypowanie sprawców wła-
mania.  

5. W Starej Wsi kierująca samochodem marki seat-ibiza, mieszkan-
ka Otylina nie zachowała należytej odległości od poprzedzające-
go – kadeta i doprowadziła do zderzenia. W wyniku tej stłuczki 
uszkodzone zostały obydwa pojazdy.       

PO JEDNYM GŁĘBSZYM ... 
Przed nami okres urlopowo-wakacyjny - war-
to więc przypomnieć wybrane relacje "alkohol 
a kierujący" 
- szacunkowe stężenie alkoholu we krwi 
kobiety jest o ok. 75% większe niż u mężczy-
zny. 
Odpowiedzmy sobie na pytanie:  Jaki 
jest wpływ alkoholu na kierowcę? 
• Jak zapewne każdy z kierujących wie - pro-
wadzenie pojazdu wymaga przede wszystkim 
świetnej koordynacji wzrokowo-ruchowej 
ponieważ 90% informacji docierających do 
kierowcy to informacje wzrokowe - te alkohol 

zaburza najszybciej. 
• Alkohol pogarsza koordynacje ruchów - trudności w wykonywa-

niu dwóch i więcej czynności jednocześnie. 
• Wydłuża czas reakcji np. w przypadku hamowania, gdy kierują-

cy dostrzega niebezpieczeństwo. 
• Powoduje pogorszenie wzroku - występują problemy z dostrze-

ganiem szczegółów, np. osób na jezdni, świateł, znaków i innych 
przeszkód. 

• Zawęża pole widzenia od kąta 180˚ do bardzo wąskiego, przez 
co np. można nie zauważyć pojazdu wyjeżdżającego z bocznej 
drogi. 

• Powoduje błędną ocenę odległości i szybkości (samochód, pas 
jezdni lub drzewo mogą wydawać się dużo dalej niż są w rzeczy-
wistości). 

Rozwiejmy mity: 
• kawa nie usunie alkoholu z Twojego organizmu. Kofeina zawar-

ta w kawie jest stymulatorem, który znosi efekt senności wywo-
łany alkoholem, jednak nie ma wpływu na wytrzeźwienie 

• ani świeże powietrze, ani prysznic nie przyśpieszą procesu tra-
wienia alkoholu 

• piwo bezalkoholowe również zawiera alkohol - do 1,5%, jeśli 
wypije się go więcej - skutek będzie podobny 

• zapach miętowych cukierków na pewno wzbudzi podejrzenie 
policjantów, zaproponują użycie urządzenia do stwierdzenia stanu 

alkoholu w wydychanym powietrzu lub odwiozą do przychodni 
lekarskiej celem zbadania poziomu alkoholu we krwi 

• Pamiętajmy, że ok. 6-10% alkoholu jest wydalanych przez skórę, 
w oddechu lub moczu, pozostałe 90-94% musi ulec rozkładowi  
w wątrobie 

• Nawet jeśli nie czujemy smaku alkoholu w drinku, nie oznacza 
to, że jest go mniej lub jest mniej szkodliwy. Alkohol jako substan-
cja chemiczna pozostaje niezmienny. Rozcieńczenie napojem ga-
zowanym powoduje szybsze dostawanie się alkoholu do krwi, 
więc prędzej odczujemy jego skutki. Sam alkohol podlega standar-
dowemu procesowi rozkładu, który wynosi średnio ok. 10 g na 
godzinę. Jest to jednak  uwarunkowane wieloma czynnikami: m.in. 
wagą, wiekiem osoby, temperaturą otoczenia, osłabieniem  
w związku z wcześniej przebytymi chorobami, itp.  
Przypominamy skutki prawne: 
• Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem, pro-

wadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem - osobie będącej 
w stanie nietrzeźwym, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka 
podobnie działającego do alkoholu. W Polsce dopuszczalny po-
ziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2‰.  
W związku z wprowadzeniem jednostki obliczeniowej 
(miligramów w 1 dm³ wydychanego powietrza, w skrócie  
"mg/l") warto wiedzieć, iż 0,09 mg/l stanowi 0,189 ‰, ale już 
0,10 mg/l daje wynik porównywalny z 0,21‰. Gdy stężenie al-
koholu wynosi  od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l - określa się to stanem 
po użyciu alkoholu, gdy natomiast stężenie wynosi powyżej 0,25 
mg/l wówczas jest to stan nietrzeźwości. Kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwym jest przestępstwem. 

• Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwym 
lub w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środ-
ka - przysługuje 10 punktów karnych oraz zatrzymanie  prawa 
jazdy. 

• Pamiętajmy, że policjant jest powołany m.in. do: 
- żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną 

osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że mogła kierować pojazdem - badania w celu stwierdzenia  
zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego po-
dobnie do alkoholu 

- uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się  

Najważniejsze wydarzenia z powiatu brzozowskiego 



w stanie nietrzeźwym lub w stanie po użyciu alkoholu albo środ-
ka działającego podobnie do alkoholu 

- usunięcia pojazdu z miejsca zagrażającego bezpieczeństwu po-
zostałych uczestników ruchu drogowego. 

Jak rozpoznać nietrzeźwego kierowcę? Praktyczne rady 
dla kierowców: 
• przekracza linię na jezdni lub wręcz jedzie niewłaściwą stroną 

jezdni 
• robi bardzo szerokie zakręty 
• jedzie bardzo powoli 
• zatrzymuje się lub hamuje gwałtownie  
     i bez powodu 
• jedzie nierównym tempem 
• powoli reaguje na sytuacje na drodze 
• przeklina, jest nadmiernie pobudzony,                              
             wymachuje rękoma 
• jedzie biernie za jakimś pojazdem 
• skręca ostro i/lub tam gdzie jest zakaz 

wjazdu 
• jedzie bez świateł, kierunkowskazów 
• mogą być także inne zachowania, które odbiegają od zwyczajo-

wo przyjętych. 
Skoro przed nami  okres urlopowo-wakacyjny warto wie-

dzieć jaka jest dopuszczalna zawartość alkoholu w innych kra-
jach Europy: 0,09 ‰ - Białoruś, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, 
Malta, Rumunia, Słowacja i Turcja (kierowcy samochodów osobo-
wych z przyczepami i samochodów ciężarowych), Ukraina i Wę-
gry, 0,00 ‰ - dla kierowców zawodowych i 0,50 ‰ dla pozosta-
łych kierowców w Chorwacji, Słowenii i Macedonii, 0,10 ‰ - na 
terenie Federacji Rosyjskiej, 0,20 ‰ - Bułgaria i Szwecja, 0,50 ‰ - 
Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Dania, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Jugosławia, Łotwa, Niemcy, 
Norwegia, Portugalia, Serbia i Turcja, 0,80 ‰ Irlandia, Lichtenste-
in, Luksemburg, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy, warto jed-
nak wjeżdżając do danego kraju upewnić się, czy nie dokonano 
zmian w tym zakresie.                 Rzecznik Prasowy KPP w Brzozowie 

                                            Jan Wolak 
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BBBEZPIECZNIEZPIECZNIEZPIECZNI   NANANA   DRODZEDRODZEDRODZE   
11 maja br. na obiektach Szkoły 

Podstawowej w Brzozowie i Gimnazjum  
w Starej Wsi odbył się Finał Wojewódzkie-
go Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.  
Celem turnieju było podnoszenie kultury 
motoryzacyjnej społeczeństwa, działanie na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  w tym bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży szkolnej. 

Uroczyste otwarcie turnieju miało 
miejsce na rynku głównym w Brzozowie. 
Przybyłych gości przywitał V-ce Prezes  
ZO PZM w Rzeszowie – Jan Jędrzejko. Po 
zakończeniu części oficjalnej uczestnicy 
zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. 
Dzieci ze szkół podstawowych w uroczy-
stym pochodzie przeszły do budynku szkoły 
SP w Brzozowie, natomiast młodzież gim-
nazjalna przejechała autokarem do Gimna-
zjum w Starej Wsi.  
            Organizatorami Finału byli: Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie i Polski Związek Moto-
rowy – Zarząd Okręgowy w Rzeszowie. 
Wśród współorganizatorów wymienić nale-
ży: Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego w Rzeszowie, Podkarpackie 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Oddział 

Okręgowy PZU S.A. w Rzeszowie, Staro-
stwo Powiatowe w Brzozowie, Urząd Miej-
ski w Brzozowie, SP w Brzozowie  
i Gimnazjum w Starej Wsi.  

W zawodach wzięło udział ok. 160 

osób ze szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z całego województwa podkarpackie-
go. Finał wojewódzki był jednoetapowy. 
Składał się z części teoretycznej i praktycz-
nej. Test dotyczył zasad i przepisów 
 o ruchu pieszych  i rowerzystów oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedlekar-

skiej. W prak-
tycznej części 
z a w o d n i c y 
prezentowali 
swoje umie-
j ę t n o ś c i 
s p r a w n e g o 
poruszania się 
po miasteczku 
ruchu drogo-
wego. Jazda 
rowerem po-
legała na 
przejechaniu 
wylosowanej 
trasy, zgodnie 
z obowiązują-

cymi przepisami ruchu drogowego. Podczas 
przejazdu należało trzymać się wyznaczo-
nych punktów kontrolnych. Następnym eta-
pem eliminacji była sprawnościowa jazda 
rowerem po torze przeszkód. Tor sprawno-
ściowy składał się m.in.: z równoważni, 
ósemki, zmiany pasa ruchu. Uczestnicy tur-
nieju starali się szybko i sprawnie pokony-
wać przeszkody oraz zdobywać punkty dla 
drużyny. Ostatnim sprawdzianem było 
udzielenie pierwszej pomocy przedlekar-
skiej. W Szkole Podstawowej uczestnicy 
mieli za zadanie udzielić pierwszej pomocy 
w następujących przypadkach: rana cięta, 
rana kłuta oraz obce ciało w organizmie. 
Gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą  
w trudniejszych zadaniach: złamanie otwar-
te z przemieszczeniem palca wskazującego, 
kończyny górnej, zerwanie paznokcia oraz 
otwarcie stawu. Zmagania uczestników tur-
nieju oceniał trzyosobowy zespół sędziow-
ski z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ra-
townictwa Drogowego w Jaśle.  

             W Finale Wojewódzkim Ogólnopol-
skiego Turnieju  Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego w kategorii Szkoły Pod-
stawowe cztery pierwsze miejsce zajęły:  
I miejsce - SP z Czarnej, II miejsce - SP  
z Iwonicza, III miejsce - SP z Rzeszowa,  
IV miejsce -SP z  Brzozowa. W kategorii 
Gimnazja: I miejsce - Stara Wieś, II miej-
sce - Czarna, III miejsce - Iwonicz.  
             Wszystkim uczestnikom turnieju 
wręczono nagrody rzeczowe i upominki. 
Osoby, które zajęły pierwsze miejsca, otrzy-
mały dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe 
w postaci rowerów, ufundowanych przez 
Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie 
i Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgo-
wy w Rzeszowie. Za zajęcia I miejsca Gim-

nazjum w Starej Wsi otrzymało rower gór-
ski z wyposażeniem, przekazany szkole 
przez Starostę Brzozowskiego - Józefa 
Rzepkę. Rower będzie spełniał bardzo waż-
ną rolę, na nim bowiem uczniowie będą 
przygotowywać się do egzaminu na kartę 
rowerową. Rowery, zakupione przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Brzozów - Janusza 
Dragułę, otrzymała  Szkoła Podstawowa  
w Brzozowie.   
             Gratulujemy wszystkim zwycięzcom  
i uczestnikom, życzymy dalszych sukcesów 
w zdobywaniu wiedzy na temat bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.  
 

Opracowały: Katarzyna Milczanowska 
                                    Anna Kałamucka       

Zwycięzcy turnieju otrzymali rowery 

Przyznawanie zasłużonych punktów  gimnazjalistom  

Fot. K. Milczanowska 

Jazda po miasteczku ruchu drogowego 

Fot. K. Milczanowska 



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 

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU  
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO WYMAGANE  

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH  
I ZABUDOWANIACH GOSPODARCZYCH 

Wymagania przedstawione poniżej są uzupełnieniem 
tematu, opisanego we wcześniejszym wydaniu  
„Brzozowskiej Gazety Powiatowej”. Dotyczy on obowiąz-
ków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów z za-
kresu bezpieczeństwa pożarowego. 
Podstawowe zasady, dotyczące budynków mieszkalnych, jak  
i zabudowań gospodarczych w zakresie zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego: 
• Wszystkie budynki, za wyjątkiem mieszkalnych, należy 

wyposażać w podręczny sprzęt gaśniczy. Ilość oraz rodzaj 
sprzętu zależy od rodzaju chronionego mienia oraz od po-
wierzchni. Najczęściej spotykanym sprzętem są gaśnice. 
Przeważnie 1 gaśnica min. 2 kg zabezpiecza 300 m2 po-
wierzchni, głównie w różnego rodzaju warsztatach, maga-
zynach oraz pomieszczeniach handlowo - usługowych.  

• Przewody dymowe oraz spalinowe w obiekcie powinny 
być drożne i poddawane okresowemu czyszczeniu. Prze-
wody dymowe od palenisk opalanych paliwem stałym 
(węgiel, drewno itp.) powinny być czyszczone co najmniej 
cztery razy w roku (co kwartał), od palenisk opalanych pa-
liwem płynnym (olejem opałowym) i gazowym co naj-
mniej dwa razy w roku. Przewody wentylacyjne powinny 

być sprawdzone co najmniej raz w roku.  
•   W otoczeniu miejsc, w których przechowuje się materiały 
łatwopalne (ciecze zapalne), palenie tytoniu oraz używa-
nie otwartego ognia jest zabronione.  

•   Materiały palne należy przechowywać w odległości więk-
szej niż 0,5 m od urządzeń grzewczych, których tempera-
tura jest wyższa niż 100oC.  

•   Nie można eksploatować elektrycznych urządzeń grzej-
nych, ustawianych bezpośrednio na materiale palnym 
(wykładziny podłogowe), za wyjątkiem urządzeń skon-
struowanych i dopuszczonych do takiej eksploatacji przez 
producenta.  

•   Pomieszczenie, w którym stosuje się ciecz łatwopa1ną  
o temperaturze zapłonu do 21oC (benzyna, rozpuszczalni-
ki) należy skutecznie wentylować.   

•   Prace spawalnicze może wykonywać tylko osoba posiada-
jąca uprawnienia i przestrzegająca podstawowych wyma-
gań bezpieczeństwa pożarowego.  

•   Instalacje, występujące w budynku i urządzenia technicz-
ne, należy tak eksploatować, aby ich stan techniczny nie 
przyczynił się do powstania pożaru.  

                                                        Opracował: Tomasz Mielcarek

UROCZYSTE PRZEKAZANIUROCZYSTE PRZEKAZANIUROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODU E SAMOCHODU E SAMOCHODU    
STRAŻACKIEGO KOMENDSTRAŻACKIEGO KOMENDSTRAŻACKIEGO KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP ZIE POWIATOWEJ PSP ZIE POWIATOWEJ PSP    

W BRZOZOWIEW BRZOZOWIEW BRZOZOWIE   
8 kwietnia br. o godz. 14oo  

w budynku Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Brzozowie 
miało miejsce uroczyste przekazanie 

samochodu pożarniczego. Kluczyki do 
nowego pojazdu odebrał Dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej PSP w Brzozowie Kazi-
mierz Niemiec z rąk Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rzeszowie - An-
drzeja Stopy   w obecności Komendan-
ta Powiatowego PSP w Brzozowie 
bryg. Stanisława Pająka i całego stanu 
osobowego tutejszej komendy. Następ-
nie poświęcenia samochodu dokonał 
Proboszcz parafii brzozowskiej ks. Jan 
Strojek. Na tę niecodzienną uroczy-
stość przybyli zaproszeni goście: Staro-
sta Brzozowski  Józef Rzepka, Prze-
wodniczący Rady Powiatu w Brzozo-

wie  Stanisław Łobodziński, Komen-
dant Powiatowy Policji w Brzozowie 
nadkom.  Edward Ząbek, Prezes Firmy 
WAFRO w Brzozowie Andrzej  

Przekazanie kluczyków do nowego samochodu  

Zaproszeni goście 
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Fot. A. Dąbrowska 

Fot. A. Dąbrowska 



Wasylewicz. Zakupiony ze środków Ko-
mendy Głównej PSP, Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie oraz Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Rzeszowie został prze-
kazany tut. komendzie na podstawie roz-
dzielnika Komendanta Głównego PSP  
w Warszawie. Wartość przekazanego 
pojazdu, który został włączony do po-
działu bojowego  JRG wynosi 398 tys. 
zł.  
           Nowy samochód pożarniczy typ 
GBA posiada zabudowę pożarniczą na 
podwoziu terenowym RENAULT  
Mv10 4x4. Szczególnie przeznaczony 

jest do ograniczania stref skażeń che-
micznych, ze względu na wbudowaną 
instalację zraszaczową do neutralizacji 
skażeń, zasilaną ze zbiornika wodnego  

o pojemności 2000 litrów oraz urządze-
nia szybkiego natarcia o długości linii 
wężowej 60 m. Jego prądownica osiąga 
wydajność 145  l/min przy ciśnieniu ok. 
40 at. Wbudowana jest w nim w ukła-
dzie wodno-pianowym autopompa po-
żarnicza R-30/25 umożliwiająca uzyska-
nie wydajności 3000 l/min przy ciśnie-
niu ok. 8 at. Samochód posiada również 
200 litrowy zbiornik na środek piano-
twórczy oraz agregat prądotwórczy  
o mocy 2,2kW i napięciu 220V. Wypo-
sażony jest też w działko wodno-
pianowe DWP 8/16/42 o wydajności 
1600 l/min. Obsadę tego pojazdu pożar-
niczego stanowi 6 strażaków- ratowni-
ków.               Opracował: Bogdan Biedka 

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie 

„Młodzież zapobiega pożarom” 
           25 kwietnia 2002r. Komenda Powiatowa PSP w Brzo-
zowie gościła w swojej świetlicy uczestników  
POWIATOWEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNI-
CZEJ pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, zorga-
nizowanego w ramach cyklicznego Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd 
Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Brzozowie.  

W tegorocznej edycji na szczeblu powiatowym udział 
wzięło 23 uczniów, którzy startowali w dwóch kategoriach 
wiekowych. W grupie młodszej do lat 16-tu uczestniczyli 
uczniowie ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów  
z terenu powiatu brzozowskiego, a w grupie starszej powyżej 
16 lat - uczniowie Liceum Ekonomicznego, Ogólnokształcą-
cego i Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie. Otwarcia 
turnieju dokonał Stanisław Łobodziński – Prezes Zarządu 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Młodzież rozwiązywała pytania testowe, a następnie osoby, 
które uzyskały największą ilość punktów zostały zakwalifi-
kowane do drugiego etapu - odpowiedzi ustnych.  

W wyniku przeprowadzonych eliminacji, zwycięzcą Powia-
towego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w grupie młodszej zo-
stał Robert Sieniawski z Gimnazjum w Haczowie, drugie 

miejsce zajął Piotr Nowak z  Gimnazjum w Golcowej, a trze-
cie miejsce Rafał Kowalski z Gimnazjum w Grabownicy.  

W grupie starszej pierwsze miejsce uzyskał Robert  
Kulon z Liceum Ekonomicznego w Brzozowie, drugie Paweł 
Adamczak, a trzecie Bartłomiej Gazda – obydwaj z Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzozowie. Wiedzę młodzieży, zwią-
zaną z ochroną przeciwpożarową oceniała komisja, składają-
ca się  z pracowników Komendy Powiatowej PSP w Brzozo-
wie oraz członków Zarządu Powiatowego ZOSP RP  
w Brzozowie. Nagrody rzeczowe w postaci radiomagnetofo-
nów, walkmanów i kalkulatorów ufundował Starosta Brzo-
zowski. Dyplomy wraz z nagrodami wręczał V-ce Starosta 
Brzozowski Janusz Pańko, który przybył na uroczyste  
zakończenie turnieju. 

 Zwycięzcy z obydwu grup wiekowych będą repre-
zentowali powiat brzozowski na szczeblu wojewódzkim Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej. Życzymy im powodzenia w dal-
szych eliminacjach!  

   
                             Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP  
                          w Brzozowie -  asp. sztab. Edward Rozenbajgier

                                              i Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego  
                                PSP w Brzozowie - st. asp. Bogdan Biedka 
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Młodzież startująca w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Wręczanie nagród zawodnikom 

Fot. A. Dąbrowska 



                  Renowacja dworu Renowacja dworu Renowacja dworu    
                      w Izdebkach cz. II                      w Izdebkach cz. II                      w Izdebkach cz. II   
           Wracając do postępu prac remontowych Dworu  
w Izdebkach, na podstawie Protokołu z pobytu komisji kon-
serwatorskiej z dnia 22 grudnia 1997 r., należy stwierdzić, że 
dokonano wymiany stolarki okiennej w całości dworu. Uzu-
pełniono również ubytki w murach wewnętrznych, wykona-
no tynki wewnętrzne na ścianach i stropach oraz nowy strop 
ceramiczny nad pomieszczeniem w hollu, z zachowaniem 
formy pierwotnego. Nastąpiła także wymiana instalacji elek-
trycznej oraz odgromowej. 
W zakończeniu protokołu stwierdza się, że prace powyższe 
zostały przeprowadzone zgodnie z wydanym zezwoleniem 
i wytycznymi konserwatora. Jednocześnie cały czas trwają 
starania władz gminy o pozyskanie dodatkowych środków, 

które umożliwiły-
by dalsze konty-
nuowanie prac 
r e m o n t o w y c h  
i konserwator-
skich. Oczywiście, 
w pierwszej kolej-
ności prośby te 
kierowane są do 
instytucji powoła-
nej do ochrony 
dóbr kultury, któ-

rej przedstawicie-
lem jest Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
           Z pisma wójta Gminy Nozdrzec (NZ 2221/1/00)  
z dnia 11 stycznia 2000 r. do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w sprawie refundacji do 23% wysokości sumy 
poniesionych kosztów, związanych z remontem zabytkowe-
go Pałacu Potockich w Izdebkach wynika, że w latach  
1996–1999 „wartość robót wykonanych przy remoncie pa-
łacu wyniosła 432 982,58/100 zł” (należy nadmienić, że 
prośba o refundację 23% poniesionych kosztów wynikała z  
ustawy o ochronie zabytków). 
W powyższym piśmie czytamy: 
Zarząd Gminy w Nozdrzcu oraz Rada Sołecka wsi Izdebki 
zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe rozpoczętego  
remontu zabytkowego dworu (zgodnie z uchwałą Rady Mini-
strów Nr 179 z dnia 08 grudnia 1978 r.), który zostanie ad-
aptowany na cele zdrowotne, jako Środowiskowy Dom Opar-
cia Społecznego. 
          Planowane do zakończenia w roku przyszłym zadanie, 
realizowane jest przy zaangażowaniu zarówno władz samo-
rządowych, jak i samych mieszkańców gminy, którym ta pla-
cówka zapewni oparcie społeczne, stosowną opiekę medycz-
ną, jak i rehabilitacyjną. 
           Pragnę poinformować, że na koniec 1999 r. stan 
 zawansowania robót na obiekcie Pałacu Potockich w Izdeb-
kach wynosi około 60%. Wykonane dotychczas prace remon-
towe to:          
- remont więźby dachowej, 
- odnowienie pokrycia, 

- obróbki blacharskie, 
- odwodnienie budynku na zewnątrz i wewnątrz, 
- stolarka okienna, 
- stolarka drzwiowa (50%), 
- instalacja elektryczna z przyłączem, 
- kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym, 
- uzupełnienie ścian wewnętrznych, 
- tynki wewnętrzne, 
- podłoża i posadzki, 
- przyłącz gazu do budynku, 
- montaż krat ozdobnych w oknach piwnicznych, 
- pielęgnacja parku. 
           Dofinansowanie przez Konserwatora remontowanego 
obiektu zabytkowego pozwoli na znaczne przyspieszenie pro-
wadzonych prac, a w konsekwencji na szybkie oddanie 
obiektu do użytku. 
Nadmieniam, że roboty remontowe prowadzone są  zgodnie  
z wydanymi decyzjami i zezwoleniami WKZ. 
W minionych latach składane były wnioski i prośby do Pań-
stwowych Służb Ochrony Zabytków, jednakże bezskutecznie, 
gdyż nie otrzymano żadnego dofinansowania. 
           Pokładam wielką nadzieję, że w bieżącym roku Kon-
serwator  dostrzeże włożony wkład finansowy i spojrzy przy-
chylnie w kierunku tej inwestycji zasilając ją finansowo.  
W podpisie – wójt gminy Nozdrzec - Wiesław Marchel. 
Wojewódzki konserwator Zabytków dostrzegł wkład gminy  
i wspomógł inwestycję finansowo w kwocie 15 000 zł.  

Równolegle Zarząd Gminy Nozdrzec czyni starania  
o aneksowanie umowy, zawartej w 1996 r. z Wojewódzkim 
Zespołem Pomocy Społecznej w Krośnie na współfinanso-
wanie inwestycji  
(jak wspomniałem  
w I cz. artykułu,  
w 1996 r. pomoc fi-
nansowa z tego źró-
dła wyniosła 140 000  
zł). W związku  
z reformą administra-
c j i  pań s two we j  
i nowym podziałem 
administracyjnym, 
adresatem starań jest 
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Łączna kwota dotacji 
wraz z wcześniej przyznanymi ma wynieść 50 000  zł.   

W kwietniu 2000 r. opracowano zestawienie nakła-
dów, potrzebnych do zakończenia robót konserwatorskich 
zespołu parkowo-pałacowego z przeznaczeniem na Środowi-
skowy Dom Oparcia Społecznego w Izdebkach. 
Koszty są olbrzymie jak na sytuację biednej, rolniczej gmi-
ny.  
Łączny nakład wykonanych prac wyniósł 1 133 065 00 zł. 
           Na rok 2000 zaplanowany został remont elewacji, 
który miał pokazać pełne oblicze dworu. Prace budowlane 
poprzedza przygotowanie i uzgodnienie u Wojewódzkiego 

Dwór w Izdebkach na tle parku 

Odremontowany budynek dworu 
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Konserwatora Zabytków zakresu i sposobu wykonania prac. 
Przedstawia to fragment opisu technicznego do projektu  
remontu elewacji zabytkowego dworu. 
W rozdziale 1. Dane ogólne, czytamy: 
Celem niniejszego opracowania jest przywrócenie oryginal-
nej estetyki elewacji z uwzględnieniem zmian jakie powstały 
w okresie istnienia i użytkowania budynku, powtórnego 
uzgodnienia kolorystyki elewacji, rodzaju farb oraz materia-
łów okładzinowych zgodnie z wymogiem służb ochrony  
zabytków. Tynki zewnętrzne pierwotnie malowane, zostały 
pokryte szpecącą teraboną w kolorze szarym, którą należy 
usunąć i przywrócić pierwotny stan. Wizualnie stwierdza się 
brak około 30% masy tynkarskiej a około 27% wykazuje sła-
bą przyczepność z podłożem (osypują się). W dolnych par-
tiach budynku na wysokość 1.50 m tynki i mury wykazują 
duże ubytki, zmurszenie i zawilgocenie od strony północnej.  
Z uwagi na zniszczenie niejasna jest forma architektoniczna 
cokołu przyziemia. Duże ubytki i zniszczenia występują  
w detalach architektonicznych, jak gzymsy, obramienia, ba-
lustrady, bonie prostokątne oraz okładziny schodów i tarasu. 
Ostatnim kolorem jaki przebija się pod pseudoteraboną jest 
kolor żółty, złocisty oraz biały. Kolumny portyku malowane 
były w kolorze jasnożółtym. 
            W związku z powyższym, celem planowanych robót 
jest przywrócenie pierwotnej estetyki elewacji przy zachowa-
niu jak najwięcej elementów substancji zastanej i pierwot-
nych detali architektonicznych. 
           Przyjęte założenia wstępne zostały zaakceptowane 
przez Konserwatora.  
Na wykonanie robót ogłoszono przetarg, który wyłonił wy-

konawcę robót. Został nim P.U.H. „Franbud” z Izdebek. 
 Remont elewacji trwał do lipca 2001 r. Roboty zostały wy-
konane zgodnie z założeniami i wytycznymi konserwatorski-
mi. W 2001 r. przystąpiono do remontu schodów, prowadzą-
cych z tarasu do stawu, leżącego u podnóża dworu oraz od-
tworzenia balustrady schodów z kamienia.  
           Równocześnie przez cały czas prowadzone są prace 
pielęgnacyjne w zespole parkowym. Mają one na celu przy-
wrócenie „wyrazistości” starodrzewia na tle całego komplek-
su, jego odsłonięcia i usunięcie samosiejnych drzew i krze-
wów, jak: olcha, wierzba, osika czy dziki bez oraz wycięcie 
obumarłych i chorych drzew jak: grab, jesion oraz lipy.  
Na drzewa o większej średnicy wykonano dokumentację fo-
tograficzną. Zakres prac ustalono komisyjnie pod przewod-
nictwem leśnika M. Barcia. Uzyskano na to zgodę konserwa-
tora. 
           Do ostatecznego zakończenia robót i oddania inwe-
stycji jeszcze daleko – remont dworu wraz z elementami to-
warzyszącymi wciąż trwa. Sytuacja finansowa gminy i so-
łectwa Izdebki jest trudna, co stwierdzono powyżej. Pozosta-
je przecież wyposażenie budynku, które sięga astronomicz-
nej kwoty prawie trzystu tys. zł, a wspomniane „elementy 
towarzyszące” w postaci odrestaurowania stawów, konser-
wacji drzewostanu, alejek spacerowych, ogrodzenia parceli  
i oświetlenia placu – sięgają sumy jeszcze wyższej. 
W takiej sytuacji gospodarczej aktualnych właścicieli dworu, 
jego restauracja i doprowadzenie do stanu świetności, jak 
zamierzano przed laty – może potrwać jeszcze wiele lat. 
 

Opracował: Grzegorz Szabelski 

„„„WITAJ MAJOWA JUTRZENWITAJ MAJOWA JUTRZENWITAJ MAJOWA JUTRZENKO...KO...KO...”””   
Obchody rocznicy  
         Konstytucji 3 maja  
                          w Izdebkach 
 

U c h wa l e n i e  K o n s t y t u c j i  
3 maja 1791 roku pozostało w pamięci 
Polaków znakiem wewnętrznej siły 
społeczeństwa, na którą umiało się ono 
zdobyć w najtrudniejszych warunkach 
politycznych. Świętowano więc ten 
dzień od morza po Tatry. 

Szczególną tradycję mają uro-
czystości trzeciomajowe w Izdebkach. 
Jak podaje kronikarz szkoły ludowej,  
w 1921 roku społeczność  wsi  
z inicjatywy „nauczycielstwa”,  
a zwłaszcza  kierownika Stanisława 
Matusza, „na pamiątkę Konstytucji sy-
pie „Kopiec” pod Izdebnikiem, którym 
włodarzy pani Henryka Zakliczyna  
z Bukowskich”. 

Na mokradle nad stawami,  
w malowniczym zakątku, otulonym 
pasmem lasu, wkrótce wyrósł niewielki 
wzgórek, na którym postawiono drew-
niany krzyż i posadzono dwa dęby.  

W okresie międzywojennym 
miejsce to stało się celem corocznych 
pochodów patriotycznych. Jeden z naj-
s t a r s z yc h 
mieszkań -
ców Izde-
bek Jan 
G ł a d y s z 
( r o c z n i k 
1 9 2 2 )
wspomina, 
że 3 maja to 
było ważne 
święto: „nie 
wolno było 
ani nożem 
s kr ob nąć , 
ani bato-
giem kiw-
nąć. Wszyst-
kie Polaki i społeczniki szli pod ko-
piec”. Uroczystości rozpoczynała su-
ma, a po nabożeństwie pod szkołą na-
uczyciele i uczniowie formowali po-
chód. Dzieci niosły zrobione wcześniej 
biało – czerwone chorągiewki, szła 

młodzież ubrana w barwne, krakowskie 
stroje, straż pożarna, grała orkiestra. 
Pod kopcem Konstytucji wygłaszano 
przemowy, rozbrzmiewały pieśni pa-
triotyczne, a uroczystość zamykało od-
śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Okupacja przerwała kultywowanie tej 
tradycji. Próba jej wznowienia przez  
 S. Matusza po wojnie zakończyła się 
dla niego wizytą w UB.  

Aż do lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku oficjalnie nie świętowano 
rocznicy uchwalenia Konstytucji. 
U progu III Rzeczpospolitej z inicjaty-
wy Bolesława Gładysza  na miejscu 
drewnianego krzyża postawiono nowy, 
a pod wzniesieniem umieszczono pa-
miątkowy głaz. Od tej pory majowe 
święto co roku gromadzi mieszkańców 
Izdebek pod kopcem. 

Umieszczony na nim krzyż jest 
swoistym znakiem naszej „małej ojczy-
zny”, dowodem żywej łączności z tra-
dycją i „ wielką” historią.  

 
Opracowała: Halina Baran 

Pamiątkowy „Kopiec” pod Izdebnikiem 

INFORMACJE Z POWIATU 

  17 

Fot. A. Dąbrowska 



  

GRABOWNICA STARZEŃSKA GRABOWNICA STARZEŃSKA   
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ościół w Grabownicy Starzeńskiej, usytuowany 
na niezwykle malowniczym wzgórzu, wydaje 
się być z pozoru zwykły i pospolity. Nic bar-
dziej mylnego. Zgłębienie jego historii i zwie-
dzenie wnętrza może być ciekawym doświad-
czeniem dla tych, którym dziedzictwo kulturo-

we naszego regionu nie jest obojętne.  
           Rozmowa z proboszczem parafii grabownickiej  
- Felicjanem Nakonecznym, powinna zachęcić wszystkich 
do bliższego poznania tej świątyni.  
 
Monika Jedynak: Teksty źródłowe zawierają informacje  
o tym,  że kościół parafialny pod wezwaniem Św. Mikoła-
ja nie jest pierwszym obiektem sakralnym  
w Grabownicy Starzeńskiej… 
 
Ksiądz Proboszcz Felicjan Nakoneczny: Tak, to prawda. 
Grabownica jest parafią o wielowiekowej historii. Istnieją 
przypuszczenia, że została założona w II połowie  
XI wieku (prawdopodobnie w 1088r.). Wtedy też, na 
wzgórzu zbudowany  miał zostać kościółek pod wezwa-
niem św. Mikołaja. Jest to jednak oparte jedynie na domy-
słach, gdyż pierwsza wzmianka o parafii grabownickiej 
datowana jest na 1476r. Wiadomo także, że w 1593 r. zo-
stał wzniesiony w Grabownicy drewniany kościół, którego 
fundatorem był ówczesny właściciel wsi Jerzy Pełka  
– łowczy sanocki. W 1624r. na miejscowości regionu brzo-
zowskiego napadli Tatarzy. Niedługo po tym wydarzeniu 
Hieronim Nagórski, na miejscu spalonego przez najeźdź-
ców kościoła fundacji J. Pełki, rozpoczął budowę nowej  

świątyni. Kościół ten, drewniany, jednonawowy, konstruk-
cji zrębowej, na podwalinach dębowych, zachował się do 

czasów współczesnych i w 1921 roku został przeniesiony 
do sąsiedniej Grabówki. 
 

M.J.: W jakich latach został wzniesiony obecny kościół 
parafialny? 

 
Ks.P.: Drewniany obiekt sakralny, którego fundatorem był 
Hieronim Nagórski, okazał się niewystarczający dla po-
trzeb ludności parafii. W 1913 roku zapoczątkowano budo-
wę nowej świątyni, której promotorem i inicjatorem był  
ks. Pilszak – rodak z Grabownicy oraz wielki dobrodziej  
kościoła. Prace budowlane zakończono w 1926 roku, zaś 
rok później kościół został konsekrowany przez ks. bpa 
Anatola Nowaka. 
Murowany kościół jest okazałą budowlą, w której wyko-
rzystano osiągnięcia polskiego gotyku. Okna zdobią obra-
mowania z kamienia ciosanego, na dachu znajduje się zaś 
strzelista wieża. Świątynia usytuowana jest na wzgórzu  
i prowadzą do niej monumentalne schody. U podnóża ko-
ścioła, na znak wdzięczności za opiekę Matki Bożej, wy-
budowano grotę Jej poświęconą.  
 
M.J.: W zabytkowym kościele znajduje się na pewno wiele 
unikatowych eksponatów, które przyciągają uwagę i decy-
dują o wyjątkowości wystroju świątyni. 
 
Ks.P.: Urządzenie wnętrza przeniesione zostało ze starego 
kościoła drewnianego. Zgromadzone tutaj przedmioty po-
siadają cenną wartość – są świadectwem dokonań minio-
nych epok i pokoleń. Wystrój wnętrza świątyni podporząd-
kowany jest jednolitemu stylowi barokowemu. Ciekawą 
wartość artystyczną i zabytkową przedstawia ołtarz głów-
ny, wykonany w stylu renesansowo – barokowym 
(najprawdopodobniej w 1633 roku). W jego polu głównym 

Kościół w Grabownicy Starzeńskiej  

Widok na kościół św. Mikołaja 

Fot. M. Jedynak 

Fot. M. Jedynak 



znajduje się zasuwany obraz świętego Mikołaja, adorowa-
nego przez bpa Henryka Firleja oraz Hieronima Nagórskie-
go z synem ks. Wojciechem, miejscowym proboszczem, 

żoną Jadwigą i cór-
kami. Wnęka malo-
widła zawiera figu-
rę Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 
W zwieńczeniu  
ołtarza głównego 
umieszczono obraz 
Chrystusa Ukrzyżo-
wanego. Bogato 
zdobiony dekoracją 
snycerską o moty-
wach  roś l inno  
– kwiatowych ołtarz 
główny został dwu-
krotnie przemalo-
wany: w 1724 roku 
oraz w 1926 roku 
p r z e z  a r t y s t ę  
– rzeźbiarza Józefa 

Laska z Humnisk. W prawym ołtarzu bocznym św. Józefa 
umiejscowiono rzeźby aniołów z XVIII w. oraz dwa obra-
zy barokowe.  
W polu głównym przedstawiona została święta Rodzina, 
zaś w zwieńczeniu Zaślubiny Najświętszej Marii Panny. 
Lewy ołtarz boczny został ufundowany przez Piotra Gór-
skiego – dziedzica Grabownicy Starzeńskiej. W jego polu 
środkowym znajduje się późnobarokowa rzeźba Matki  
Boskiej Bolesnej.  
Wizerunek Maryi został w 1715 roku pozłocony i wzboga-
cony o promienie. Wnęka, w której umieszczona jest rzeź-
ba, przesłaniana jest zasuwą, zawierającą scenę Zwiasto-
wania NMP. W obydwu ołtarzach zauważalne są podo-

bieństwa: zwieńczenia, te same pary kolumn, ucha z suche-
go akantu oraz bogactwo ornamentyki roślinno – kwiato-
wej. 
           Ciekawym eksponatem są również dwa dodatkowe  
ołtarzyki, rozstawione w nawie. W prawym z nich usytu-
owane są rzeźby z XVII w. oraz zasuwany  obraz  

św. Piotra. We wnęce obrazu mieści się rzeźba  
św. Barbary.  
            Drugi z ołtarzy zawiera XIX-wieczny obraz  
św. Antoniego. Unikatową wartość przedstawia wykonana 
z drewna, barokowa chrzcielnica z 1728 roku. Jej ażurowa 
pokrywa udekorowana jest rzeźbą Chrztu Chrystusa.  
W rejestrze zabytkowych eksponatów grabownickiego ko-
ścioła należy umieścić także drewnianą ambonę, na froncie 
której znajduje się płaskorzeźba, przedstawiająca pasterza 
czuwającego nad owieczkami. W zwieńczeniu ambony 
mieszczą się rzeźby 
aniołków.  
Upamię t n i en iem 
dokonań fundatora 
 i dobrodzieja ko-
ścioła – Hieronima 
Nagórskiego jest 
kopia jego portretu 
(oryginał oddano do 
Akademii Sztuk 
Pięknych w Krako-
wie). Na zawieszo-
nym w zakrystii ob-
razie widnieją herby 
 N a g ó r s k i e g o :  
Ostoja, Jelita, Stary-
koń, Janina oraz 
litery H N D N
(Hieronim Nagór-
ski De Nagórzyce).  
Napis pod portretem przypomina o spustoszeniu dokona-
nym przez Tatarów oraz powodach budowy nowej świąty-
ni: 
 
„Z roku nad tysiąc sześćset dwudziestego czwartego,  
Spalili Tatarowie kościół miejsca tego. Więc  
z Nagórza Nagórski inny wystawuje, na cześć Bogu niech 
w Niebie na wieki króluje. Hieronim imię Jego, małżonki 
Jadwiga, prosić Boga za nimi szczególna obliga” 
 

Interesująca jest również szafa barokowa z XVII wieku,  
z wprawionymi z ołtarza skrzydłami, w których znajdują 
się pochodzące ze schyłku renesansu obrazy św. Sebastia-
na i Rocha. 
 
            Zabytkowy kościół w Grabownicy Starzeńskiej, 
usytuowany przy trasie Brzozów – Sanok, stanowi nie lada 
atrakcję turystyczną. Wart jest zwiedzenia i przyglądnięcia 
się wycinkowi historii wsi i parafii. Działo się tutaj prze-
cież w ciągu minionych wieków wiele interesujących rze-
czy. 
 
 
M.J: Dziękuję za rozmowę 
 
 

Opracowała: Monika Jedynak 
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Późnobarokowa rzeźba Matki Boskiej Bolesnej 

Prawy ołtarz boczny św. Józefa 

Fot. M. Jedynak 

Fot. M. Jedynak 

Grota Matki Bożej 
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ZARZĄD POWIATU BRZOZOWSKIEGO 
 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: 
 

1. dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzozowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-
ka Nr 1834/52 o powierzchni 0,29 ha,  zabudowana budynkiem biurowo - warsztatowo-magazynowym.  
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzozowa nieruchomość oznaczona symbo-
lem A90UO, tj. adaptacja i rozbudowa warsztatów szkoły budowlanej.  

2. okres dzierżawy – 10 lat 
3. cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego, (bez mediów) płatnego do 10 każdego miesiąca  

wynosi 1600 zł plus należny podatek VAT. 
 
Dane obiektu: 
Budynek parterowy – wolnostojący z dachem dwuspadowym w tym: 
- segment biurowy składa się z korytarza, 2 pomieszczeń WC i 5 pokoi- o powierzchni  użytkowej 116 m2  
- segment warsztatu samochodowego stanowi pomieszczenie z kanałem najazdowym – o powierzchni  użytko-

wej 76,5 m2 
- segment stolarni stanowi pomieszczenie produkcyjne i pomieszczenie zaplecza - o powierzchni użytkowej 

76,5 m2 
- segment magazynowy jest to wiata o konstrukcji stalowej ze ścianami obudowanymi blachą trapezową bez 

ocieplenia -  o  powierzchni użytkowej 345,6 m2. 
Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2002 r., w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie  ul. 3 Maja 43  pok. 
13/ świetlica/  o godz. 12,00. 
Wadium w wysokości 300 zł. należy wpłacić w terminie do 26 czerwca 2002 r. w kasie Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie ul. 3-go Maja 43 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w PEKAO S.A. I O / Brzozów   
Nr 10701223-1140-2321-810906. 
Oferty zawierające: dane oferenta, datę sporządzenia, oświadczenie że oferent zna warunki przetargu i przyjmuje 
je bez zastrzeżeń, oferowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego, proponowany profil działalności, którą 
dzierżawca zamierza prowadzić na nieruchomości oraz dowód wpłaty wadium należy składać w terminie do 28 
czerwca 2002 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 
pok. 47. 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Brzozowie po-
kój nr  75 tel. 0/prefix/13 43 42645 osoba do kontaktowania Pan Tadeusz Iwanowski. 
 
Pouczenie: 
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przy-
padku uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Starostwa. 
Uczestnikowi który przetarg przegrał zwraca się wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu. 
Zarząd Powiatu w Brzozowie zastrzega sobie prawo  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

UWAGA!!! 
 

Zgubiono legitymację szkolną (3 tygodnie temu) na nazwisko:  
Bąk Mateusz - ZSB  

 
 

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

Unię Europejską charakte-
ryzuje oryginalny system instytu-
cjonalny, który odróżnia ją od kla-
sycznych organizacji międzynaro-
dowych. Państwa, które podpisały 
Traktaty Europejskie, uzgodniły 
zrzeczenie się części suwerenności 
na rzecz niezależnych organów, 
reprezentujących  interesy pań-
stwowe i interes wspólnotowy, 
powiązanych między sobą zasadą 
dopełnienia się, z której wynikają  
podejmowane decyzje. 

  
 

RADA EUROPEJSKA 
 

           Na szczycie „budowli” Unii 
Europejskiej znajduje się Rada Eu-
ropejska, która gromadzi przy-
najmniej raz na sześć miesięcy 
szefów państw lub rządów  
piętnastu państw Unii oraz prze-
wodniczącego Komisji Europej-
skiej. Traktat o Unii Europejskiej 
mówi o tym, że Rada Europejska  
„daje Unii niezbędne impulsy do 
jej rozwoju i określa jej ogólne 
kierunki polityczne”. Z okazji  
„szczytów” kierujący państwami 
członkowskimi dyskutują  bezpo-
średnio ze sobą o najistotniejszych 
tematach nurtujących Unię. Wnio-
ski, do których dochodzą, stają się 
miarodajne dla wszystkich instytu-
cji wspólnotowych. Miejscem spo-
tkań jest jedno z miast kraju, który 
sprawuje przewodnictwo w danym 
okresie. Realizacja codziennych 
zadań powierzonych Unii jest za-
pewniana przez pięć instytucji 
wspólnotowych, z których każda 
ma inną rolę do odegrania. Są to  
m.in..: Parlament Europejski, Rada 
Ministrów, Komisja Europejska, 
Trybunał Sprawiedliwości i Trybu-
nał Obrachunkowy. Na szczeblu 
wspólnotowym działa także Komi-
tet Ekonomiczno-Społeczny i Ko-
mitet Regionów, które są powoła-
ne do wydania opinii o charakterze 
doradczym. Cdn. 

AKTUALNOŚCI   
 

POLSKA ZAMKNĘŁA 22 OBSZARY NEGOCJACYJNE 
 

Do 21 marca 2002 roku Polska tymczasowo zamknęła negocjacje z Unią Europejską 
w 22 obszarach negocjacyjnych. Obecnie trwają jeszcze negocjacje w 7 następujących 
obszarach negocjacyjnych: „Polityka konkurencji”, „Rybołówstwo”, „Polityka trans-
portowa”, „Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”, „Polityka regionalna  
i koordynacja instrumentów strukturalnych”, „Rolnictwo”, „Finanse i budżet”. 
 

WE WRZEŚNIU - ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI  
W OBSZARZE „KONKURENCJA” 

 

Negocjacje, dotyczące obszaru Konkurencja, prawdopodobnie zostaną zamknięte we 
wrześniu tego roku – poinformował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów Cezary Banasiński. W rozdziale „Konkurencja” Polska musi podjąć dwie decyzje: 
w sprawie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) i w sprawie restrukturyzacji hutnic-
twa. W obu tych dziedzinach przekraczamy dopuszczalne w Unii Europejskiej normy 
pomocy publicznej. Problemem są również prawa nabyte przez inwestorów w Specjal-
nych Strefach Ekonomicznych oraz dostosowanie tych praw do unijnej legislacji. Stre-
fy te mają istnieć w Polsce do 2017 roku, tymczasem dozwolona przez UE pomoc pu-
bliczna, czyli zwolnienia od podatku dochodowego dla firm, przekraczają unijną nor-
mę 50 proc. wartości inwestycji dla dużych przedsiębiorstw i 65 proc. dla małych. 
Również polski program pomocy dla restrukturyzowanych hut zakłada wyższą niż do-
puszczalna w UE pomoc państwa. 
 

ŚRODKI Z PROGRAMU SAPARD BĘDZIE MOŻNA  
URUCHOMIĆ LATEM   

 

Uznanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencji płatniczej do 
programu Sapard, zakończy się do lata i wtedy program będzie można uruchomić  
– uważa Michaele Schreyer, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu. Z programu  
Sapard Polska otrzyma rocznie 170 mln euro. Środki z 2000 roku będą mogły być wy-
korzystane co najmniej do końca 2002 roku, a środki z 2001 roku w latach 2001-2003. 
W Polsce z programu Sapard najwięcej pieniędzy trafi na dostosowanie zakładów 
przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu rybnego do unijnych standardów  
i wymogów marketingu (38 proc.), na infrastrukturę wiejską (28 proc.), inwestycje  
w gospodarstwach rolnych (18 proc.) i różnicowanie działalności rolników, zapewnia-
jące alternatywne źródła dochodów (12 proc.). 
 

POLSKA W LATACH 2004-2006 MA OTRZYMAĆ Z UNII  
12,8 MLD EURO 

 

W latach 2004-2006 Polska otrzyma od Unii Europejskiej 12,8 mld euro, co wraz  
z pieniędzmi z krajowego budżetu daje łącznie około 16 mld euro – poinformowała 
Joanna Czapla z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. „Aby otrzymać fundu-
sze z Unii, Polska będzie musiała zapewnić pewne kwoty w budżecie” – powiedziała 
Czapla na konferencji o roli samorządu w procesie integracji. Jedna trzecia przyzna-
nych środków będzie przeznaczona na sfinansowanie projektów infrastrukturalnych  
i środowiskowych. „Będą one wykorzystane na zmniejszenie różnic w poziomie roz-
woju regionalnego Polski, a przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i tworze-
nie nowych miejsc pracy”.  
 

    Opracował: Piotr Tasz 
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           Paweł Chrupek urodził się  
w Gliwicach, ale swoje życie i pracę 
związał z Haczowem. Pomimo tego, że 
urodził się i wychował w mieście, zaw-
sze ciągnęło go na wieś do dziadka Wła-
dysława Turkiewicza. Skończył nawet 
studia związane z rolnictwem na Akade-
mii Rolniczej w Krakowie. Jest specjali-
stą od fizjologii roślin.  
           W 1978 roku otrzymał w spadku 
swoją pierwszą ziemię – 5 ha gospodar-
stwo rolne, a dwa lata później dokupił 
następne 5 ha ziemi. Jak sam mówi 
uprawiał wówczas zboża, ale i miał tak-
że „epizody hodowlane” (krowę, owce, 
kury). Chęć rozwijania upraw doprowa-
dziła do tego, że w 1996 roku wydzier-
żawił ok. 330 ha po dawnym Iglopolu  
w Miejscu Piastowym. Na takim areale 
Paweł Chrupek prowadzi gospodarstwo, 
przy pomocy kuzyna z Białej Podlaskiej 
Grzegorza Supła. W sezonie zatrudnia 
dodatkowo do prac rolniczych dwie 
osoby. Produkcja jest typowo roślinna, 
w tym roku zasiane zostało: ok. 80 ha 
żyta hybrydowego Ursus, ok. 50 ha 
pszenicy ozimej Mikon – jest to pszeni-
ca tzw. chlebowa,  ok. 80 ha rzepaku  
 i 120 ha kukurydzy heterozyjnej.  

Dzień pracy w sezonie rozpoczy-
na się dla Pawła Chrupka o godzinie 
szóstej rano i kończy po zmroku. Choć 
jak sam twierdzi, mógłby pracować 

również w nocy, ale nie posiada aż tak 
nowoczesnego sprzętu, który by to 
umożliwiał. Oburzają go opinie laików, 
dla których praca rolnika „polega na 
zasianiu” i czekaniu aż „samo wyro-
śnie” – praca przy np. pszenicy wymaga 
wiele trudu i przede wszystkim pilno-
wania terminów zabiegów pielęgnacyj-
nych.  

Prowadzenie takiego gospodar-
stwa na dzień dzisiejszy nie jest przed-
sięwzięciem dochodowym. Ostatni rok 
był fatalny - zła pogoda i obfite deszcze 
spowodowały bardzo słabe plony. Para-
metry narzucane przez Agencję Rynku 
Rolnego były nie do spełnienia. Cena 
spadła poniżej granicy opłacalności.  
Paweł Chrupek lubi swoją pracę. Kocha 
ziemię i tylko dlatego nie rezygnuje ze 
swojego zajęcia. Ma jednak obawy, 
związane z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej. Rolnik, który chce dostać 
dotację, subwencje czy bezpośrednie 
pieniądze, musi wypełnić setki doku-
mentów. Nie każdy sobie z tym poradzi. 
Nasz rozmówca obawia się, że duże go-
spodarstwa upadną, ponieważ  25% do-
tacje nie dają szansy rozwoju. Mamy 
obecnie koszty zbliżone do niemieckich, 
a być może nawet większe. Jedyna na-
dzieja w tym, że zmienią się warunki 
kredytowania w okresie przed wejściem 
do Unii. 

           Zainteresowanie wszystkim, co 
jest związane z produkcją roślinną zade-
cydowało o licznych wyjazdach do ta-
kich krajów, jak: Stany Zjednoczone, 
Norwegia, Francja, Niemcy, a nawet 
Brazylia. Paweł Chrupek przyglądał się 
temu, jak wyglądają tam gospodarstwa, 
zaplecza maszynowe, laboratoria.  
Ma obecnie wyrobione zdanie, czego 
możemy sobie życzyć, a co byłoby klę-
ską dla polskiego rolnictwa.  
            Rolnik z Haczowa ma nadzieję, 
że polskie rolnictwo nigdy nie będzie 
takie jak w Brazylii: tam rolnik na  
100 ha – umiera z głodu. Bezsprzecznie 
najlepszy model gospodarowania jest  
w Norwegii. Nie chodzi tu tylko o sys-
tem dotacji, świetny sprzęt, zaplecza 
magazynowe. Wspaniałe jest to, że rol-
nik ma szacunek u społeczeństwa. Tam 
naprawdę szanuje się gospodarzy pracu-
jących na roli. Chłopi żyją tam spokoj-
nie. Ktoś, kto ma np. 20 krów jest  
w stanie zarobić na dom, samochód, 
kształcić dzieci.  
           Bohater artykułu sam wprawdzie 
nie rezygnuje z pracy w swoim gospo-
darstwie, ale nie poleca takiej drogi in-
nym. Twierdzi, że nie można liczyć na 
szybkie wzbogacenie się, a każdy błąd 
może kosztować bardzo wiele.  

            Opracowała: Agnieszka Szelast 
 

WYWIAD Z PAWŁEM CHRUPKIEM 
 
 

Agnieszka Szelast: Czy narzucone przez Agencję Rolną pa-
rametry przy skupie zbóż są adekwatne do kosztów produk-
cji? 
Paweł Chrupek: Przede wszystkim zacznę od tego, że Agen-
cja Rolna powinna rozpocząć skup zboża paszowego. Należy 
wziąć pod uwagę to, że w Polsce mamy trudny klimat i wa-
runki glebowe. Ciężko jest wyprodukować zboże o parame-
trach zboża konsumpcyjnego. W ubiegłym roku wystarczyło 
kilka dni intensywnych opadów i ziarno nie spełniło norm. 
Straciłem ok. 150 zł. na tonie. 
 

A.SZ.: Co pan sądzi o pomyśle utworzenia grup producenc-
kich? 
P.CH.: Myślę że nie jest to dobry pomysł w naszym regionie. 
Jest zbyt mało wielkich gospodarstw rolnych. Wyjściem była-
by samoorganizacja gospodarstw o różnych profilach, które 
mogłyby ze sobą kooperować.  
 

A.SZ.: Czy pomysł produkcji biopaliwa z rzepaku jest trafio-
ny? 
P. Ch.: To dobry pomysł, pod warunkiem, że będzie właści-
wie realizowany. Mamy bazę surowcową, jednak to nie 
wszystko. Trzeba pomyśleć o liniach produkcyjnych, szwar-
niach i magazynach. Widzę w tym przedsięwzięciu dużą szan-
sę dla naszego regionu.  
 
 

A.SZ.: Czy z myślą o tym buduje pan obecnie nowe magazy-
ny? 
P.CH.: Magazyny są budowane nie tylko w tym celu.  
To prawda, że ukończenie inwestycji jest dla nas sprawą prio-
rytetową. Chcę magazynować własne plony, ale również orga-
nizować skup zboża od rolników. Obecnie mniejsze gospodar-
stwa nie mają szans na rynku zbytu. Produkują zbyt mało, by 
tworzyć jednolite partie handlowe. Mój skup umożliwi im 
sprzedaż swoich płodów.  
 

A. Sz.: Jaki jest pana stosunek do uprawy roślin transgenicz-
nych? 
P.Ch.: Właściwie, trudno zająć mi stanowisko. Umożliwia  
to produkcję roślin odpornych na choroby, zawierających 
większe ilości witamin itp. Z drugiej strony nie wiemy jaki 
wpływ będą miały te produkty na ludzki organizm i czy nie 
będą się krzyżować z dzikimi roślinami. Uzyskując rośliny 
o pożądanych cechach, możemy jednocześnie stracić bezpow-
rotnie pulę genów.  
 

A. Sz.: W jaki sposób spędza pan wolny czas?  
P.CH.: Lubię jeździć na nartach. Kiedyś towarzyszyła mi żo-
na Anna i córki Marta i Aleksandra. Obecnie trudniej jest nam 
znaleźć czas na wspólne wypady. Mamy więcej obowiązków. 
 

A. Sz.: Serdecznie dziękuję za rozmowę   
P. Ch.: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników BGP.  
 
 

Rozmawiała: Agnieszka Szelast 
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1. Proste sztuczki formatowania  
Przypatrzmy się kilku najczęściej stosowanym sposobom zmiany wyglądu tekstu. Służą do tego paski narzędziowe, menu 
i klawisze skrótów. 

                        1. Styl                                                                    10. Wyjustuj  
                          2. Czcionka,                                                          11. Numerowanie  
                          3. Rozmiar czcionki                                              12. Wypunktowanie 
                          4. Pogrubienie                                                       13. Zmniejsz wcięcie 
                          5. Kursywa                                                            14. Zwiększ wcięcie  
                          6. Podkreślenie                                                     15. Zewnętrzna krawędź 
                          7. Wyrównanie do lewej                                       16. Wyróżnienie                               
                          8. Wyśrodkuj                                                        17. Kolor czcionki 
                          9. Wyrównanie do prawej                                     18. Więcej przycisków 

                                                        3                      5                    6              8          10         15       16                   18 

  1                                2                             4                        7                 9       11     12        13       14       17 

1.1 Pasek formatowania 

Jak zwykle podczas formatowania, musisz zaznaczyć 
tekst, zanim zaczniesz obróbkę. Do celów tego ćwiczenia za-
znacz cały tekst – przeciągając myszką, wydając polecenie 
Edycja  Zaznacz wszystko albo naciskając Ctrl + A. 

 
 Aby zmienić wygląd znaków (np. na pogru-
bione, kursywę lub pochylone), najpierw 
trzeba zaznaczyć, a potem kliknąć w stosow-
ny przycisk na pasku formatowania.  
 

1.2.  Wyrównanie tekstu za pomocą paska 
formatowania 

Zwróć uwagę na grupę czterech przycisków na prawo od przy-
cisku Podkreślenie na pasku formatowania. Znajdują się na 
nich linie poziome. Umożliwiają one wybranie sposobu wy-
równywania tekstu: do lewej, do prawej, środkowania oraz 
pełnego justowania (czyli wyrównywania do obu margine-
sów). 

Te przyciski „formatowania akapitu” i po-
dobne im narzędzia formatowania działają na 
całe akapity. Można z nich korzystać w przy-
padku pojedynczego akapitu, umieszczając  

w nim po prostu punkt wstawienia przed kliknięciem w przy-
cisk.  
 
1.3. Zapisywanie dokumentów po raz 

pierwszy 
Wpisywane słowa i ich formatowanie istnieją jednak na razie 
tylko na ekranie i w pamięci operacyjnej. Gdybyś wyłączył 
komputer lub zdarzyłaby się awaria sieci albo jakieś inne nie-
szczęście, to cała praca zostałaby stracona. Po zapisaniu jej na 
dysku, można w dowolnej chwili zacząć od miejsca,  
w którym została przerwana, nie tracąc wprowadzonych 
zmian.  

Jeśli jesteś zadowolony z wyglądu wpisanego tekstu, to 
wydaj polecenie Plik  Zapisz. Pojawi się okno dialogowe. 

 

1.   Wyszukujemy folder, w którym ma być zapisany dany 
dokument  

2.   Powrót do góry o jeden poziom  
3.   Przejście do folderu nadrzędnego 
4.   Wyszukaj w sieci web 
5.   Usuń 
6.   Utwórz nowy folder  
7.   Widoki – lista, szczegóły, właściwości, podgląd 
8.   Narzędzia 
 

 Naciśnięcie Ctrl + S (Shift + F12) to wygodny spo-
sób na zapisywanie bez potrzeby odwoływania się do menu 
Plik. Niektórzy korzystają wyłącznie z tej metody. Proces 
zapisywania można też rozpocząć kliknięciem  
w przycisk z wizerunkiem dyskietki, na standardowym pa-
sku narzędziowym.  

Tutaj wpisz nazwę  
     dokumentu      

Kliknij dwukrotnie, aby  
otworzyć folder 

Kliknij w ten przycisk,  
  aby zapisać dokument 

                          1                                  2  3   4  5   6  7       8 



1.4. Kopiowanie i przenoszenie  
 
        Word zapewnia wszystkie rutynowe techniki Win-
dows kopiowania i przenoszenia informacji. Udostępnia tak-
że technikę nazywaną „przeciągnij i upuść” – wygodny spo-
sób na przenoszenie za pomocą myszki.  
 
1.4.1. Polecenia Wytnij, Kopiuj i Wklej  
 
           W programach Windows tradycyjnym sposobem na 
przeniesienie lub skopiowanie elementów jest ich zaznacze-
nie, wycięcie lub skopiowanie do Schowka, przesunięcie 
punkutu wstawienia w nowe położenie i wklejenie tam za-
wartości Schowka.  
                                                                                               
 
wytnij                                                                                                               
                           kopiuj                                             wklej  
1. Zaznacz żądany tekst (możesz po prostu dwukrotnie 

 kliknąć w  dane słowo)  
 

 
2. Wydaj polecenie Edycja  Wytnij lub naciśnij Ctrl+X. 

Możesz także kliknąć w przycisk Wytnij na pasku narzę-
dziowym. 

  

3. Zaznaczony tekst zniknie z ekranu i zostanie umieszczo-
ny w Schowku.  

 

4. Umieść teraz punk wstawienia w żądanym położeniu  
– w tym przypadku z prawej strony słowa w. 

  

5. Wklej wycięte słowo, korzystając z polecenia Edycja  
Wklej lub naciskając Ctrl+V. Tekst przesunie się, gdyż 
zawartość Schowka zajmie wskazane miejsce; w wyniku 
tego powinien powstać obraz – patrz niżej  

 

6. W podobny sposób jak wyżej dokonujemy kopiowania 
danych elementów lecz zamiast wydawania polecenia 
Edycja  Wytnij wydajemy polecenie Edycja  Kopiuj, 
naciskamy jednocześnie Ctrl+C.  

 
 

                                                       Opracował: Krzysztof Wolański 
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WYKREŚLANKA 
 

Konkurs adresowany do młodzieży 
szkolnej 

 
           W tym diagramie ukrytych jest 12 wyrazów 
związanych z Hiszpanią. Mogą to być zarówno na-
zwy miast, jak i innych określeń, kojarzących się  
z tym państwem. Wyszukaj je i wykreśl z diagramu, 
a pozostałe litery czytane rzędami poziomymi utwo-
rzą rozwiązanie.  
Przykładowe wyrazy: Soria, Leon, byk. 
Osoby, które prześlą prawidłowe rozwiązanie na  
adres „Brzozowskiej Gazety Powiatowej” do 30 
czerwca 2002 r., wezmą udział w losowaniu nagro-
dy rzeczowej związanej z Unią Europejską. 
 
 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  
w konkursie - nagrody czekają !!! 
 
 

 
Rozwiązania prosimy przesyłać pod adres: Brzozowska Gazeta Powiatowa, ul. Sienkiewicza 2,  

36-200 Brzozów tel./fax (0-13) 43-43-165,  e-mail:bgpsp@wp.pl. 

G 
 

O L S P P M Ó Ł 

W 
 

Y          
              

E O I S A E P 

M 
 

C O R R I D A O 

A 
 

I N I E B R R A 

L 
 

E B A N R Y E B 

A 
 

Y Y S E A T N L 

G 
 

J K S J K I A I 

A 
 

N O L E C R A B 

 

 

UWAGA!!! 
 

Zgubiono legitymację szkolną (3 tygodnie temu) na nazwisko:  
Rachwalski Daniel - IIIa ZSB  

 

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! 



Dom Pomocy Społecznej  
w Brzozowie istnieje już 10 lat  
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7 kwietnia br. Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych 
w Brzozowie obchodził jubileusz dziesięciolecia swego ist-
nienia.  

Uroczystości te zbiegły się w czasie z odpustem Mi-
łosierdzia Bo-
żego. Bogaty 
jubileusz roz-
poczęła Msza 
św. w kaplicy 
Domu Pomocy 
S p o ł e c z n e j .  
W tym wiel-
kim dla DPS  
w dniu, uro-
czystość swą 
o b e c n o ś c i ą 
z a s z c z y c i l i  

m.in. Starosta Brzozowski – Józef Rzepka, Przewodniczący 
Rady Powiatu – Stanisław Łobodziński, Kierownik PCPR  
– Zofia Foryś, przedstawiciele filii DPS z Orzechówki oraz 
mieszkańcy DPS wraz ze swoimi rodzinami.  

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie 
listów gratulacyjnych dla mieszkańców, którzy przybyli do 
DPS w 1992 roku i wnieśli osobisty wkład w współtworze-
nie i funkcjonowanie ośrodka. Listy gratulacyjne wręczył 
Starosta Brzozowski i Przewodniczący Rady Powiatu. Słowa 
gratulacji i podziękowania, jakie padły z ust Starosty Brzo-
zowskiego zakończyły część oficjalną uroczystości jubile-
uszowej.  

Ten szczególny dzień pozostanie na długo w pamię-
ci mieszkańców i pracowników DPS dla dorosłych w Brzo-
zowie.   

Opracowała: Katarzyna Milczanowska     

 

Nie zapominajmy - wszyscy jesteśmy tacy sami 

Pamiątkowe zdjęcie mieszkańców DPS i zaproszonych gości 

 

                      Od kilku lat dzień 6 maja obchodzony jest  
w całej Polsce, jako Dzień Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną. W wielu miastach organizowane 
są wówczas liczne imprezy z udziałem osób niepełnospraw-
nych, ich bliskich i przyjaciół.  
           Rzeszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym było inicjatorem 
centralnych obchodów Dnia Godności na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego. W poniedziałek, 6 maja br. do Rzeszo-
wa zaczęły zjeżdżać od samego rana grupy dzieci, młodzieży 
i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wraz z rodzi-
cami oraz opiekunami. Zbiórka miała miejsce na Stadionie 
Podhalańczyków. O godz. 1030 prawie pół tysiąca osób, 
w kolorowym korowodzie przeszło ulicami miasta. Wśród 

nich znajdowała się 50-osobowa grupa dzieci, młodzieży  
i opiekunów z Kół PSOUU z Brzozowa i Haczowa.         
Pochód uświetniła wojskowa orkiestra Strzelców Podhalań-
skich. Zakończenie przemarszu miało miejsce przed budyn-
kiem Urzędu Wojewódzkiego. Przybyłych tam uczestników 
przywitał V-ce Marszałek Podkarpacki – Wiktor Stasiak  
i V- ce Wojewoda Podkarpacki – Kazimierz Surowiec.  
            Przemarsz nie był manifestacją lecz przypomnieniem, 
że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są takimi  
samymi ludźmi i obywatela-
mi, jak wszyscy inni. Mają 
takie same prawo do wolno-
ści i wyrażania swoich uczuć 
i potrzeb. Niepełnosprawność 
fizyczna i intelektualna nie 
może być przyczyną żadnej 
dyskryminacji. Mówiły o tym 
uśmiechnięte twarze dzieci, 
nawet tych na wózkach inwa-
lidzkich oraz wzruszone twa-
rze ich rodziców.  
            Cała uroczystość nie 
trwała zbyt długo, aby nie 
męczyć jej uczestników, 
zwłaszcza tych najmłodszych 
i najsłabszych. Nasza grupa  
- z Brzozowa i Haczowa – przyjechała bardzo zadowolona. 
Dzieci przeżyły wielką przygodę, a ich rodzice nabrali prze-
konania, iż w swym problemie nie są osamotnieni.   
 
                                                        Opracował: Henryk Milczanowski  
                                                                           Z-ca przewodniczącego 
                                                                          Koła PSOUU w Brzozowie  

Uczestnicy pochodu przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie 

Grupa WTZ z Haczowa 

Fot. K. Milczanowska 

Fot. K. Milczanowska 



II Plebiscyt II Plebiscyt II Plebiscyt    
na Najpopularniejszego na Najpopularniejszego na Najpopularniejszego 

Sportowca Powiatu Sportowca Powiatu Sportowca Powiatu    
Brzozowskiego Brzozowskiego Brzozowskiego    
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            W lutowym  numerze Brzozowskiej Gazety Powiatowej 
prezentowaliśmy państwu nazwiska sportowców, którzy konkuro-
wali ze sobą o miano Najpopularniejszego Sportowca Powiatu 
Brzozowskiego  w 2001 roku. Czytelnicy mogli wybierać swych 
ulubieńców wśród osób uprawiających sport zawodowo, jak i ama-
torów. Do walki o ten zaszczytny tytuł stanęli reprezentanci róż-
nych dyscyplin: piłkarze, pinpongiści, szachiści, tenisiści stołowi 
itp. Kapituła konkursu postawiła sobie za zadanie popularyzację 
sportu i tężyzny fizycznej oraz wypromowanie osób, które mogłyby 
stanowić jakiś autorytet i wzór postępowania. 
Powyższy plebiscyt zorganizowany został już po raz drugi przez: 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Radę Powiatową Zrzeszenia  
 

Ludowe Zespoły Sportowe. Jego rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie 
wyników odbyło się 23 kwietnia w świetlicy Starostwa Powiatowe-
go w Brzozowie. Uroczystość  ta zgromadziła nie tylko sportow-
ców, trenerów i  działaczy sportowych, ale także przedstawicieli 
władz powiatowych: Starostę Brzozowskiego – Józefa Rzepkę, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Brzozowskiego – Stanisława  
Łobodzińskiego oraz Przewodniczącego Podkarpackiego Zrzesze-
nia LZS – Józefa Krzywonosa. 
            Prowadzeniem finałowej gali zajął się przewodniczący 
brzozowskiej RP  LZS – Bronisław Przyczynek, który za swój 
wkład i dokonania dla lokalnego sportu, otrzymał medal 55 lecia 
LZS. Bohaterowie spotkania – sportowcy usłyszeli końcowy  wer-
dykt z ust zastępcy Bronisława Przyczynka – Henryka Dąbrowiec-
kiego. Jak się okazało, piłka nożna „ zwyciężyła” inne dyscypliny 
sportowe. Tytułem Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzo-
zowskiego 2001 roku uhonorowany został Marcin  Kaczkowski  
– kapitan drużyny piłkarskiej „Cisy Jabłonica”. Sportowiec ten 
otrzymał największą liczbę głosów i zdobył 2631 punktów. Na dru-
gim miejscu uplasował się również piłkarz – zawodnik LKS Ha-
czów – Marek Mraz z 1993 punktami. Trzecią lokatę zajęła młoda 
szachistka Brzozowi  MOSiR, brązowa medalistka mistrzostw Pol-
ski – Marta Opalińska (1417 punktów). Kolejne dwa miejsca 
przypadły w udziale: Jerzemu Baranowi – zawodnikowi drużyny 
piłkarskiej LKS Izdebki, bramkarzowi rozgrywek klasy „A” oraz 
Marcie Kalińskiej z klubu „Iskra” Stara Wieś, czołowej zawod-

niczce województwa podkarpackiego w tenisie stołowym (w kate-
gorii gimnazjów). Nagrodami dla wyróżnionych sportowców, któ-
rzy zajęli pięć pierwszych miejsc, były pamiątkowe dyplomy, pu-
chary i statuetki oraz torby podróżne. Zwycięskie trofea wręczali: 
Starosta Brzozowski – Józef Rzepka, Przewodniczący Rady Powia-
tu Brzozowskiego – Stanisław Łobodziński oraz Przewodniczący 
Podkarpackiego Zrzeszenia LZS – Józef Krzywonos. Wszyscy, 
którzy ubiegali się o tytuł najpopularniejszego sportowca, otrzymali 
dyplomy.           

Kapituła plebiscytu wyróżniła także najlepszego szkole-
niowca – wychowawcę młodzieży powiatu  brzozowskiego oraz 
najlepszą drużynę 2001roku. W pierwszej kategorii zwyciężył   
Jerzy Siwak – działacz sportowy, trener siatkówki  i  piłki nożnej.   

Za najlepszą drużynę powiatu brzozowskiego uznano LKS 
Haczów. Po plebiscytowych zmaganiach nadszedł czas na przemó-
wienia, gratulacje i podsumowania. Starosta Brzozowski – Józef 
Rzepka docenił trud tych, którzy działają na rzecz sportu oraz pod-
kreślił rangę ich pracy. Powiedział m.in.: „ Wszyscy, którzy przy-
czyniają się do rozwoju sportu są godni szacunku. Wytrwałość ludzi 
sportu, ich czas i zaangażowanie – wszystko to musi być pozytywnie 
postrzegane przez społeczeństwo...”. Słowa podziękowania i uzna-
nia wypowiedziane zostały również pod adresem lokalnych sponso-
rów, którzy wspierają finansowo i materialnie dokonania sportowe 
w powiecie brzozowskim.              

Urozmaiceniem, przebiegającej w miłej atmosferze uroczy-
stości, był występ zespołu muzycznego Song z BDK. To  sportowe 
i kulturalne wydarzenie uświadomiło wszystkim, że w naszym re-
gionie nie brakuje młodych i utalentowanych osób, które są zaanga-
żowane w popularyzowanie pozytywnych idei i wzorców zacho-

wań. Ich dokonania i sukcesy  na arenie sportowej to niepowtarzal-
na szansa na promocję i rozsławianie naszego powiatu w kraju oraz 
zagranicą. Poczynania sportowców muszą być jednak zauważane  
i nagradzane także w najbliższym ich otoczeniu, stąd najzupełniej 
przemyślane i  mądre wydaje się organizowanie podobnych plebi-
scytów. Dowodzą one tego, że warto inwestować w sport  
i kulturę.  

Opracowała: Monika Jedynak 

Trener J. Siwak odbiera nagrodę  

Najpopularniejszy sportowiec powiatu brzozowskiego 

Zdobywcy pięciu pierwszych miejsc 

Fot. A. Kałamucka 

Fot. A. Kałamucka 

Fot. A. Kałamucka 
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MOJE  HOBBY 

                                                                                                               „Każdy ma jakiegoś bzika, 
                                                                                                        każdy jakieś hobby ma, 

 a ja w domu mam... AKWARIUM” 

 Niniejszy artykuł dedykuję początkującym akwarystom  
i mam nadzieję, że będzie on służył poradą przy zakładaniu pierw-
szego akwarium. Rybki, które będziemy hodować w akwariach, 
wymagają, byśmy zapewnili im warunki zbliżone do naturalnych. 
Chcąc hodować określony gatunek, należy wiedzieć, skąd pocho-
dzi, w jakich warunkach żyje i jak się rozmnaża. Błędem często 
powtarzanym przez początkujących akwarystów jest kupowanie po 
jednej rybce lub po parce z każdego gatunku. Lepiej kupić większą 
ilość młodych rybek, które w stadzie łatwiej aklimatyzują się w 
akwarium. Przed zakupem ryb powinniśmy wiedzieć, ile można ich 
wpuścić do zbiornika, aby go nie „przerybić”. Ogólnie przyjmuje 
się, że na jedną dorosłą, średniej wielkości rybę powinno przypadać 
sześć litrów wody.  

Pierwszą ryba akwarysty jest zwykle gupik, tzw. pawie 
oczko (Poecilia reticulata) albo mieczyk z rodzaju Xiphophorus. 
Tym, którzy zechcą od początku zajmować się pielęgnicami, można 
polecić akarę z Maroni (Aequidens maronii). Wśród ryb z rodziny 
labiryntowatych (Belontiidae) łatwe do hodowli są gurami dwupla-
my (Trichogaster trichopterus) oraz bojownik syjamski (Betta 
splendens). 
             Kiedy już zastanowimy się nad gatunkiem, który będziemy 
hodować, przystępujemy do kupna odpowiednich ryb. Do przeno-
szenia - transportu - służą specjalne foliowe woreczki o zaokrąglo-
nych rogach, zapobiegające uszkodzeniu ciała ryb. Do woreczka 
nalewamy ⅓ wysokości wody i przekładamy odłowione sztuki ryb. 
Woreczek następnie zamykamy przy pomocy gumki aptekarskiej  
i transportujemy do domu. Należy pamiętać o tym, by w trakcie 
przenoszenia utrzymywać w miarę stabilną temperaturę wody  
w woreczku.  

1. Po przyniesieniu do domu, należy ryby w woreczku położyć na 
 
 
 
 
 
 
 

lustrze wody w akwarium, nie można jednak wpuścić ich od razu 
do zbiornika. Trzeba  je pozostawić na co najmniej pół godziny, 
aby temperatura wody w woreczku mogła wyrównać się do tempe-
ratury wody w zbiorniku. 

 

 2. Do woreczka dolewamy wody z akwarium, co powoduje,  
że ryby nie od razu znajdują się w innym środowisku, ale stopnio-
wo przyzwyczajają się do nowego otoczenia.   
 

3. Gdy temperatura już się wyrówna, a ryby przywykną do „nowej 
wody”, należy odlać wodę z woreczka, a ryby wpuścić do akwa-
rium. Po tych czynnościach ryby mogą przeżywać szok termiczny. 
Wówczas chowają się wśród roślin, czy elementów dekoracyjnych, 
ale po paru godzinach przyzwyczajają się do nowego otoczenia. 
Dobrze jest nie karmić ryb przez 1-2 dni, od momentu wpuszczenia 
ich do akwarium. Po tym czasie podajemy pokarm w małych daw-
kach, tak by mogły go zjeść w przeciągu kilku minut. Najczęstszym 
błędem początkujących akwarystów jest podawanie zbyt dużej ilo-
ści suchego pokarmu, czego wynikiem jest zmętnienie  
i brzydki zapach wody.  
             Akwarium to żywy organizm i wszystko powinno w nim 
współgrać. Musimy je starannie obserwować i regularnie opieko-
wać się zbiornikiem. Codzienną naszą czynnością winno być 
sprawdzanie, czy prawidłowo działają wszystkie urządzenia, za-
montowane w akwarium: oświetlenie, pompka powietrza, filtr wo-
dy i grzałka. Początkujący hobbysta zwykle wyobraża sobie, że 
opieka nad akwarium będzie wymagała wielu wyrzeczeń, rezygna-
cji z weekendów, konieczności spędzania urlopu lub wakacji  
w domu. Rzeczywistość jest jednak bardziej optymistyczna. Nie 
musimy rezygnować z krótkich ani z dłuższych wyjazdów. Kilku-
dniowy urlop nie przysporzy hodowcom większych kłopotów. Do-
rosłe osobniki mogą obyć się bez pokarmu przez ponad dwa tygo-
dnie, zwłaszcza, gdy obniżymy temperaturę o 1-3°C.  
W naszym akwarium mieszkają organizmy żywe, których samopo-
czucie zależy od tego, jak się o nie troszczymy i które są w stanie 
odwdzięczyć się nam za dobrą opiekę.  
 

Opracowała: Katarzyna Milczanowska  

W POSZUKIWANIU PIĘKNA 

 
Lucyna Kudła jest pasjonatką akwarystyki od 
wielu lat. Chociaż praca w zakładzie fryzjer-
skim wypełnia jej cały czas, znajduje wolną 
chwilę dla swoich ulubieńców.   
 

K.M.: Jakie były główne powody Pani zainte-
resowania akwarystyką ? 
L.K.: Trudno powiedzieć, dlaczego ktoś robi to 
co robi. Po prostu lubię ryby, opiekę nad nimi 
i zdobywanie wiedzy o nich.  
 

K.M.: W Pani  akwarium   znajdują się skala-
ry, molinezje żaglopłetwe i welonki. Dlaczego 
te ryby są dla Pani  tak interesujące ? 
L.K.: Złote rybki podobno spełniają trzy życze-
nia, a któż nie ma marzeń ? Są wdzięczne  
i bardzo dostojne i za opiekę potrafią się od-
wdzięczyć pięknym wyglądem. Akwarium to 
odskocznia od codziennych problemów, to 
chwila relaksu i odprężenia. Nabieram energii 

do dalszej pracy  
w salonie fryzjer-
skim.  
 

K.M.: W naszym 
powiecie jest duże 
grono akwary-
stów. Jakie rybki 
poleciłaby pani 
począ tkującym 
hobbistom? 

L.K.: Łatwą w hodowli i utrzymaniu jest 
złota rybka, odporna na zmiany temperatu-
ry. Skład chemiczny wody nie odgrywa 
istotnej roli w jej hodowli. Nadaje się ona 
do kuli akwarystycznej.  
 

K.M.: Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
 

Opracowała: Katarzyna Milczanowska 
Lucyna Kudła - pasjonatka  

akwarystyki 

Fot. K. Milczanowska 

Złota rybka, spełniająca podobno 
trzy życzenia 



Sport szkolny 

  28 

SPORT  

           Po trzymiesięcznej przerwie (ze względu na brak środków pieniężnych) wznowione zostały rozgrywki sportowe przeprowadzone  
w ramach „Licealiady” przez Wojewódzki Podkarpacki Związek Sportowy w Rzeszowie.            

Zawody rejonowe – wyniki końcowe 
Piłka ręczna dziewcząt 

1.     Zespół Szkół – Leżajsk 
2.     LO – Kolbuszowa 
3.     LO – Brzozów 

 

Piłka koszykowa dziewcząt                                                Piłka koszykowa chłopców  
1.     II LO – Sanok                                                                                        1. I LO - Sanok  
2.     LO – Brzozów                                                                                      2. Zespół Szkół Drzewnych - Lesko  
3.     LO – Lesko                                                                                            3. LO - Brzozów 

Awans do dalszych rozgrywek uzyskały drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca w grupach.  

Szachy 
Duży sukces Darka Sycza w Mielcu 
             23 marca br. w Mielcu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego juniorów  
w szachach – III liga. W turnieju wzięła udział drużyna „Brzozowii” – MOSiR. Oto wyniki 6 najlepszych drużyn z 14 startujących: 

1.     MDK Jasło – 34 pkt. 
2.     LKS Rolnik Róża – 33 pkt.  
3.     S-KKS Przemyśl – 27 pkt.  
4.     LKS „Brzozowia” MOSiR – 25 pkt. 
5.     „Unia” Nowa Sarzyna – 23 pkt.  
6.     „Lotnik” Mielec – 22 pkt.  
W następnym dniu 24 marca br., odbył się VI Ogólnopolski Turniej Wiosenny o puchar Prezesa MSM Mielec. W turnieju wzięło 

udział 78 zawodników. W turnieju „A” Marta Opalińska zajęła III miejsce wśród juniorek. Turniej „B” w klasie 12-latków wygrał Dariusz 
Sycz, finalista mistrzostw Polski do lat 10-ciu, wygrywając 8 partii, a jedną  remisując. Między innymi wygrał partię z Rafałem Kasper-
kiem z „Róży Rolnik” – finalistą mistrzostw Polski do lat 12 i medalistą mistrzostw Polski w grze błyskawicznej.  

Strzelectwo Sportowe – 41 edycja Wojewódzkich Zawodów  
Strzeleckich „O srebrne muszkiety” 

             19 kwietnia br. na strzelnicy LOK w Brzozowie odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie uczniów szkół średnich w strzelaniu. 
Chłopcy i dziewczęta strzelali do tarcz z odległości 50 m z pozycji bez podpórki po 60 strzałów każdy. 
 

   Wyniki drużynowe chłopców:                                   Wyniki indywidualne chłopców: 
    1. ZSNG Krosno – 1643 pkt                                                                      1. Grzegorz Fiałkiewicz  ZSZ Jedlicze – 564 pkt  
    2.    LO Brzozów – 1642 pkt                                                                   2. Piotr Polański  LO Brzozów – 560 pkt  
    3. ZSZ Jedlicze –  1634 pkt                                                                      3. Konrad Zając  LO Brzozów – 558 pkt  
    4. LO Rymanów – 1613 pkt                                                                      4. Marian Berezowski ZSZ Jedlicze – 554 pkt  
    5. LO Dubiecko – 1603 pkt                                                                      5. Dawid Dudycz LO Dubiecko – 554 pkt  
    6. ZSB Brzozów – 1278 pkt                                                                      6. Mariusz Szepieniec LO Rymanów – 552 pkt  
    7. ZST Sanok – 1062 pkt                                                                          15. Karol Data  LO Brzozów – 524 pkt  
                                                                                                                       19. Mateusz Bąk  ZSB Brzozów – 452 pkt   

                                                                                                                               20. Mateusz Chmiel ZSB Brzozów – 423 pkt  
                                                                                                                               22. Grzegorz  Dziepak ZSB Brzozów – 403 pkt 
              
    Wyniki drużynowe dziewcząt:                                   Wyniki indywidualne dziewcząt:  
             1. LO Rymanów – 1613 pkt                                                                     1. Marta Fostacz LO Dubiecko – 570 pkt 
             2. LO Dubiecko – 1602                                                                            2. Jadwiga Ochała LO Jedlicze – 564 pkt 
             3. ZSNG Krosno – 591 pkt                                                                       3. Edyta Zięba ZSNG Krosno – 559 pkt 
             4. LO Jedlicze – 1542 pkt                                                                         4. Marta Czyżanowska ZSNG Krosno – 557 pkt 
             5. ZSB Brzozów – 1450 pkt                                                                    5. Paulina Zych LO Rymanów  - 556 pkt  
             6. ZST Sanok – 1082 pkt                                                                          6. Joanna Tworek LO Rymanów – 554 pkt 
                                                                                                                               9. Justyna Bąk ZSB Brzozów – 518 pkt                      
                                                                                                                               12. Kinga Olszowy ZSB  Brzozów – 491 pkt 
                                                                                                                               16. Katarzyna Błażko ZSB Brzozów – 441 pkt  
 

             Zdobyte puchary i medale dla zwycięzców wręczali w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty  
i Sztabu Wojskowego -  ppłk Waldemar Stahl i mjr Jerzy Salamucha – Prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK.   
 

Opracował: Kazimierz Kozubal  
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KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA   
ROZRYWKA  

HOROSKOP 
BARAN (21 II – 20 IV) 
Przed Tobą kolejny miesiąc,  w którym czeka Cię mnóstwo pra-
cy, ale i dużo pomocy ze strony otoczenia. Nie próbuj działać 

solo, pracuj w zespole, przyniesie to o wiele lepsze rezultaty. Postaraj się 
żyć oszczędnie i nie szalej z wydatkami. Budzisz ciepłe opiekuńcze uczu-
cia.  

BYK (21 IV – 21 V) 
Niedawno przeoczyłeś świetną okazję, by ubić interes życia. 
Wyciągnij z tego wnioski i nie przepuść okazji, jaka wpada Ci  

w ręce! Możesz liczyć na awans i poprawę stanu swojego konta. Jeśli masz 
blisko siebie obiekt swych uczuć – zrób krok naprzód, a Twoje starania 
zostaną uwieńczone sukcesem.    

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Jesteś oddany karierze, pracujesz jak możesz najlepiej i nie 
przejmujesz się konkurencją, która depcze Ci po piętach. Masz 

dobrą opinię, a Twoja pozycja, mimo rywalizacji, jest stabilna, ponieważ 
umiesz wykazać się kompetencjami. Korzystaj z passy finansowej.  

RAK (22 VI – 23 VII) 
Dobra passa dla spraw zawodowych. Osiągniesz sukces, jeśli 
będziesz współpracował z innymi. Dopisuje Ci szczęście finan-

sowe, możesz negocjować, forsować swoje zadania i spotykać się z nowy-
mi ludźmi. Będziesz miał duże powodzenie, ale nie wolno Ci zasklepiać się 
w starych układach.  

LEW (24 VII – 23 VIII) 
Nowe zadanie, którego się obawiasz, może okazać się bardzo 
fascynujące. Niewykluczone, że wciągnie Cię do tego stopnia, że 

zapomnisz o wszystkim i zostaniesz dłużej w pracy. Otwórz się na nowe 
znajomości, spotykaj się z ludźmi i zdobywaj sympatię.  

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Wszystko zależy od Ciebie. Musisz samodzielnie podejmować 
decyzje i rozwiązywać problemy nie tylko swoje, ale i innych.  
To spora odpowiedzialność. Nie obawiaj się jednak niczego! Bę-

dziesz pomysłowy i zaradny. Wybrniesz ze wszystkich kłopotów. Jeżeli 
jesteś samotny, możesz teraz liczyć na odwzajemnioną miłość.  

WAGA (24 IX – 23 X) 
Doskonale ułoży Ci się współpraca i kontakty z innymi. Możesz 
łatwo osiągnąć to, co chcesz za pomocą paru miłych słów i umiejęt-

nego słuchania rozmówców. To w zupełności wystarczy. Dobry czas na 
podejmowanie decyzji powodujących zmiany w Twoim życiu.  

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Przeżywasz transformację. Wchodzisz w nowe układy. Jest to trud-
ny etap w Twoim życiu. Sprawy zawodowe ułożą się pomyślnie. 

Pragniesz absolutnej samodzielności i jesteś na dobrej drodze do osiągnię-
cia tego celu. Przed Tobą jeszcze wiele prób.  

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Powiedzie Ci się w pracy – dzięki pewności siebie. Nawet jeśli  
posprzeczać się z szefem, postawisz na swoim i z pewnością wszy-

scy przyznają Ci rację. Twój wpływ na to, co się wokół Ciebie dzieje, jest 
decydujący. Możesz być zadowolony, ponieważ czekają Cię gorące dni. 
Jeśli masz stałego partnera – spodziewaj się wielkiego ożywienia uczuć.   

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Dobrze poradzisz sobie w tych dniach z każdą papierkową robotą. 
Błyskawicznie wypatrzysz wszelkie nieścisłości, których nie potra-

fił dostrzec nikt inny. Dostaniesz pochwałę. Powodzenia! W tym miesiącu 
jesteś gotowy przyjąć uczucia, którymi ktoś chce Cię obdarzyć.  
Z decyzją o wspólnej przyszłości jeszcze poczekaj.   

WODNIK (21 I – 19 II) 
Silne uczucia źle wpływają na Twój intelekt, dlatego nauka i wy-
dajna praca umysłowa mogą w tych dniach trochę ucierpieć. Zdro-

wie natomiast doskonałe, po prostu kwitniesz . Miła atmosfera w domu to 
jest to, czego potrzebujesz po ostatnich wstrząsach. Partner stanie na wyso-
kości zadania i zapewni Ci sporo atrakcji.  

RYBY (20 II – 20 III) 
Twoja pozycja zawodowa jest stabilna, a jednak wciąż narażony 
będziesz na stresy i nieporozumienia. Jeśli poczujesz się zmęczo-
ny, nie okazuj tego w miejscu pracy, bo to może być źle przyjęte. 

W Twoim życiu uczuciowym zanosi się na uspokojenie, wyciszenie niepo-
kojów i zazdrości. Miesiąc czerwiec przyniesie Ci dużo przyjaźni i miłości. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Antoniego Regulskiego



  30 


