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Wśród ludzi, których kocham  
przyjaciół wielu mam  
I choć to bardzo trudne  
wierzę, że nigdy nie będę sam. 
Żyję tutaj i pragnę  
na zawsze z Wami być. 
I chociaż kiedyś umrę,  
w pamięci Waszej chcę żyć. 
I patrząc na polne kwiaty,  
przydrożne drzewa, kapliczki  
i wchodząc nieraz samotnie 
w ciemne, ponure uliczki –  
zawsze będę pamiętać, 
że z wami tutaj żyję. 
Bo w Grabownicy i w jej kwiatach, 
ma cała dusza się kryje. 
 

Maria Korfanty – 13 lat  
uczennica kl. VI SP 

                     w Grabownicy 

Wyróżnione osoby  w grupie wiekowej – uczniowie szkół podstawowych 

                 „Brzozów” 
 
           Nad małą rzeczką 
           leży miasteczko, 
       w którym mój Boże,  
   rosną drzewa o białej korze. 
 

           Jak się nazywa 
           może powiecie? 
       Nie? Ja zatem powiem –  
   to Brzozów przecie. 
 

           Brzozów jest mały  
           i zarazem wielki, 
    a to historia może nam potwierdzić. 
 

           Więcej powiedzieć  
           w tym czasie nie zdołam 
       weź i przeczytaj  
   „VI wieków Brzozowa” 
 

                                  Krzysztof Golonka – 12 lat 
                                          uczeń kl.V SP w Brzozowie 

           „Moja mała Ojczyzna” 
 

Choćbyś mi była polnym kamieniem 
i różą dziką na skraju dróg, 
do Ciebie wrócę kiedyś wspomnieniem  
jakże zapomnieć bym Ciebie mógł? 
 

Gdzie nasze stopy ścieżki deptały, 
gdzie się rodziła nie jedna troska, 
tyś tylko jeden, świecie mój mały 
tyś tylko jedna – Ziemio Brzozowska. 
 

Tu radość gości i smutek puka, 
Tu się splatały dzieciństwa dnie, 
Takiej Ojczyzny próżno by szukać, 
Bo ona mieszka na serca dnie. 
                                 Iwona Dereń – lat 11 
                            Uczennica kl. IV SP w Grabownicy 



ZARZĄD POWIATU 
BRZOZOWSKIEGO 

 

W dniu 12 grudnia 2001 r. odby-
ło się posiedzenie Zarządu Powiatu 
Brzozowskiego, którego głównym te-
matem było omówienie  przekształce-
nia ewidencji gruntów i budynków  
w nowoczesny kataster nieruchomo-
ści, - zadania, rola, kompetencje, źró-
dła finansowania, terminy realizacji dla   
powiatowej  służby   geodezyjnej wyni-
kające z harmonogramu  prac  związa-
nych  z  w/w tematem w powiecie brzo-
zowskim. 

     Z chwilą wejścia w życie dwóch 
rozporządzeń ministra rozwoju regio-
nalnego i budownictwa: z 29 marca 20-
01 r. „w sprawie ewidencji gruntów  
i budynków”, a także z 2 kwietnia 2001 
r. „w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projekto-
wej” (obydwa rozporządzenia zostały 
opublikowane w Dz.U. nr 38, od-
powiednio pod poz. 454 i 455) służby 
geodezyjne i kartograficzne zostały zo-
bligowane do etapowego tworzenia  
w systemie informatycznym nowocze-
snego katastru nieruchomości oraz ewi-
dencji geodezyjnej sieci uzbrojenia te-
renu, które wraz z innymi danymi za-
wartymi w państwowym zasobie geo-

dezyjnym i kartograficznym stanowią 
podstawę do założenia krajowego sys-
temu informacji o terenie. Przekształce-
nie istniejącej obecnie ewidencji grun-
tów i budynków w kataster nierucho-
mości wymaga uzupełnienia istniejące-
go zbioru o dane o budynkach, nieru-
chomościach lokalowych i wartość  
katastralną tych nieruchomości. Pełna, 
stale aktualizowana i okresowo weryfi-
kowana informacja o terenie, zakładana 
i prowadzona przy zastosowaniu tech-
nik informatycznych umożliwi szybki 
dostęp do bazy danych katastralnych. 
Powinna też zwiększyć rolę starosty 
(prezydenta miasta na prawach powia-
tu) jako organu odpowiadającego za 
prowadzenie, aktualizację i udostępnia-
nie tych danych. 

   Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy  
z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.  
z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) 
starosta (prezydent miasta na prawach 
powiatu) obowiązany jest udostępnić za 
opłatą dane katastralne na żądanie wła-
ścicieli lub osób fizycznych i praw-
nych, w których władaniu znajduje się 
grunt, budynek lub lokal, osób fizycz-
nych i prawnych oraz innych jednostek 
organizacyjnych nie posiadających oso-
bowości prawnej, które mają interes 
prawny w tym zakresie, a także na żą-
danie zainteresowanych organów admi-

nistracji rządowej i jednostek samorzą-
du terytorialnego. Prawo do nieodpłat-
nego, bezpośredniego dostępu do bazy 
danych ewidencji gruntów i budynków, 
bez prawa ich udostępniania osobom 
trzecim, mają jednak gminy (art. 24 ust. 
4 cyt. wyżej ustawy). 

Odpłatnemu udostępnieniu przez 
starostę podlegają także, na zasadach 
określonych  w odrębnych przepisach, 
dane zawarte w geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu (§7 rozporzą-
dzenia ministra rozwoju regionalnego  
i   budownictwa  z 2 kwietnia 2001 r. 
 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgad-
niania dokumentacji projektowej). Jed-
nak ( §6 tego rozporządzenia) wymiana 
materiałów i informacji dotyczących 
sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jed-
nostkami prowadzącymi ewidencję 
geodezyjną a jednostkami prowadzący-
mi ewidencją branżową odbywa się 
nieodpłatnie. 
           Modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków jest przeprowadzana etapa-
mi i w sposób planowy zapewniający, 
iż w terminie do: 
•  31 grudnia 2001 r. – rejestry gruntów 
prowadzone na papierze w technice 
ręcznej muszą zostać zastąpione odpo-
wiednimi zbiorami komputerowymi  
(w powiecie brzozowskim to zadanie 
zostało wykonane) 
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 W drugim numerze naszej gazety 
został ogłoszony Konkurs Literacki 
"Złote Sylaby", którego celem była  
m.in. promocja powiatu brzozowskiego.  
Ogłoszony konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców 
ziemi brzozowskiej, o czym świadczy 
ilość zgłoszonych prac - 197. 
           W grudniu ubiegłego roku kon-
kurs został rozstrzygnięty. Po wnikliwej 
analizie utworów, jury w składzie:  
Dorota Kamińska, Barbara Dacko  
i Magdalena Pilawska, postanowiło 
przyznać następujące nagrody: 

I. W grupie wiekowej - uczniowie 
szkół podstawowych: 
1. Maria Korfanty - 13 lat, uczennica  
kl. VI SP w Grabownicy, zamieszkała  
w Grabownicy 
2. Iwona Dereń - 11 lat, uczennica  
kl. IV SP w Grabownicy, zamieszkała  
w Lalinie 
3. Krzysztof Golonka - 12 lat, uczeń  
kl. V SP w Brzozowie, zamieszkały  

w Brzozowie 
II. W grupie wiekowej - uczniowie 
gimnazjów: 
1. Joanna Sitek - kl. I gimnazjum  
w Grabownicy, zamieszkała w Grabow-
nicy 
2. Paulina Szałajko - kl. I gimnazjum  
w Grabownicy, zamieszkała w Lalinie 
3. Marta Niemiec - kl. II gimnazjum  
w Bliznem, zamieszkała w Bliznem 
III. W grupie wiekowej - uczniowie 
szkół średnich: 
1. Piotr Zając - 16 lat, uczeń kl. I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Brzozowie 
2. Katarzyna Sitek - uczennica kl. III 
Liceum Zawodowego w Zespole Szkół 
Budowlanych w Brzozowie, zamieszka-
ła w Grabownicy 
3. Sabina Prajsnar - 16 lat, uczennica  
kl. II Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie, zamieszkała w Brzozowie 
IV. W grupie wiekowej - pozostali 
uczestnicy: 
1. Halina Baran - nauczycielka,  

zamieszkała w Izdebkach 
2. Justyna Krawiecka - studentka obec-
nie zamieszkała w Rzeszowie 
Ponadto jury postanowiło przyznać wy-
różnienia: 
1.  Marzena Pelczar - uczennica kl. III 
Liceum Ogólnokształcącego w Brzozo-
wie, zamieszkała w Malinówce 
2. Daniel Węgrzyn - zamieszkały w Pa-
koszówce 
3. Marta Rzepka - uczennica kl. VI SP 
w Przysietnicy, zamieszkała w Przysiet-
nicy 
4. Edyta Dżugan - uczennica kl. III  
Liceum Zawodowego w Zespole Szkół 
Budowlanych w Brzozowie, zamieszka-
ła w Pakoszówce   

Nagrodzone utwory będziemy prezento-
wać na łamach naszej gazety. Wszyst-
kim uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy! 
                                    Rzecznik Prasowy  

Starostwa Brzozowskiego 
Magdalena Pilawska 



• do 31 grudnia 2003 r. - powinno na-
stąpić uruchomienie informatycznego 
systemu, umożliwiającego prowadzenie 
ewidencji obejmującej pełny zakres 
danych ewidencyjnych (rejestr grun-
tów, budynków, nieruchomości lokalo-
wych oraz rejestr cen i wartości tych 
nieruchomości). 
Na podstawie baz danych ewidencyj-
nych i przy wykorzystaniu systemu 
komputerowego utworzone zostaną dla 
poszczególnych obrębów ewidencyj-
nych podstawowe raporty obrazujące 
dane ewidencyjne: rejestr gruntów,  
rejestr budynków, rejestr lokali, karto-
teka budynków, kartoteka lokali, mapa 
ewidencyjna. 

         Założenie komputerowych baz 
danych ewidencyjnych umożliwiają-
cych tworzenie raportów musi nastąpić: 
• do 31 grudnia 2005 r. - dla obszarów 
miast, 
• do 31 grudnia 2010 r. - dla terenów 
wiejskich. 
           Geodezyjna ewidencja sieci 
zbrojenia terenu założona i prowadzona   
w systemie informatycznym musi po-
wstać do  31 grudnia 2007 roku. 
Propozycja budowy katastru nieru-
chomości w powiecie brzozowskim. 

Obecna sytuacja polityczna  
i gospodarcza kraju wymusza na służ-
bie geodezyjnej i kartograficznej stwo-
rzenie warunków umożliwiających do-
stosowanie się do zasad i norm stoso-
wanych w Unii Europejskiej. 
Chodzi tu o KATASTER NIERUCHO-
MOŚCI będący podstawą wprowadze-
nia nowego systemu podatkowego  
od nieruchomości w oparciu o wartość 
katastralną. Obecnie operaty ewidencji 
gruntów w zasadzie są zinformatyzo-
wane, ale nie jest to jeszcze postać do-
celowa. Część opisowa ewidencji grun-
tów, jak wyżej wspomniano jest prowa-
dzona w systemie EGB, natomiast 

część kartograficzna jest zinformatyzo-
wana na 3 obrębach w systemie EW-
MAPA, dalsze 2 w toku opracowania.  
            Na obszarze obejmującym  
ok. 30% terenów wiejskich naszego 
powiatu, przebieg działek i użytków 
gruntowych, wykazanych na mapach 
ewidencji gruntów, w większym  
lub mniejszym stopniu odbiega od sta-
nu faktycznego na gruncie. Są to tereny 
wymagające modernizacji operatu ewi-
dencji gruntów. Na obszarach tych ewi-
dencja gruntów została założona  
w oparciu o stare mapy katastralne. 
Koszt modernizacji ewidencji gruntów 
dla tego obszaru, dokonywany w spo-
sób tradycyjny, łącznie z założeniem 
ewidencji budynków w obecnych ce-
nach przetargowych na naszym terenie 
t j .  ok.  300 z ł /ha ,  wyniós łby  
ok. 50 000 000 zł. co przy naszych 
obecnych możliwościach finansowych, 
gdzie na prace i opracowania geodezyj-
ne przeznacza się łącznie ok. 400 000 zł 
rocznie, modernizacja taka trwałaby 
125 lat.   Jest to nie do przyjęcia.  
           Dlatego też zaczęto szukać in-
nych możliwości, innego, tańszego spo-
sobu na stworzenie w powiecie w pełni 
zinformatyzowanego i w miarę dokład-
nego katastru nieruchomości. Pierw-
szym znaczącym krokiem w tym kie-
runku było wykonanie na zlecenie 
Głównego Geodety Kraju, przy wspar-
ciu środkami finansowymi PFGZGiK 
zeskanowania i zwektoryzowania ist-
niejących map ewidencji gruntów dla  
całego powiatu wraz z określeniem 
współrzędnych punktów granicznych 
granic powiatu, gmin i obrębów.  
Następnym etapem realizowanym rów-
nocześnie lub w dalszej kolejności bę-
dzie założenie ewidencji budynków.  
Przy zakładaniu ewidencji budynków 
część kartograficzna przyjęta będzie  
z wektoryzacji rastra, natomiast pomiar 

czołówek istniejących budynków oraz 
pomiar brakujących budynków dokona-
ny będzie w terenie. Realizację tego 
zadania planuje się wykonać w okresie 
ok. 4 lat na tych samych lub podobnych 
zasadach finansowania.  
            Podsumowując: w okresie 7 lat 
jesteśmy w stanie zbudować nowocze-
sny, zinformatyzowany kataster nieru-
chomości wraz z założeniem ewidencji 
budynków.  
           Tak skonstruowany kataster nie-
ruchomości stworzy nam możliwość 
dokonywania najróżniejszych przetwo-
rzeń informacji i danych geodezyjnych 
zarówno dla potrzeb wykonawstwa 
geodezyjnego jak i dla jednostek admi-
nistracji publicznej, interesantów, rze-
czoznawców majątkowych, a przede 
wszystkim stworzy podstawy do zało-
żenia powszechnej taksacji nierucho-
mości. Niewątpliwie wpłynie on na 
skrócenie czasu założenia powszechnej 
taksacji nieruchomości i wprowadzenie 
nowego systemu podatkowego od nie-
ruchomości opartego na wartości kata-
stralnej. 
           W trakcie Zarządu podjęto rów-
nież uchwały w sprawach: 
- uchwalenia planu pracy Zarządu na 

I półrocze 2002 r.. 
- ogłoszenia konkursu oraz powoła-

nia komisji konkursowej na stano-
wisko Zastępcy Dyrektora d/s 
Lecznictwa Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Brzozowie, 

- ogłoszenia konkursu oraz powoła-
nia komisji konkursowej na stano-
wisko Zastępcy Dyrektora d/s Ad-
ministracyjno-Eksploatacyjnych 
Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Brzo-
zowie. 

                                  Rzecznik Prasowy 
              Starostwa Brzozowskiego 

                                            Magdalna Pilawska 
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XXV SESJA RADY POWIATU 
BRZOZOWSKIEGO 

 

28 grudnia 2001 r. odbyła się XXV Sesja Rady Po-
wiatu Brzozowskiego. To ostatnie w ubiegłym roku spotka-
nie Radnych Powiatu, w trakcie którego złożono sprawozda-
nia z działalności Zarządu i stałych Komisji Rady Powiatu za 
2001 rok, a także podjęto następujące uchwały: 
a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu 
oraz stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie na 2002 
rok, 
b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych, 
c) w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu i przyj-

mowania darowizny, aparatury i sprzętu medycznego przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzo-
zowie, 
d) w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem pobo-
ru w 2002 roku, 
e) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponad-
gimnazjalnych w powiecie brzozowskim, 
f) w sprawie zmian w budżecie powiatu brzozowskiego na 
2001 rok, a także w sprawie uchwalenia budżetu  powiatu 
brzozowskiego na 2002 rok. 
           Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 
brzozowskiego na 2002 rok została podjęta jednogłośnie.                        

                                                                                     Rzecznik Prasowy 
                                                                               Starostwa Brzozowskiego 
                                                                                      Magdalena Pilawska 
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Uchwała Nr XXV/143/01Uchwała Nr XXV/143/01Uchwała Nr XXV/143/01   
Rady Powiatu w BrzozowieRady Powiatu w BrzozowieRady Powiatu w Brzozowie   

                  z dnia 28 grudnia 2001 rokuz dnia 28 grudnia 2001 rokuz dnia 28 grudnia 2001 roku   
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzozowskim. 
 
 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 z późn. 
zm.) oraz art.10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy 
wprowadzające reformę ustroju szkolnego, (Dz.U. Nr 12, 
poz. 96 z późn. zm.), 
Rada Powiatu Brzozowskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
w Powiecie Brzozowskim w brzmieniu stanowiącym załącz-
nik do uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 
1 września 2002 r. 
 

§ 4 
Traci moc uchwała Nr XXIII/126/01 Rady Powiatu Brzo-
zowskiego z dnia 16 października 2001 roku. 
 

§ 5 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie  
w miejscach publicznych, a także przez ogłoszenie w lokal-
nej prasie. 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr XXV/143/01 
Rady Powiatu w Brzozowie 
   z dnia 28 grudnia 2001 r.  

 
 

 

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONAD-
GIMNAZJALNYCH  

W POWIECIE BRZOZOWSKIM 
 

 

I. Licea Profilowane 

1. Liceum profilowane Nr I w Brzozowie, ul. Pańki 1 
(profilowane na bazie obecnego Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Komisji Edukacji Narodowej) 
2. Liceum profilowane Nr II w Brzozowie, ul. Słoneczna 6  
(projektowane na bazie obecnego Zespołu Szkół Budowla-
nych im. T. Kościuszki) 

II. Technika 
1. Technikum Ekonomiczne w Brzozowie, ul. W. Pańki 1  
(projektowane na bazie obecnego Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Komisji Edukacji Narodowej) 
2. Technikum Handlowe w Brzozowie, ul. W.Pańki 1  
(projektowane na bazie obecnego Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Komisji Edukacji Narodowej) 
3. Technikum Gastronomiczne w Brzozowie, ul. W. Pań-
ki 1  
(projektowane na bazie obecnego Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Komisji Edukacji Narodowej) 
4. Technikum Budowlane w Brzozowie, ul. Słoneczna 6 
(projektowane na bazie obecnego Zespołu Szkół Budowla-
nych im. T. Kościuszki) 

III. Licea Ogólnokształcące 
1. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Brzozowie,  
ul. W. Pańki 2 
(projektowane na bazie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Kazimierza Wielkiego) 
2. Liceum Ogólnokształcące Nr II w Brzozowie,  
ul. W. Pańki 1 
(projektowane na bazie obecnego Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Komisji Edukacji Narodowej) 
3. Liceum Ogólnokształcące Nr III w Brzozowie,  
ul. Słoneczna 6 
(projektowane na bazie obecnego Zespołu Szkół Budowla-
nych im. T. Kościuszki) 

IV. Szkoły Zawodowe 
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brzozowie, ul. Sło-
neczna 6  
(projektowana na bazie obecnego Zespołu Szkół Budowla-
nych im. T. Kościuszki) 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 04. 02. 2002 r. 
1. Kucharz (osoba niepełnosprawna), 
2. Kierownik budowy, majster budowy (uprawnienia ogólno-
budowlane, wykształcenie średnie lub wyższe, staż pracy na 
w/w stanowisku 5 lat), 
3. Kierowca (kat C+E, świadectwo  kwalifikacyjne, doświad-
czenie), 

4. Pełnomocnik ds. ubezpieczeń, 
5. Kelner, 
6. Księgowy z doświadczeniem, 
7. Technik ogrodnik - doświadczenie w handlu, 

Młodzież o Unii Europejskiej 
        Z uwagi na duże zainteresowanie problematyką europejską wśród młodych ludzi Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Powiato-
wy Punkt Informacji Europejskiej oraz Fundacja im. Roberta Schumana wspólnie z wolontariuszami z zagranicy w ramach programu 
European Voluntary Service organizuje w dniach 27 luty – 1 marzec w szkołach średnich na terenie powiatu brzozowskiego semina-
rium poświęcone przyszłemu członkostwu Polski w UE. Akcja ukierunkowana jest na promocję wartości europejskich i przyszłego 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podczas seminarium zaproszeni goście – wolontariusze z zagranicy przedstawią młodzieży 
Unię Europejską z punktu widzenia obywatela UE i rówieśnika młodzieży. Na zakończenie seminarium planowana jest dyskusja na 
temat funkcjonujących w społeczeństwie polskim stereotypów dotyczących UE. 
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            Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu znajduje się w budynku przy  
ul. Armii Krajowej 1, tel./fax (0-13) 43-426-45. Pracą wydziału kieruje Naczelnik - mgr Jan Boczar. 
Nadzór nad wykonywaniem zadań bieżących sprawuje Sekretarz Powiatu. 
Do podstawowych zadań wydziału należy: 
 
1. Ochrona Zdrowia  
• nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Brzozowie 
• współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym w zakresie zadań promocji 
 i ochrony zdrowia  
• współdziałanie ze służbą medyczną w akcjach ratowniczych i akcjach zwalczania skutków klęsk  ży-
wiołowych i katastrof   

 

2. Oświata  
• nadzór nad funkcjonowaniem placówek oświatowych dla, których powiat brzozowski jest organem prowadzącym 
• realizacja, nadzór i kontrola wykonania zadań wynikających z aktów normatywnych, umów i porozumień oraz decyzji  

w sprawach dotyczących zakresu działania oświaty 
• opracowywanie analiz, opinii i informacji dla potrzeb własnych oraz Zarządu i Rady Powiatu Brzozowskiego 
• opiniowanie statutów szkół i placówek oświatowych oraz opracowanych przez dyrektorów szkół i placówek arkuszy orga-

nizacyjnych 
• załatwianie skarg, wniosków i listów obywateli w zakresie właściwości stanowiska ds. oświaty 
• sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem niepublicznych szkół  i placówek oświatowych na terenie powiatu 
 

3. Kultura i dziedzictwo narodowe 
• opracowywanie planów pracy i programów upowszechniania kultury 
•  współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury  
• wspieranie, rozwój i koordynowanie działalności społecznych towarzystw regionalnych, twórczości ludowej  

i innych form działalności społeczno-kulturalnej 
• realizacja zadań w zakresie dziedzictwa narodowego 
 

4. Sport , kultura fizyczna 
• rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej  
• współdziałanie i wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej 
• koordynacja działań nad systemem rozgrywek sportowych 
• nadzór nad działalnością lokalnych związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej 
• propagowanie i upowszechnianie masowego ruchu sportowego 
• współdziałanie międzygminne w zakresie rozwoju  sportu na terenie naszego powiatu 
• współdziałanie w zakresie organizacji konkursów 
 

5. Turystyka i wypoczynek 
• współdziałanie ze stowarzyszeniami turystyki 
• współdziałanie z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie rozwoju turystyki i wypoczynku 
  

6.  Zadania wspólne dla kultury sportu i turystyki 
• ustalanie założeń programowo – organizacyjnych imprez,  współudział  w opracowaniu kalendarza imprez oraz nadzór nad 

ich przygotowaniem i przebiegiem  
• kontrolowanie realizacji zadań państwowych zlecanych do realizacji 
• gospodarowanie środkami budżetowymi  i innymi środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację tych zadań 
 

7. Promocja  powiatu 
• współpraca z instytucjami i innymi organizacjami, mającymi na celu tworzenie infrastruktury wspomagającej rozwój 

przedsiębiorczości 
• promowanie gospodarki powiatu 
• współudział w rozwijaniu inicjatyw gospodarczych 
• propagowanie ofert gospodarczych  -  współpraca z podmiotami  i organizacjami gospodarczymi w tym zakresie 
• propagowanie i współdziałanie w promowaniu walorów turystycznych,  wypoczynkowych i rekreacyjnych 
• organizacja współpracy międzynarodowej 
• podejmowanie innych działań promocyjnych na rzecz powiatu brzozowskiego 

WYDZIAŁ ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY,  SPORTU  
I PROMOCJI POWIATU 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
 mgr Jan Boczar  
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PRAWA KONSUMENTÓW 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 MAJA 1995 R. 

W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW 
SPRZEDAŻY RZECZY RUCHOMYCH Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW 

(DZ.U. NR 64, POZ. 328) 
WYCIĄG 

Rozdział 4 
Odpowiedzialność sprzedawcy za nienależytą jakość towaru 

§ 15. 1. Do odpowiedzialności sprzedawcy za wady  
towaru i nienależytą jakość towaru) stosuje się przepisy Kodek-
su cywilnego o rękojmi za wady (art. 556-576). 

2. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny 
względem konsumenta wówczas, gdy w towarze wystąpiła wa-
da zmniejszająca jego wartość lub użyteczność ze względu  
na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności 
lub z przeznaczenia towaru, gdy towar nie ma właściwości,  
o których istnieniu zapewniono, w tym przez deklarowanie ja-
kości towaru (gatunek, certyfikat, energochłonność, znak bez-
pieczeństwa itp.), albo gdy towar został wydany konsumentowi 
w stanie niezupełnym (niekompletnym, bez wymaganej charak-
terem i przeznaczeniem towaru instrukcji obsługi lub innej in-
formacji niezbędnej do prawidłowego korzystania z towaru 
itp.). 
(...) 

§ 17. 1. Towar zgłoszony do reklamacji powinien odpowia-
dać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym  
w obrocie. 

2. Konsument nie ma obowiązku dostarczenia reklamo-
wanego towaru: o wadze powyżej 10 kg, o dużych rozmiarach 
(np. dywanu o powierzchni ponad 3 m2, mebli), urządzeń  
oraz innych towarów wbudowanych lub zainstalowanych  
na stałe. W takim przypadku konsument powinien wskazać 
miejsce, w którym towar się znajduje, a przyjmujący reklama-
cję powinien ustalić z konsumentem termin oględzin lub odbio-
ru towaru przez sprzedawcę, nie dłuższy niż 7 dni. 

§ 18. 1. Reklamacja wad towaru może być zgłoszona  
na piśmie albo ustnie. 

2. W przypadku gdy sprzedawca nie załatwia reklamacji 
natychmiast, jest obowiązany potwierdzić jej przyjęcie na pi-
śmie i poinformować konsumenta o sposobie jej załatwienia. 

§ 19. Sprzedawca jest obowiązany załatwić reklamację  
w miejscu sprzedaży towaru lub w innym wybranym przez 
konsumenta punkcie handlowym sprzedawcy. Sprzedawca nie 
może odmówić przyjęcia reklamacji i żądać, by konsument 
zgłosił ją wytwórcy lub dostawcy. 

§ 20. Konsument, który stwierdził wadę, może, zgodnie  
z przysługującymi mu uprawnieniami przewidzianymi  
w Kodeksie cywilnym, według swego wyboru żądać: 
1) zwrotu ceny za zwrotem wadliwego towaru, oświadczając  
że odstępuje od umowy, z zastrzeżeniem art. 560 § 1 Kodeksu 
cywilnego, 

2) obniżenia ceny towaru, 
3) wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, jeżeli 

towar jest oznaczony gatunkowo, 
4) usunięcia wady, jeżeli towar jest oznaczony co do tożsamo-
ści, a sprzedawca jest wytwórcą tego towaru lub na podstawie 
pisemnego upoważnienia wytwórcy prowadzi naprawy i serwis 
tego towaru. 

§ 21. 1. Do wymiany za towar wadliwy może być użyty 
przez sprzedawcę wyłącznie towar wolny od wad, fabrycznie 
nowy. Przepis ten nie dotyczy wypadku, gdy przedmiotem 
sprzedaży była rzecz używana. 

2. Przy wymianie towaru wadliwego na wolny od wad  
lub w razie odstąpienia przez konsumenta od umowy z powodu 
wad w towarze nie stosuje się potrącenia z ceny za skutki nor-
malnego zużycia towaru, stanowiącego przedmiot uznanej re-
klamacji (amortyzacja). 

§ 22. Obniżenie ceny towaru powinno nastąpić w takim sto-
sunku, w jakim wartość (użyteczność) tego towaru uległa,  
z powodu uznanych wad, obniżeniu w porównaniu do wartości 
tego towaru bez wad. 

§ 23. 1. Reklamacje dotyczące wad artykułów żywnościo-
wych oraz nie budzące wątpliwości reklamacje wad artykułów 
nieżywnościowych, realizowane przez obniżenie ceny  
lub zwrot ceny za zwrotem albo przez wymianę towaru na znaj-
dujący się w punkcie sprzedaży towar wolny od wad - powinny 
być załatwiane niezwłocznie. 

2. Jeżeli jest wymagane dodatkowe sprawdzenie zasadno-
ści reklamacji (np. opinia rzeczoznawcy, badanie  
w miejscu używania wyrobu) lub sprowadzenie nowego towaru 
na wymianę albo reklamacja jest załatwiana przez usunięcie 
wady, sprzedawca załatwi reklamację najpóźniej  
w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia, chyba że konsument wy-
raził na piśmie zgodę na przedłużenie tego terminu. 

3. Jeżeli konsument nie dostarczył towaru wraz z rekla-
macją, ustalone wyżej terminy załatwienia reklamacji liczy się 
od dnia dostarczenia towaru lub od dnia dokonania oględzin 
towaru wadliwego u konsumenta przez sprzedawcę.  
W tym ostatnim wypadku termin załatwienia reklamacji nie 
może przekroczyć 21 dni od dnia jej zgłoszenia. 

§ 24. 1. W razie nieuwzględnienia reklamacji sprzedawca 
jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie konsumenta  
z podaniem uzasadnienia oraz zwrócić mu dostarczony wraz  
z reklamacją towar. 

2. Niedokonanie zawiadomienia, o którym mowa  
w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji uwa-
ża się za uznanie tej reklamacji z obowiązkiem załatwienia jej 
zgodnie z żądaniem konsumenta. 

§ 25. Jeżeli w celu wymiany lub zwrotu towaru za zwro-
tem ceny, jak też w celu naprawy, towar został dostarczony 
staraniem konsumenta, załatwiający reklamację, na żądanie 
konsumenta, zwróci mu poniesione przez niego koszty z tym 
związane (koszty transportu, demontażu, ponownego zainstalo-
wania towaru, ubezpieczenia itp.). 

 
                                                     Opracowała: Irena Rąpała 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

tel. (0-13) 43-426-45, pok. Nr  60  
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 Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie 
Zima na drogach powiatu brzozowskiego 
oraz realizacja zadań przez Zarząd Dróg 

Powiatowych  w 2001 r. 
Akcja odśnieżania na drogach powiatowych  

w 2001 r. rozpoczęta została dość wcześnie, bo już  21 listopa-
da. Tak wczesna zima nie zaskoczyła drogowców w naszym 
powiecie. Być może przyczyniły się do tego wcześniejsze 
przygotowania i posiadany sprzęt. 

Zarząd Dróg ma do dyspozycji trzy pługopiaskarki, ła-
dowarkę Białoruś do załadunku materiałów uszorstniających 
oraz samochód trzynapędowy ZIŁ z pługiem odśnieżnym.  
Na placu składowym jeszcze przed opadami pierwszego śnie-
gu przygotowano 520 m3 żużla, 280 m3 piasku oraz 30 ton soli. 
Służba dyżurna ZDP codziennie przekazuje informacje  
o stanie dróg i podjętych działaniach.  
           ZDP w ramach działania podpisał dodatkową umowę 
na odśnieżanie dróg na terenie „Zasania” oraz Baryczy i  Ma-
gierowa w przypadku znacznych opadów śniegu. 

Podsumowując działalność Zarządu Dróg Powiatowych 
w Brzozowie należy zauważyć, że w 2001 r. dokonano waż-
nych zakupów sprzętu dla potrzeb jednostki. Sprzęt ten stano-
wi: ciągnik URSUS z przyczepą do transportu materiałów oraz 
kosiarka rotacyjna do koszenia poboczy, przyczepa niskopod-
woziowa do transportu walca drogowego, skrapiarka do emul-
sji asfaltowej, walec drogowy HAMM HD-12 o masie 3,5 t,
koparko-ładowarka „BIAŁORUŚ” TO-49. Łączny koszt zaku-
pu sprzętu to kwota 334 916,00 zł. 

Nabyty sprzęt pozwolił na wykonywanie remontów 
cząstkowych we własnym zakresie, co w znacznej mierze 
ograniczyło przeznaczone na ten cel środki. Pozostawała jedy-
nie konieczność zakupu materiałów w postaci 536 t masy bitu-

micznej na gorąco, 22 ton emulsji asfaltowej, 98 m3 grysów 
kamiennych oraz 45 m3 klińca w celu uzupełnienia podbudo-
wy. 

ZDP w Brzozowie w okresie od maja do grudnia 2001 
r. w ramach robót interwencyjnych zatrudnił 40 osób. Wyko-
nywały one prace związane z remontem cząstkowym dróg, 
oczyszczeniem i odbudową rowów przydrożnych i poboczy, 
odkrzaczaniem skarp przydrożnych. Zatrudnienie bezrobot-
nych pozwoliło podnieść stan techniczny naszych dróg  
i choć w minimalnym stopniu zmniejszyć bezrobocie na tere-
nie powiatu.  

 W ubiegłym roku wyremontowano również mosty  
w miejscowościach: Łubno, Obarzym, Jabłonka, Humniska, 
Wzdów i Wesoła, na które to prace zużyto około 40 m3 tarcicy 
iglastej. 

Na 15 odcinkach dróg została wykonana odnowa  
nawierzchni o łącznej długości 12 030 mb za kwotę 
2 491 427 zł i dwa odcinki: w miejscowości Wola Jasienicka  
oraz na odcinku Izdebki – Hłudno na łączną sumę 277 309 zł. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach,  
dokończono w roku ubiegłym budowę chodnika w miejscowo-
ści Przysietnica o długości 1301 mb oraz w miejscowości 
Wzdów o długości 110 mb. 

W okresie jesiennym został dokonany podział wyzna-
czenia granic administracyjnych miejscowości oraz obszarów 
zabudowanych, gdzie kontynuowane jest ustawianie  
odpowiednich tablic miejscowości i terenów zabudowanych. 
Wszystkie w/w prace pozwoliły podnieść jakość dróg  
na terenie powiatu brzozowskiego. Zakres prac, które będą 
wykonywane w br. uzależniony będzie od  posiadanych środ-
ków finansowych. 

Opracował: Kazimierz Tympalski  
                    Janusz Szuber 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO  

           5 stycznia br. w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe 
XV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w których udział wzięli 
uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. 
Szkołę reprezentowała dziewięcioosobowa drużyna w następu-
jącym składzie: Iwona Potoczna, Michał Rymar, Joanna Piątek, 
Bogusława Rychlec, Katarzyna Folta, Renata Korab, Elżbieta 
Hadam, Monika Pilip, Katarzyna Wojtowicz. 
Opiekunem olimpijczyków był mgr Jerzy Olearczyk. Przygoto-
wywani przez niego uczniowie mają szansę zakwalifikować się 
do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na szczeblu centralnym.  

Bogusława Rychlec i Elżbieta Hadam z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Brzozowie zakwalifikowały się  
do VI Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej na szczeblu okrę-
gowym, która odbyła się 19 stycznia 2002 roku w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczennice 
przygotowywały się do zawodów pod kierunkiem mgr Jerzego 
Olearczyka.  

 

Drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie w składzie: Katarzyna Podulka i Anna Kornecka 
zajęła VI miejsce w zawodach rejonowych w tenisie stołowym, 
które odbyły się 30 listopada 2001 roku. Uczennice zakwalifi-
kowały się do zawodów na szczeblu wojewódzkim  
w grupie szkół, zajmujących miejsca od 18 do 24. Opiekunką 
zespołu jest mgr Zofia Rymarz. 

W dniach  4-5 stycznia br. odbyły się eliminacje okręgo-
we Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, w której uczestniczyły 22 
szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowany był przez 
uczennice z Liceum Zawodowego – Gastronom: Magdalenę Kij 
i Bernadetę Telesz z kl. III LZ oraz Katarzynę Maślak z kl. IV 
LZ. W eliminacjach wzięło udział łącznie 53 uczestników, 
wśród których Magdalena Kij zajęła 18 miejsce. Opiekę nad 
uczennicami sprawowała mgr inż. Magdalena Nawłoka. 
 

           W 2001 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie brali udział w XXX Konkursie ze Znajomości 
Małego Słownika Statystycznego o zasięgu ogólnopolskim dla 
uczniów Liceów Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Kon-
kurs ten był zorganizowany przez Centralną Bibliotekę im. Ste-
fana Szulca w Warszawie. Na 207 szkół średnich biorących 
udział w zawodach, uczniowie ZSE zajęli 6 miejsce w kraju, 
uzyskując 98,3 punktów na 115 możliwych. Za zdobycie miej-
sca punktowanego szkoła otrzymała nagrody książkowe: ency-
klopedie, słowniki i inne publikacje statystyczne. Nagrodami  
w postaci książek i folderów zostali wyróżnieni także dwaj 
uczniowie, wytypowani przez nauczyciela. Uczniów do konkur-
su przygotował mgr Janusz Supel. 
 
                                                                                                                                              Opracował: Tadeusz Sperber 

Informacje ze szkół ponadgimnazjalnychInformacje ze szkół ponadgimnazjalnychInformacje ze szkół ponadgimnazjalnych   



Informacji udziela Krzysztof Wolański w ZSB tel. 600498446. 

PPPUNKTUNKTUNKT   KONSULTACYJNYKONSULTACYJNYKONSULTACYJNY P P PODKARPACKIEGOODKARPACKIEGOODKARPACKIEGO O O OŚRODKAŚRODKAŚRODKA      
DDDOSKONALENIAOSKONALENIAOSKONALENIA N N NAUCZYCIELIAUCZYCIELIAUCZYCIELI   ODDZIAŁODDZIAŁODDZIAŁ K K KROSNOROSNOROSNO   WWW B B BRZOZOWIERZOZOWIERZOZOWIE   

           W dniu 03.01.2002 r. zostało zawarte porozumienie po-
między Podkarpackim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 
oddział w Krośnie a Zespołem Szkół Budowlanych w Brzozo-
wie.  

W wyniku porozumienia w Zespole Szkół Budowlanych 
w Brzozowie zostaje otwarty Punkt Konsultacyjny Podkarpac-
kiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli obejmujący teren po-
wiatu brzozowskiego.  

Tematyka kursów, która będzie realizowana poprzez 
Punkt Konsulatacyjny została skierowana na „wykorzystywanie 
komputera przy pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycie-

li”. Osobą prowadzącą w/w kursy jest mgr Krzysztof Wolań-
ski – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Budowlanych.   
Terminy kursów zostaną umieszczone w biuletynie Podkarpac-
kiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie  
i Punktu Konsultacyjnego w Brzozowie.   

Odpłatność za w/w kursy zostanie podjęta przy porozu-
mieniu Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Budowlanych  
w Brzozowie i Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli oddział w Krośnie. Uczestnicy w/w kursów 
otrzymują zaświadczenia PODN w Rzeszowie.   

                                                                          (inf. własna)  

Kursy komputerowe: 
 

Zespół Szkół Budowlanych przy współpracy z PODN oddział Krosno  
organizuje następujące kursy komputerowe: 

                        

Grafika komputerowa – CorelDRAW i Design ProTM                                             (36 godz.) – 90 zł.  
Grafika komputerowa -  Micrografx Designer 9                                                       (36 godz.) – 90 zł  
Tworzenie stron internetowych (HTML)                                                                   (36 godz.) – 90 zł  
Tworzenie stron internetowych (JavaScript)                                                             (36 godz.) – 90 zł  
Microsoft Word i Excel – pakiet biurowy                                                                  (36 godz.) – 90 zł  
Projektowanie AutoCad 2000Lt                                                                                 (36 godz.) – 126 zł  
Kurs komputerowy  przygotowujący do pracy administracyjno – biurowej           (120 godz.) – 240 zł.  
E-biznes (podstawy przedsiębiorczości IT)                                                               (80 godz.) – 150 zł    

           Zespół Szkół Budowlanych w roku szkolnym  
2000/2001 otrzymał następujące licencje na programy kompu-
terowe:  
Firma Oracle Polska przekazała licencje próbną na Oracle8i – 
Standard Edition – Serwer baz danych – wersja dla małych  
i średnich systemów.  
Firma Microsoft przekazała – Visual Basic 6 Working Model  - 
środowisko programowania działające w systemie Microsoft 
Windows.  
Firma Altkom Matrix S.A. przekazała system zarządzania  
dla małych i średnich firm Symfonia ® forte w skład którego 
wchodzą: finanse i księgowość, analizy finansowe, środki 
trwałe, kadry i płace, sprzedaż, handel, faktura i mała księgo-
wość.  
Avery Dennison Polska Sp. z o.o. przekazała program  
Design ProTM 2000, dzięki któremu można projektować etykie-
ty adresowe, wizytówki, karty i życzeniami itp.  
Sun Microsystems Poland Sp. z o.o. przekazała licencje na sys-

tem operacyjny Solaris8 (Unix) i pakiet biurowy StarOffice.   
Firma MGXInfoservice przekazała profesjonalny pakiet  
do tworzenia grafiki wektorowej Micrografx Designer 9.  
Ponadto szkoła otrzymała następujące programy (licencje)  
w formie darowizny:  
AutoCAD LT 2000 – program wspomagający projektowanie 
dwuwymiarowe.  
CorelDRAW 8 – obiektowy program graficzny.  
Program do nauki języka angielskiego: 
LANGMaster Collins COBUILD, LANGMaster PACK  
poziom początkujący, podstawowy i średnio zaawansowany.  
Cartall Angielski na CD – kompleksowa nauka języka  
angielskiego i 250 zestawów interaktywnych ćwiczeń na egza-
miny maturalne i wyższe uczelnie. Wszystkie w/w programy 
do nauki języka angielskiego są zalecane przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Sportu.  

Opracował: K. Wolański  

Oprogramowanie komputerowe w Zespole 
Szkół Budowlanych w Brzozowie 
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Uwaga !!! 
 

Zagubiono legitymację szkolną (miesiąc temu) na nazwisko: 
 Koczarga Anna – 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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POWIATOWY URZĄD PRACY 
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów 

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

ZZZmiany w ustawie o zatrudnieniu miany w ustawie o zatrudnieniu miany w ustawie o zatrudnieniu    
i przeciwdziałaniu bezrobociui przeciwdziałaniu bezrobociui przeciwdziałaniu bezrobociu   

 
 

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciw-
działaniu bezrobociu  miała już trzy urzędowe teksty jednolite:  
w 1996 r., 1997 r. i w 2001 r. znowu została poważnie zmieniona.  
Najważniejsze zmiany, które weszły w życie 12 września 2001 r.  
i 01 stycznia 2002 r. to: 
1. Rada Ministrów ponownie otrzymała prawo wydawania rozpo-
rządzeń przyznających świadczenie przedemerytalne osobom zwal-
nianym z zakładów i sektorów objętych programami restrukturyza-
cji i posiadającym krótszy niż ustawowy staż pracy, 
2. Okres aktualnie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych zalicza się 
do okresu uprawniającego do zasiłku lub świadczenia przedemery-
talnego (tylko do dnia 31. 12. 2001 r.), 
3. Osobom otrzymującym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne 
przywrócono możliwość zarobkowania w granicach połowy najniż-
szego wynagrodzenia tj. obecnie 380 zł. Zatrudnienie, inną pracę 
zarobkową, a także odpłatne wykonywanie pracy w zarządach, ra-
dach nadzorczych, komisjach i innych stanowiących organach osób 
prawnych można podjąć po trzech miesiącach od nabycia prawa do 
zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (obowiązuje do  
31. 03. 2002 r.), 
4. Od 01.04.2001 r. prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega 
zawieszeniu w przypadku: 
- podjęcia pozarolniczej działalności,  
- podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli łączna 
kwota przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, uzyskanych w danym miesiącu z tytułu 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz otrzymywanego świad-
czenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200 % zasiłku 
podstawowego tj. w chwili obecnej 953,40 zł., 
- osiągania przychodów z innych tytułów niż wymienione powyżej 
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych oraz uzyskiwania diet i innych należności pieniężnych 
przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiąz-
ków społecznych i obywatelskich, jeżeli łączna kwota uzyskanych 
przychodów w danym miesiącu z tych tytułów oraz z tytułu świad-
czenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200 % zasiłku 
podstawowego tj. w chwili obecnej 953,40 zł, 
5. Od 01.01.2001 r. do okresu 365 dni zatrudnienia warunkującego 
przyznanie zasiłku dla bezrobotnych nie zalicza się pobierania gwa-
rantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej, 
6. Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się zasiłek lub świad-
czenie przedemerytalne wypłacone za okres, za który w związku  
z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawa-
nia bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedze-
nia umowy o pracę,  
7. Do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych zalicza 
się pracę w byłej NRD i Czechosłowacji, 
8. Przepisy o szkoleniu bezrobotnych stosuje się do żołnierzy rezer-
wy, ale bez wypłaty dodatków szkoleniowych, 
9. Nowy warunek przyznawania zasiłku dla bezrobotnych to osiąga-
nie za pracę w okresie poprzedzającym wniosek wynagrodzenia, od 
którego opłacano składkę na Fundusz Pracy, 
10. W informacjach o wolnych miejscach pracy zabrania się stawia-
nia wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, religię 
czy przynależność związkową, 
11. Za absolwentów skierowanych do odbycia szkolenia lub roczne-
go stażu opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe  

i wypadkowe od wypłacanego przez starostę stypendium. Stypen-
dium (60 % zasiłku dla bezrobotnych) może dostawać przez rok 
osoba, która po utracie statusu absolwenta na terenach zagrożonych 
szczególnym bezrobociem, podjęła w ciągu sześciu miesięcy dalszą 
naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym, 
12. Istotna zmiana dotyczy również zadań kontroli legalności za-
trudnienia oraz wydawania zgód i zezwoleń na pracę dla cudzo-
ziemców. Zadania te do tej pory realizowały powiatowe urzędy pra-
cy, a od 1.01.2002 r. realizowane są przez wojewodów.  
 

Nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zatrudnieniu   
i przeciwdziałaniu bezrobociu, która weszła w życie 01 stycznia 
2002 r., zlikwidowała całkowicie możliwość przyznawania zasiłków 
przedemerytalnych i zmieniła zasady przyznawania świadczeń 
przedemerytalnych.  

Od 01.01.2002 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje 
osobie spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statu-
su bezrobotnego i prawa do zasiłku, jeżeli: 
1) osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna  
i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 
20 lat kobieta i 25 lat mężczyzna, lub 
2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego  
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona 
przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat 
kobieta i 55 lat mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do 
emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla męż-
czyzna, lub 
3) do dnia rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krót-
szy niż 6 miesięcy, osiągnęła okres uprawniający do emerytury, 
wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub 
4) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku 
pracy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co naj-
mniej 34 lat dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosun-
ku pracy nastąpiło w związku z niewypłacalnością pracodawcy  
w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy. 
 

Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 80 %  
kwoty emerytury ustalonej przez ZUS, nie mniej jednak niż 120 % 
(572,10 zł) i nie więcej niż 200 % zasiłku podstawowego  
(953,40 zł). Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
daje również możliwość przyznania świadczenia przedemerytalnego 
pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Pracow-
nikowi byłego PGR , który w dniu 7 listopada 2001 r. posiadał sta-
tus bezrobotnego ( był zarejestrowany w urzędzie pracy)  przysługu-
je świadczenie przedemerytalne, jeżeli spełniał łącznie następujące 
warunki: 
- był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w państwowym 
przedsiębiorstwie gospodarki rolnej przez okres co najmniej 10 lat, 
- osiągnął wiek-  co najmniej 50 lat – kobieta i 55 lat – mężczyzna, 
- posiadał okres uprawniający do emerytury – wynoszący co naj-
mniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, 
- zamieszkiwał  w  powiecie (gminie) uznanym za zagrożony szcze-
gólnie wysokim  bezrobociem strukturalnym. 

Świadczenie to przyznawane jest w wysokości 120 % aktu-
alnie obowiązującego zasiłku ( 572,10 zł) i będzie waloryzowane 
tak jak zasiłek dla bezrobotnych, tzn. od 1 marca i od 1 września 
każdego roku, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Świadcze-
nie to finansowane jest  z wpływów Agencji Własności Rolnej Skar-
bu Państwa przekazywanych na ten cel Funduszowi Pracy. 

 

Opracowała: Małgorzata Matelowska 



 

Zarząd Powiatu w Brzozowie  
 

Działając na podstawie art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  (Dz.U. Nr 91, 
poz. 408 z późn. zm.) 
 

Ogłasza konkurs na stanowisko 
 

 Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Brzozowie 
ul. ks. J. Bielawskiego 12 

36- 200 Brzozów 
 
 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające kryteria 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 
2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki 
zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U. Nr 44, poz. 520). 
 
2. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 
 -  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
 - dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wyma-

gane do zajmowania stanowiska   objętego konkursem, 
 - opis przebiegu pracy zawodowej, 
 - świadectwo pracy z okresu ostatnich trzech lat, w razie 

gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, 
- aktualne zaświadczenie o niekaralności, 
- pisemne opracowanie własnej koncepcji kierowania SP 

ZOZ-em w Brzozowie, 
- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek 

i kwalifikacje zawodowe kandydata. 
 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 należy składać  
w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy 
ul. A. Krajowej 1, pok. nr 47 do dnia 11. 03. 2002 r. Na ko-
percie kandydat umieszcza swoje imię  i nazwisko oraz ad-
res. Ponadto koperta powinna być oznaczona napisem:  
,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznic-
twa”. 

 
4. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu  
1 miesiąca, po upływie terminu określonego w pkt 3.  
O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kan-
dydaci zostaną poinformowani indywidualnie.                                                                                      
 
 

 
 

   

Zarząd Powiatu w Brzozowie  
 

Działając na podstawie art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  (Dz.U. Nr 91, 
poz. 408 z późn. zm.) 
 

Ogłasza konkurs na stanowisko 
 

 Zastępcy Dyrektora ds. Administracyj-
no- Eksploatacyjnych w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Brzozowie, ul. ks. J. Bielawskiego 12 

36- 200 Brzozów 
 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające kryteria 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 
2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki 
zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U. Nr 44, poz. 520). 

 
2. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 
 -  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
 - dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wyma-

gane do zajmowania stanowiska objętego konkursem; pre-
ferowane będzie wykształcenie o profilu: ekonomicznym, 
technicznym lub administracyjnym, 

-  opis przebiegu pracy zawodowej, 
- świadectwo pracy z okresu ostatnich trzech lat, w razie gdy 

stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, 
-  aktualne zaświadczenie o niekaralności, 
- pisemne opracowanie własnej koncepcji kierowania SP 

ZOZ-em w Brzozowie, 
- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek  

i kwalifikacje zawodowe kandydata. 
 
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 należy składać  
w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy 
ul. A. Krajowej 1, pok. nr 47 do dnia 11. 03. 2002 r.  
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię  i nazwisko oraz 
adres. Ponadto koperta powinna być oznaczona napisem:  
,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administra-
cyjno- Eksploatacyjnych”. 

 
4. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu  
1 miesiąca, po upływie terminu określonego w pkt 3.  
O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kan-
dydaci zostaną poinformowani indywidualnie.                                          
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Uwaga !!! 
 

Zagubiono legitymację szkolną (miesiąc temu) na nazwisko: 
Sabat Krzysztof – 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! 



Karmienie piersiąKarmienie piersią  
okarm kobiety jest najodpowiedniejszy dla niemowlęcia  
i w sposób optymalny zabezpiecza wszystkie jego potrze-
by żywieniowe. Przez wiele lat, począwszy od drugiej 

dekady XX wieku liczba niemowląt karmionych piersią  
w krajach uprzemysłowionych. zmniejszyła się. Zasadniczy 
zwrot w kierunku  poprawy karmienia naturalnego osiągnięto  
w ostatnich latach siódmej dekady XX stulecia w wyniku wła-
ściwego kształtowania postawy matki wobec karmienia natural-
nego. 

W Polsce ponad 97 % kobiet rozpoczyna karmienie 
piersią po porodzie - w szpitalu. Wiele z nich szybko rezygnuje  
z karmienia lub zaczyna przedwcześnie i  niepotrzebnie dokar-
miać dziecko zastępując w ten sposób karmienie piersią. Przy-
czyn takiego postępowania jest wiele: 
-  brak świadomości kobiet i najbliższego ich otoczenia do tego, 

jakie korzyści wynikają z karmienia dziecka piersią, 
- nasilona promocja sztucznej żywności, 
- zmiany hierarchii ważności i pozycji kobiety na rynku pracy. 
Skład mleka kobiecego jest swoisty dla potrzeb niemowlęcia. 
Zaspokaja wszystkie jego potrzeby przez 6 miesięcy życia,   
a nawet dłużej. Zmienia się on odpowiednio do potrzeb 
dziecka. Powyżej 6 miesiąca życia dziecka, mleko matki  
w dalszym ciągu jest źródłem potrzebnych składników 
żywieniowych, a w okresie rozszerzania diety dziecka chroni  
je przed niedoborami żywieniowymi. Zawarte w pokarmie 
kobiecym przeciwciała  i inne substancje odpornościowe 
chronią dziecko przed chorobami – zwłaszcza infekcjami – 
także w wieku poniemowlęcym. Choroba infekcyjna  
u dziecka karmionego piersią ma zazwyczaj lekki, krótki 
przebieg i jest łatwa do wyleczenia. Karmienie piersią jest 
skutecznym sposobem zabezpieczenia dziecka przed alergią  
i chorobami o podłożu immunologicznym. Stymuluje rozwój 
emocjonalny i intelektualny dziecka zapewniając lepsze wyniki 
w nauce. Dla efektywnej laktacji podstawowe znaczenie ma 
uwzględnienie samoregulacji okresów karmienia przez 
niemowlę tj. jego okresy głodu i nasycenia. Po kilkunastu 
dniach lub kilku tygodniach ujawnia się swoisty rytm 
biologiczny w każdym przypadku indywidualny i w tym  
zakresie  powtarzalny codziennie przez okres karmienia. Stałe 
wzrastanie dziecka oznacza pokrycie potrzeb fizjologicznych  

w zakresie ilości i jakości składników pokarmowych mleka 
kobiecego. Karmienie piersią ułatwia matce pełnienie funkcji 
opiekuńczych, umożliwia rozwój więzi emocjonalnych  
i prawidłowych relacji z dzieckiem. Według aktualnych zaleceń 
niemowlę do końca 6 miesiąca życia powinno być karmione 
tylko piersią. Stopniowe rozszerzanie diety następuje od 7 
miesiąca życia. Zwiększenie liczby niemowląt w wieku  
6 miesięcy, karmionych tylko piersią do 30 %, jest jednym  
z zadań Narodowego Programu Zdrowia do roku 2005. Cel ten 
może być osiągnięty jeśli instytucje, organizacje i inne 
jednostki powołane do działań na rzecz zdrowia w naszym 
kraju przyjmą naturalne karmienie niemowląt jako biologiczną 
normę i będą je chronić, wspierać i upowszechniać. 

Organizacje rządowe zgodnie z Konwencją o Prawach 
Dziecka / 1989 r. /, Deklaracją Innocenti / 1990 r. /, Światową 
Deklaracją w Sprawach Dzieci po Szczycie w Nowym Jorku 
 / 1990r. /, Dokumentem Wykonawczym Międzynarodowej 
Konferencji ds. Żywienia w Rzymie / 1993r. / - będą upo-
wszechniać karmienie piersią poprzez wybór priorytetów i de-
cyzji, aż do zrealizowania celów przedstawionych w w/w doku-
mentach, ograniczą marketing produktów zastępujących kar-
mienie piersią na drodze regulacji prawnych zgodnych z reko-
mendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. 

Służba Zdrowia  sprecyzuje i przyjmie do wykonania 
standardy opieki nad kobietami karmiącymi w okresie przed  
i poporodowym oraz całego karmienia zgodnie z zasadami  
10 kroków do udanego karmienia piersią, a także wprowadzi 
procedury umożliwiające prawidłowe rozpoczęcie laktacji  
i jej utrzymanie przez okres jaki kobiety uznają za stosowny 
oraz zapewni karmiącym kompetentną opiekę i pomoc przez 
cały okres karmienia. 

Zakłady pracy umożliwią kobietom łączenie pracy za-
wodowej z karmieniem piersią poprzez elastyczne określenie 
czasu pracy i zapewnienie ustawowych przerw na karmienie. 
Władze lokalne stworzą system działań na rzecz karmienia 
piersią  w podległych im placówkach opieki zdrowotnej, miej-
scach zatrudnienia kobiet  i środowisku życia. 

 

                                             (inf. własna z SP ZOZ w Brzozowie) 
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Wolontariat – Budowanie Mostów w Europie - 12 miesięcy w Niemczech! 
          Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza młodzież 
do udziału w programie „Wolontariat – Budowanie Mostów  
w Europie”. Program ten umożliwia młodym ludziom odbycie 
wolontariatu socjalnego za granicą. Przez okres 12 miesięcy wo-
lontariusze angażują się społecznie pracując w instytucjach socjal-
nych i centrach młodzieżowych. Służba odbywa się w takich pla-
cówkach jak: domy dziecka, przedszkola, ośrodki pomocy socjal-
nej, domy spokojnej starości, schroniska dla azylantów, ośrodki 
dla niepełnosprawnych, ośrodki edukacyjne dla młodzieży i doro-
słych, domy spotkań i organizacje młodzieżowe.  

       Wolontariuszem mogą zostać młodzi ludzie w wieku od 18 
do 25 roku życia. Bardzo ważne w procesie kwalifikacyjnym są 
predyspozycje osobiste i zaangażowanie społeczne. Nie wymaga-
na jest znajomości języka, gdyż podczas okresu przygotowania  
(6 tygodni przed rozpoczęciem programu) wolontariusze uczestni-
czą w intensywnym kursie językowym. Projekt rozpoczyna się  
1 września 2002 roku i kończy 31 sierpnia 2003 roku. Dodatkowo 
już w lipcu rozpoczyna się sześcio - tygodniowy okres przygoto-
wania. Każdy uczestnik programu  ma zapewnione mieszkanie, 
wyżywienie, kieszonkowe, pełne ubezpieczenie i zwrot  

kosztów podróży służbowych.  
       Wszyscy zainteresowani proszeni są o przysłanie na adres 

Fundacji Schumana  następujących dokumentów: list motywacyj-
ny, życiorys, krótkie referencje (maksymalnie trzy), potwierdzenie 
działalności społecznej, jeżeli takowa miała miejsce, dokładny ad-
res zwrotny wraz z telefonem, faksem i e-mailem. Dokumenty mu-
szą wpłynąć do Fundacji do końca lutego 2002 roku! Na podstawie 
zgłoszeń wybrani zostaną kandydaci, którzy zostaną zaproszeni  na 
dwudniowe seminarium informacyjno - kwalifikacyjne, które od-
będzie się w Warszawie w połowie marca. Podczas spotkania kan-
dydaci poinformowani zostaną o warunkach odbywania służby, 
oraz odbędą  indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, które będą 
ostatecznie wpływały na zakwalifikowanie kandydata do odbycia 
wolontariatu zagranicznego. Dokumenty prosimy przysyłać na 
adres: „WOLONTARIAT” 
Polska Fundacji im. Roberta Schumana 
Al. Ujazdowskie 37/500-540 Warszawa 
e-mail rsc@schuman.org.pl 
tel. 022 622 03 42, 622 03 43, 622 00 68, 621 75 55 

 

Opracował: Piotr Tasz 
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           W związku ze zmianami w kodeksie drogowym, jakie 
weszły od 1 stycz-
nia 2002 r.  pamię-
tać należy, że: pod-
niesiona została 
dolna granica wie-
ku, od której moż-
n a  p r z e w o z i ć 
dziecko na przed-
nim siedzeniu po-
jazdu samochodo-
wego. Dzieci poni-
żej 12 lat można 

przewozić z przodu 
tylko w foteliku 

ochronnym. Dotyczy to wszystkich samochodów osobowych, 
autobusów, samochodów ciężarowych i innych pojazdów samo-
chodowych nawet, gdy nie są one wyposażone w pasy bezpie-
czeństwa. Należy pamiętać, iż na przednim siedzeniu nie moż-
na: 
- stosować innych niż foteliki urządzeń ochronnych (co jest 

dopuszczalne na tylnych siedzeniach); 
- przewozić dziecka tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd 
wyposażony jest w poduszkę powietrzną dla pasażera.  
O zmianach jakie dotyczą dzieci w wieku do 12 lat poinformu-
jemy przed wejściem przepisów w maju br. 
PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ 
• dzieci mogą być przewożone pojazdami, na których umiesz-
czono tabliczkę z symbolem "dzieci", lub autobusami szkolny-
mi. Autobus szkolny popularnie zwany gimbusem jest barwy 
pomarańczowej, oznaczony jest z przodu i z tyłu tablicami bar-
wy białej z  czarnym napisem "autobus szkolny"; 
• gdy autobus ten nie przewozi dzieci powinny być zdjęte lub 
zasłonione w/w tablice. Jeżeli na stojącym gimbusie widać ta-
blicę barwy żółtej ze znakiem STOP, kierowcy innych pojaz-
dów muszą się zatrzymać;  
• migające światła awaryjne oznaczają, że z gimbusu wysiada-
ją lub wsiadają dzieci i należy zachować szczególną ostrożność; 
• jeżeli kierowca gimbusu sygnalizuje zamiar włączenia się  
do ruchu, kierowca innego pojazdu powinien zwolnić, a gdy 
jest to konieczne, zatrzymać się, aby ułatwić mu ten manewr. 
UŻYWANIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 
Zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych wyma-
gających trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Tak jak 
dotychczas przepis nie obejmuje innych niż telefony urządzeń 
nadawczo-odbiorczych np. CB radia. W minionym roku wpro-
wadzono nowe przepisy regulujące posiadanie  
i korzystanie z tych radiotelefonów, w tym obowiązkowych 
rejestracji i opłat. 
DROGA ŻWIROWA 
Została zakwalifikowana do dróg gruntowych i dlatego kierow-
ca wyjeżdżając z niej na jezdnię jest włączającym się do ruchu, 
więc powinien ustąpić pierwszeństwa. 
ZMIANA PASA RUCHU NA SKRZYŻOWANIU 
Zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu, należy ustąpić pierw-

szeństwa pojazdowi już jadącemu po tym pasie oraz pojazdowi, 
który zamierza wjechać na ten pas z prawej strony. 
USTEPOWANIE MIEJSCA TRAMWAJOM  
Nowe przepisy jednoznacznie uściśliły bezwzględne pierwszeń-
stwo pojazdu szynowego wobec innych uczestników ruchu,  
z wyjątkiem sytuacji, gdy: 1/ ze znaków drogowych lub sygna-
łów wynika inny sposób zachowania; 2/ tramwaj wyjeżdża  
z zajezdni lub z  pętli tramwajowej na jezdnię. 
USTĘPOWANIE MIEJSCA: 
• pieszy idący po lewej stronie jezdni  musi  ustąpić miejsca 
pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka; 
• pieszy idący po drodze dla rowerów  musi ustąpić miejsca 
nadjeżdżającym rowerom (nie dotyczy to osób niepełnospraw-
nych); 
• kierujący pojazdem, znajdujący się na części jezdni, po któ-
rej jeżdżą pojazdy szynowe musi ustąpić miejsca nadjeżdżają-
cym pojazdom szynowym; 
• rowerzysta korzystający z chodnika, drogi dla pieszych lub 
drogi dla rowerów i pieszych musi ustąpić miejsca pieszym. 
UŻYWANIE  ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH 
Światła postojowe lub pozycyjne powinny być używane jedynie 
podczas zatrzymania nie wynikającego z warunków lub przepi-
sów ruchu drogowego (np. nie można używać tych świateł pod-
czas przymusowego zatrzymania wynikającego  
z nadawanego przez sygnalizację świetlną sygnału czerwonego 
lub podczas zatoru drogowego). 
PASY BEZPIECZEŃSTWA  
Osoby zwolnione z obowiązku używania pasów ze względów 
zdrowotnych zamiast zaświadczenia będą musiały uzyskać 
orzeczenie lekarskie stwierdzające ten fakt. 
CIĄGNIĘCIE PRZYCZEP 
Od nowego roku wprowadzono możliwość ciągnięcia: 
• trzech i więcej przyczep - w przypadku zespołu złożonego  
z ciągnika rolniczego lub wolnobieżnego i przyczep; 
• dwóch i więcej przyczep - w przypadku zespołu złożonego  
z innego pojazdu silnikowego (np. samochodu ciężarowego, 
ciągnika samochodowego, itp.) i przyczep; 
• przejazd zespołu pojazdów z większą niż dotychczas liczbą 
przyczep będzie możliwy po uzyskaniu zezwolenia wydanego 
na przewozy nienormatywane. Zezwolono na poruszanie się po 
autostradach i drogach ekspresowych pojazdami wykonującymi 
na nich prace remontowe, porządkowe lub modernizacyjne na-
wet, gdy nie rozwijają one prędkości 40 km/h lub nie są pojaz-
dami samochodowymi. Pojazdy te muszą wysyłać żółte sygnały 
błyskowe. 
 
UWAGA! MOTOROWERZYŚCI! Ruch motorowerów od-
bywa się poboczem drogi, ale może odbywać się na jezdni 
wówczas gdy: 1/ jazda poboczem utrudniłaby poruszanie się 
pieszych; 2/ pobocze nie nadaje się do jazdy;  
 
O kolejnych zmianach przeczytacie Państwo w numerze marco-
wym. 
 

Opracował: komisarz Jan Wolak 

Włączanie się do ruchu autobusu szkolnego 

ZMIANY W KODEKSIE DRZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM 2002OGOWYM 2002  
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Krajowy system ratowniczo - gaśniczy ogólne 
zasady funkcjonowania i organizacji 

Ochrona przeciwpożarowa pole-
ga na realizacji przedsięwzięć, mających 
na celu ochronę życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym zdarzeniem, wy-
nikającym z rozwoju cywilizacyjnego, 
naturalnych praw przyrody (np. kata-
strofy techniczne, chemiczne, ekolo-
giczne). Przedsięwzięcia te realizowane 
są poprzez: 

zapobieganie powstawaniu i rozprze-
strzenianiu się pożaru, klęski ży-
wiołowej lub innego miejscowego za-
grożenia,  

zapewnienie sił i środków do zwal-
czania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia, 
 prowadzenie działań ratowniczych. 

Zadania w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej wykonują wszystkie oso-
by fizyczne i prawne, organizacje i in-
stytucje, a także właściciele, zarządcy 
lub użytkownicy budynków, obiektów 
lub terenów. Zostały one również przy-
pisane wszystkim organom władzy i ad-
ministracji publicznej (w tym rządowej), 
począwszy od organów gminy, poprzez 
powiat, administrację rządową na szcze-
blu województwa i administrację rządo-
wą na szczeblu centralnym. 

Państwowa Straż Pożarna została 
powołana jako zawodowa i wyposażona 
w specjalistyczny sprzęt formacja, prze-
znaczona do walki z pożarami, klęskami 
żywiołowymi i innymi miejscowymi 
zagrożeniami. W powiecie, jako podsta-
wowym stopniu podziału terytorialnego 
kraju, w którym funkcjonuje Państwowa 
Straż Pożarna, zadania te wykonuje Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej.  

W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa, a w szczególności ochrony życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska poprzez 
walkę z pożarami lub innymi klęskami 
żywiołowymi, został w 1994 r. zorgani-
zowany: Krajowy System Ratowni-

czo - Gaśniczy. Stanowi on integralną 
część bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, obejmującą również prognozo-
wanie, rozpoznawanie i zwalczanie po-
żarów, klęsk żywiołowych lub innych 
miejscowych zagrożeń. System ten sku-
pia jednostki ochrony przeciwpożarowej  
służby, inspekcje, straże, instytucje oraz 
inne podmioty, które dobrowolnie  
w drodze umowy cywilnoprawnej zgo-
dziły się uczestniczyć w działaniach  
ratowniczych. Centralnym organem  
administracji rządowej w sprawach or-
ganizacji krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego oraz ochrony przeciw-
pożarowej jest Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony  
Cywilnej Kraju, podległy ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych. 
Zadania krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego na obszarze kraju ustala Ko-
mendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej-Szef Obrony Cywilnej Kraju, 
następnie przekazuje je do wojewody, 
który dostosowując je do zagrożeń  
i warunków województwa, ustala te za-
dania dla obszaru województwa. Tak 
sformułowane zadania przekazuje do 
starostów i zarządów gmin. Starostowie 
i zarządy gmin dostosowują w/w zada-
nia do warunków lokalnych oraz ustala-
ją i realizują je odpowiednio na obszarze 
powiatu i gminy. 

Funkcjonowanie krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego polega na: 
1) stałym czuwaniu, doraźnym reagowa-

niu i podejmowaniu działań ratowni-
czych przez własne siły  i środki po-
wiatu, 

2) wykonywaniu działań ratowniczych 
wymagających użycia sił i środków spo-
za powiatu. 

Organem właściwym do dowo-
dzenia krajowym systemem ratowniczo-
gaśniczym na podstawowym szczeblu, 
zdolnym do skutecznego reagowania 
podczas stanu stałego czuwania i doraź-
nego reagowania - jest Komendant  

Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej. 
Kierowanie jednostek systemu do dzia-
łań ratowniczych oraz alarmowanie sys-
temów współdziałających odbywa się 
poprzez: 

powiatowe stanowisko kierowania  
- na obszarze powiatu,  

wojewódzkie stanowisko koordynacji 
ratownictwa - na obszarze wo-
jewództwa, 

Krajowe Centrum Koordynacji Ra-
townictwa - na obszarze kraju. 

Krajowy system ratowniczo-
gaśniczy na obszarze powiatu samorzą-
dowego jest podstawowym narzędziem 
starosty, służącym do realizacji zadań 
ratowniczych na obszarze gminy i po-
wiatu w nagłych zdarzeniach losowych 
spowodowanych pożarem, klęską ży-
wiołową lub innym miejscowym za-
grożeniem (katastrofą techniczną, che-
miczną, ekologiczną), które wymagają 
użycia sił i środków ratowniczych. 

Powiat, jako podstawowy poziom 
wykonawczy systemu, realizuje ustalo-
ne ustawowo zadania własne, do któ-
rych należą: 

prowadzenie analiz i opracowywanie 
prognoz dotyczących pożarów, klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych 
zagrożeń,  
 prowadzenie analizy sił i środków 

krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego na obszarze powiatu, 

budowanie systemu koordynacji dzia-
łań jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej wchodzących w skład KSRG 
służb, inspekcji, straży oraz innych 
podmiotów biorących udział w działa-
niach ratowniczych na obszarze powia-
tu,  

organizowanie systemu łączności, 
alarmowania i współdziałania między 
podmiotami uczestniczącymi w działa-
niach ratowniczych na obszarze powia-
tu. 
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STAN BEZPIECZEŃSTWA POWIATU BRZOZOWSKIEGO  
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zarząd Powiatowy Związku OSP 
RP w Brzozowie i Starosta Brzozowski  - 
Józef Rzepka byli organizatorami narady 
poświęconej ocenie stanu bezpieczeń-
stwa powiatu brzozowskiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i innych za-
grożeń, która odbyła się 5 stycznia br.  
W spotkaniu udział wzięli m.in. Prezesi  
i Naczelnicy jednostek OSP z terenu po-
wiatu. 
           Ocenę stanu bezpieczeństwa po-
wiatu w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej przedstawił Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Brzo-
zowie – Stanisław Pająk. Stwierdził on, 
że działalność Komendy Powiatowej 
PSP w Brzozowie w 2001 roku ukierun-
kowana była w szczególności na: prowa-
dzeniu działań interwencyjnych w zakre-
sie likwidowania zagrożeń, doskonaleniu 
funkcjonowania KSRG na terenie powia-
tu, współpracy z samorządem powiato-
wym w zakresie tworzenia Centrum Za-
rządzania Kryzysowego, współdziałaniu 
z Komendantami Gminnymi OSP z tere-
nu powiatu, prowadzeniu kontroli i do-
konywaniu analiz przestrzegania przepi-
sów przeciwpożarowych oraz egzekwo-
waniu wydanych zaleceń poprawy wa-
runków ppoż. w tym zakresie. 
           Realizacja tych zadań zmierza do 
zapewnienia na terenie powiatu brzo-

zowskiego sprawnego funk-
cjonowania KSRG, w tym 
przede wszystkim ma na celu 
doskonalenie współdziałania  
z innymi podmiotami ratowni-
czymi. 
Obecnie na terenie powiatu 
brzozowskiego działa 50 jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w tym 13 jedno-
stek OSP włączonych do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. 
Pierwsze  4 jednostki OSP 
zostały włączone do systemu   
w 1995 r., następne 6 jedno-

stek w 1997 r., a ostatnie 3  jednostki tj.: 
Wesoła, Stara Wieś, Zmiennica w 2001r.  
W tym też roku zostały sporządzone  
i przesłane wnioski o włą-
czenie kolejnych 3 jedno-
stek OSP : Barycz, Witry-
łów, Izdebki. 
           Dokonując podsu-
mowania działań inter-
wencyjnych jednostek 
OSP na terenie gmin po-
wiatu brzozowskiego za 
2001 rok zanotowano 
łącznie 674 zdarzeń  
w tym: 
•   103 pożary, co stano-

wi  15,3 % ogółu zda-
rzeń 

•   567 miejscowych  za-
grożeń, co stanowi  
84,1 % ogółu zdarzeń 

•   4 fałszywe alarmy, co stanowi 0,6 % 
ogółu zdarzeń 

Porównując statystykę zdarzeń  
w latach  2000 i 2001 można stwierdzić, 
że w dziedzinie działań ratowniczych 
ilość pożarów wzrosła o 19 a ilość miej-
scowych zagrożeń o 271, a więc łączny 
wzrost zdarzeń  wzrósł do roku poprzed-
niego  o  prawie 100%. 

Najwięcej zdarzeń zanotowano na 
terenie miasta i gminy Brzozów, co sta-

nowi 72 % ogólnej liczby zdarzeń po-
wstałych na terenie powiatu brzozow-
skiego.  

W stosunku do roku ubiegłego 
nastąpił znaczny wzrost ilości zdarzeń na 
terenie miasta i gminy Brzozów  
o 252, natomiast tendencja spadkowa  
zdarzeń wystąpiła na terenie gmin:  
Haczów  o 7 zdarzeń i Nozdrzec o 1 zda-
rzenie. Najwięcej zdarzeń zanotowano  
w miesiącach: lipiec,  wrzesień, nato-
miast w pozostałych ilości zdarzeń utrzy-
mują się na stałym poziomie,  
a więc w granicach od 19 – 44 zdarzeń. 
W czasie narady przedstawiono również 
zestawienie środków finansowych, które 
zostały przekazane w 2001 roku  
z budżetu państwa dla poszczególnych 
jednostek OSP na terenie powiatu brzo-

zowskiego, jak również środki przekaza-
ne z tytułu poniesionych kosztów na li-
kwidację skutków powodzi. 

Zebrani na spotkaniu zapoznali 
się również z rolą i zadaniami jednostek 
OSP zrzeszonych w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. 

 
 

                   Rzecznik Prasowy 
Starostwa Brzozowskiego 

Magdalena Pilawska 

           Straż Pożarna interweniowała w okresie (od 11. 11. 
2001 r. do 10. 01. 2002 r.) w 56 przypadkach, w tym odnoto-
wano: 
Pożarów  – 7. Były to pożary zaliczane do grupy małych,  
w których udział łącznie brało 14 zastępów w składzie 70 ra-
towników PSP i OSP. Miejscowych zagrożeń – 47. Sklasyfi-
kowano je jako lokalne i średnie, przy ich usuwaniu  pracowa-

ło 55 zastępów w składzie 189 ratowników.  
Alarmów fałszywych  – 2.  
Ilość akcji interwencyjnych w 2001 roku wraz z analizą 
statystyczna zdarzeń zostanie opisana w następnym  
numerze. 

Opracował: st. asp. Bogdan Biedka 

Uczestnicy narady strażackiej 

Organizatorzy narady 



           Dobiegła końca kolejna inwestycja Starostwa Powiato-
wego w Brzozowie. 
14 grudnia 2001 r. 
nastąpił odbiór zada-
n i a  o  n a z w i e  
„Modernizacja ko-
tłowni wraz z wymia-
ną instalacji c.o.”  
w Internacie Zespołu 
Szkół Budowlanych w 
Brzozowie. Wyko-
nawcą zadania była 
brzozowska firma 
WAFRO. 
            C a ł k o w i t y 
koszt inwestycji wy-

niósł 333 tys.100 zł, w tym dzięki staraniom Starosty Brzozow-
skiego pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w kwocie 222 tys. 400 zł i z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska –36 tys.zł. Pozostałe 74 tys. 700 zł to 
środki własne powiatu. 

Należy zauważyć, że realizacja tego zadania pozwoliła 
na wyeliminowanie wyeksploatowanych w 90 % kotłów opala-
nych węglem i zastąpienie ich dwoma kotłami typu G 305 firmy 
DeDietrich opalanymi gazem. Zainstalowanie nowoczesnych 

kotłów o łącznej mocy 240 kW wyposażonych w palniki nisko-
emisyjne wpłynęło na zmniejszenie emisji do powietrza sub-
stancji pyłowych o 2, 
0151 Mg/rok i sub-
stancji gazowych, 
 tj. dwutlenku siarki 
o ponad 1,918 Mg/
rok, tlenków azotu  
o ponad 119,456 Mg/
rok.  

Modernizacja 
kotłowni umożliwiła 
również likwidację 
składowiska węgla  
i żużla, które są po-
tencjalnym źródłem 
nieorganizowanej emisji pyłu do środowiska. 

 Zastosowane rozwiązania techniczne spełniają aktualne 
wymagania polskich i europejskich norm. 
           Warto dodać, że to już kolejna odremontowana kotłow-
nia w jednostkach, dla których organem prowadzącym  
jest powiat brzozowski. 
                                    
                                                         Opracowała: Magdalena Pilawska  

Nowa kotłownia w Internacie Zespołu Szkół  
Budowlanych w Brzozowie 
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Węglowa kotłownia w Internacie ZSB w Brzozowie przed 
modernizacją Nowa kotłownia gazowa 

Święto Polskiego Związku Niewidomych w Brzozowie 
           15 stycznia 2002 roku Polski 
Związek  Niewidomych w Brzozowie 
obchodził jubileusz czterdziestopięcio-
lecia swego istnienia. Uroczystości te 
zbiegły się w czasie z pięćdziesiątą  

rocznicą powstania PZN w kraju. Wie-
kowo bogaty jubileusz rozpoczęła msza 
święta w kolegiacie brzozowskiej. Póź-
niej zaproszeni goście i członkowie 
brzozowskiego koła związku udali się 
do sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Brzozowie, gdzie wszystkich 
powitał Przewodniczący PZN w Brzo-
zowie -Tadeusz Kraczkowski. Ten 
wielki dla PZN w Brzozowie dzień swą 
obecnością uświetnili m.in. przedstawi-
ciele okręgowych władz PZN w Rze-
szowie: Jacek Czerny i Katarzyna Cyn-
kasz, przewodniczący 18 kół PZN  

z poszczególnych powiatów woj. pod-
karpackiego oraz przedstawiciele władz 
powiatowych i gminnych. Na uroczy-
stości nie mogło zabraknąć okoliczno-
ściowych przemówień, prezentów, gra-
tulacji, życzeń dalszej i owocnej pracy. 
Zebrani  uczcili  pamięć zmarłych dzia-
łaczy związku minutą ciszy. Wszyscy 
zgodnie podkreślali, że koło brzozow-
skie jest jednym z najbardziej prężnie 
działających oddziałów PZN w regio-

nie, współpraca z jego przedstawiciela-
mi układa się bardzo dobrze, a władze 
samorządowe odnoszą się do związku  
z wielką serdecznością i życzliwością. 

Duże brawa i słowa uznania 
otrzymały dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej im. ks. biskupa Jakuba Glazera  
w Woli Jasienickiej, które przygotowa-

ły jasełka. Potem było dzielenie się 
opłatkiem, życzenia i wspólne kolędo-
wanie, w którym prym wiódł Ksiądz 
Infułat Julian Pudło.    
            Centralnym punktem uroczysto-
ści był występ zespołu obrzędowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Haczowskie Wesele”. Artyści przypo-
mnieli w swym przedstawieniu stare 
zwyczaje i obrzędy związane z wese-
lem. Barwne i ciekawe widowisko 
urozmaicone zostało muzyką i śpiewem 
kapeli ludowej „Przepióreczka”. Ten 
wielki dzień pozostanie na długo w pa-
mięci członków koła PZN w Brzozo-
wie. Oby takich rocznic i jubileuszy 
było coraz więcej.  
 

Opracowała: Monika Jedynak   

Uczestnicy uroczystości 

Łamanie się opłatkiem 

Przedstawienie pt. „Haczowskie  Wesele” 



           Jednym z istotnych problemów 
współczesnej pedagogiki są specyficz-
ne trudności w uczeniu się dzieci  
w wieku wczesnoszkolnym. Pomimo 
przeciętnej lub wyższej niż przeciętna 
inteligencji nie są one w stanie sprostać 
wymogom szkolnym i już od pierw-
szych dni nauki mają poważne trudno-
ści w opanowaniu umiejętności czyta-
nia i pisania. Dla określania tych trud-
ności używa się pojęć dysleksja, dys-
grafia, dysortografia. 
           Dysleksja to trudności w naby-
waniu umiejętności czytania; dysgra-
fia – wskaźnikiem jej jest niski poziom 
graficznej strony pisma; dysortografia 
natomiast to niemożność poprawnej 
pisowni pod względem ortograficz-
nym. 
           Spośród wielu przyczyn tego 
typu trudności należy zwrócić uwagę 
na zaburzenia funkcji językowych, 
spostrzegania wzrokowego, ruchowe-
go, słuchowego oraz ich współdziała-
nia w procesie czytania i pisania. Za-
niedbanie środowiskowe i dydaktyczne  
w znacznej mierze przyczynia się do 
niepowodzeń szkolnych dziecka. 
           U podłoża dysleksji leży dzie-
dziczność, mikrouszkodzenia lub nie-
dorozwój centralnego układu nerwo-
wego z okresu wczesnej ciąży, porodu, 
wczesnych miesięcy życia.   
           Pierwsze objawy tego typu za-
burzeń można zaobserwować u dziecka  
3-5 letniego. Trudności z utrzymaniem 
równowagi, mniejsza koordynacja ru-
chów, unikanie zabaw ruchowych, 
opóźniony rozwój mowy, niski poziom 
prac rysunkowych, czy też wręcz nie-
chęć do tego typu prac są symptomami, 
których nie należy lekceważyć. Kon-
sultacja z lekarzem – pediatrą, neurolo-

CCCOOO   TOTOTO   JESTJESTJEST   DYSLEKSJADYSLEKSJADYSLEKSJA???   
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Uwaga !!! 
 
Zagubiono legitymację i bilet 
miesięczny (2 miesiące temu) 

na nazwisko: 
 Indyk Barbara – 2 LT 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. 
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giem dziecięcym, psychologiem czy pe-
dagogiem pozwoli na zdiagnozowanie 
problemu i podjęcie kroków w kierunku 
usprawniania zaburzonych funkcji. 
          W klasie 0-1 trudności wynikające 
z uszkodzeń centralnego układu nerwo-
wego, a sugerujące zaburzenia z grupy 
dyslektycznej objawiają się wadliwą wy-
mową, trudnościami w zapamiętywaniu 
wierszyków i w wyodrębnieniu zdań  
w tekście, wyrazów w zdaniu, sylab  
w wyrazach oraz głoskowaniu (analiza  
i synteza słuchowa słowa). Niechęć do 
rysowania, odwzorowania, nieprawidłowy 
dobór linii mogą sugerować zaburzoną 
sprawność analizatora wzrokowego,  
a także sprawność manualną ręki.    
W dalszych latach nauki dzieci  mają 
trudności w zapamiętywaniu nazw, na-
zwisk, przekręcają wyrazy. Prawidłowa 
artykulacja nazw dłuższych, złożonych 
nastręcza im wiele trudności. W pisaniu 
obserwuje się tzw. „gubienie liter”, prze-
stawienie ich kolejności, błędy ortogra-
ficzne, gramatyczne, interpunkcyjne. Ni-
ski poziom graficznej strony pisma dodat-
kowo zniechęca do pracy w tym zakresie. 
          Równolegle z trudnościami  
w pisaniu idą trudności z czytaniem. 
Dziecko nie lubi czytać, dlatego że nie 
umie czytać, a nie umie czytać, bo nie 
lubi czytać. Tworzy się błędny krąg nie-
mocy, który jak najszybciej należy prze-
rwać. Cienka kolorowa książeczka z wie-
loma ilustracjami, krótkie teksty pisane 
dużą czcionką, wyrazy proste i łatwe po-
zwolą dziecku uwierzyć w siebie, udo-
wodnić, że problem czytania jest do poko-

nania. Wspólna wyprawa do biblioteki 
może również zachęcić dziecko do zajęć 
z książką. Choć z wiekiem trudności  
w czytaniu zmniejszają się, to ich  pozo-
stałością są błędy ortograficzne  
w pisaniu. Przy dobrej znajomości zasad 
poprawnej pisowni występuje brak czuj-
ności ortograficznej i ten sam wyraz mo-
że być napisany raz poprawnie, raz błęd-
nie. Pisanie zgodne z wymogami reguł 
ortograficznych wydaje się zadaniem 
prostym, ale – podobnie jak każde proste 
zadanie, któremu nie potrafisz sprostać – 
może stać się źródłem wielu kłopotów  
i wstydu. Osoby, które nie radzą sobie  
z ortografią nie są bynajmniej mniej 
zdolne. 
           W myśl neurolingwistycznej stra-
tegii pisowni korzystają one z niewłaści-
wej części mózgu. Żeby właściwie zapi-
sać dane słowo, należy odwołać się do 
tej części umysłu, w której są obrazy 
słów. Poprawne napisanie danego wyra-
zu opiera się na zaktywizowaniu tej czę-
ści, która jest odpowiedzialna za wy-
obrażenia odtwórcze, a jej wskaźnikiem 
jest ruch gałek ocznych. 
           Kiedy już zautomatyzowany zo-
stanie proces odwoływania się do zapa-
miętanych wyobrażeń wyrazów, po-
prawność ortograficzna trwać będzie tak 
długo, jak długo zechce się nam czytać 
książki. 
           Prawdą jest, że, aby wytworzyło 
się wyobrażenie obrazu wyrazu, trzeba 
go najpierw zobaczyć. 
 

Opracowała: Krystyna Przyczynek 
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pejzaż naszego powiatu wpisane są 
zabytkowe pałace i dworki szlachec-
kie. Funkcjonują one w świadomości 
lokalnej jako obiekty architektury 

rezydencjalnej, historyczne i kulturalne 
świadectwa egzystencji znacznych rodów 
ziemiańskich.  

Jeżeli wgłębimy się w dzieje tych 

zabytków, poznamy losy ludzi w nich 
mieszkających, zyskamy także wiele nie-
zwykle cennych i interesujących informacji   
na temat życia towarzyskiego, kulturalnego 
i umysłowego ówczesnego społeczeństwa.   
             Ciekawym przykładem zabytku tej 
klasy jest zespół pałacowy w Nozdrzcu, 
położony w malowniczej dolinie Sanu.  
O dziejach pałacu, właścicielach i wartości 
zabytkowej obiektu opowiedział czytelni-
kom naszej gazety jego kierownik - pan 
Andrzej Bobola. 
 
Monika Jedynak: Czy wiadomo kiedy  
i przez kogo został wybudowany pałac  
w Nozdrzcu? 
 
Andrzej Bobola: Zespół pałacowy został 
wzniesiony około 1843 roku z inicjatywy 
właściciela wsi i okolicznych dóbr Ludwika 
Skrzyńskiego. Wcześniej Nozdrzec był wła-
snością rodziny Wapowskich, którzy posia-
dali tutaj zamek. Jego ruiny zachowały się 
do pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. 
Oprócz ruin zamku Wapowskich, we wsi 
istniał także dwór obronny, zlokalizowany 
na wysokiej skarpie nad Sanem. Pierwotnie 
była to drewniana fortyfikacja, wzniesiona  
w drugiej połowie XVIII wieku przez Mi-
chała Bukowskiego, którą później rozbudo-
wano dodając murowane baszty. Jeden  
z właścicieli  dworu – Tadeusz Prek roze-
brał znaczną część ruin zamkowych, które 
zostały ostatecznie usunięte przez Seweryna 
Fredrę. Fredro rozebrał także dwór Bukow-
skich, by na jego miejscu wybudować nową 
i okazałą rezydencję – dwór ziemiański 

wraz z zespołem parkowym. Kolejnych  
modernizacji i zmian w wyglądzie pałacu 
dokonał Seweryn Skrzyński. 
  
M.J.: Kto był pomysłodawcą i architek-
tem tej budowli ?  
 
A.B.: Niektóre źródła podają, że pałac 

wzn ies iony 
został według 
pomysłu naj- 
wybitniejsze-
go polskiego 
komediopisa-
rza – Alek-
sandra Fre-
dry. Fakt  ten 
może wydać 
się niepraw-
d o p o d o b n y  
i zadziwiają-
cy, jednakże 
byłoby to 
jedyne poza-
pisarskie do-
konanie auto-
ra „Zemsty”. 
Należy pa-

miętać, że Nozdrzec był własnością rodziny 
Fredrów, co dodatkowo przemawia za au-
tentycznością tej hipotezy. Inne źródła hi-
storyczne przemawiają za tym, że zarys 
projektu rezydencji stworzył Seweryn Fre-
dro. 
  
M.J.: Jaki był pierwotny wygląd kom-
pleksu pałacowego? 
  
A.B.: Pałac w Nozdrzcu jest budowlą  
o niejednolitym stylu architektonicznym  
i łączy w jedną całość elementy późnokla-
s yc ys t yc z n e  
z neogotyckimi 
i romantyczny-
mi. Zbudowa-
ny został na 
brzegu skarpy 
opadającej ku 
rzece San, dla-
tego też jego 
bryła od strony 
podjazdu była 
znacznie niż-
sza niż od tyłu. 
Był to partero-
w y  d w ó r  
z trójosiową 
częścią środko-
wą, ozdobiony 
na froncie ry-
zalitami i portykami, które zamykały pseu-
dobarokowy szczyt. Najwyższa część 
środkowa zawierała półkoliście sklepioną 
wnękę, w której umieszczono tarczę her-
bową rodziny fundatora pałacu. Przy wej-

ściu, umieszczonym na  osi głównej syme-
trycznej z elewacją frontową, znajdował 
się kamienny taras zwieńczony portykiem  
i dwoma pozbawionymi baz kolumnami 
doryckimi. W łamanym dachu pałacu osa-
dzone były pojedyncze okna ozdobione 
trójkątnymi szczytami i ujęte w sploty wo-
lutowe. Pozostałe elewacje nie różniły się 
zbytnio wystrojem od elewacji frontowej, 
choć każda z nich została ukształtowana 
inaczej. Elewacja południowa była całko-
wicie gładka, bez żadnych zdobień. Znaj-
dowały się w niej boczne drzwi prowadzą-
ce do ogrodu. W części północno – za-
chodniej wzniesiono na narożu wielką salę 
w rotundzie, która ubogaciła prostokątną 
bryłę pałacu. Rotunda przedzielona była  
balkonem osadzonym na kroksztynach, 
otoczonym pięknie kutą, żelazną bramą.  
Z salą tą sąsiadowała kolista wieżyczka 
widokowa z płaskim dachem na iglicy, 
którego zawieszano chorągiew rodową 
właścicieli rezydencji. Budowla wspierała 
się na wysokiej podmurówce z dużych 
bloków kamiennych i piwnicach o sklepie-
niu kolebkowym. Przedłużeniem elewacji 
południowo-wschodniej był taras, wsparty 
na dwóch kolumnach i nakryty jednospa-
dowym dachem. Wszystkie te rozwiązania 
architektoniczne w zamysłach projekto-
dawców i budowniczych pałacu zmierzały 
do tego, aby umożliwić mieszkańcom  
i gościom podziwianie uroków parku  
i najbliższej okolicy bez opuszczania pro-
gów domu: było to udogodnieniem, szcze-
gólnie w deszczowe dni. 
 
M.J.: Pałac z zewnątrz prezentował się 
niezwykle okazale i imponująco. Czy  
w tym samym przepychu i wspaniałości 
utrzymane były wielkopańskie salony ? 

  
A.B.: Wystrój wnętrza obiektu uzależnio-
ny był od funkcji użytkowej poszczegól-
nych pomieszczeń. Cała lewa strona dolnej 

Widok na pałac od strony Sanu 

Pałac w Nozdrzcu od strony frontowej 



kondygnacji pałacu przeznaczona była do 
celów reprezentacyjnych, prawa natomiast 
miała charakter głównie mieszkalny.  
Pomieszczenia te oddzielał od siebie 
przedpokój – hall, przylegający do wnęki 
portykowej i sąsiadujący bezpośrednio  
z jadalnią. W górnej części pałacu mieściła 
się sala rotundowa, w której przechowy-
wano zbiory biblioteczne i archiwalne. 
Umiejscowiony był tutaj także korytarz 
prowadzący do pokoi mansardowych  
i wieżyczki widokowej. Korytarze oddzie-
lały od siebie pokoje mieszkalne, z których 
niektóre spełniały rolę nieoficjalnych salo-
nów.  
Wyposażenie nieruchome pałacu było sto-
sunkowo skromne. Ściany komnat poma-
lowane były farbami olejnymi, bądź obkle-
jone tapetami. Posadzki w pokojach repre-
zentacyjnych prezentowały się dużo bar-
dziej okazale – tworzyły one kompozycje  
z różnokolorowego parkietu. Sufity salo-
nów i sali jadalnej przyozdobiono sztuka-
teriami.   

 Salony wyposażone były w sprzę-
ty z epoki Ludwika XV. W innych poko-
jach meble dobierano przypadkowo, nie 
zwracając przy tym zbytniej uwagi na to, 
by stanowiły one spójną i harmonijną ca-
łość. Z takich niekompletnych i nie zawsze 
pasujących do siebie mebli wymienić nale-

ży: szafkę hebanową, inkrustowaną we-
wnątrz kością słoniową i srebrem, dwa 
palisandrowe biurka, komodę w stylu  
Ludwika XV oraz lustro złocone we flo-
renckiej oprawie. Wnętrza pałacu nie obfi-
towały we wspaniałe dzieła malarskie. 
Do cenniejszych obrazów, które zdobiły 
ściany pałacowe, należały bez wątpienia: 
dwa stare malowidła szkoły holenderskiej, 
przedstawiające martwą naturę, portret 
Jacka Fredry – ojca najsłynniejszego pol-
skiego komediopisarza, a także płótno Ju-
liusza Kossaka, wyobrażające kozacki od-
dział konny. Ze względu na zabytkowy 
charakter wyróżniały się także cztery wa-
zony chińskie. O zamożności właścicieli 
rezydencji świadczyła bogato wyposażona 
biblioteka polsko-francuska, zawierająca 

kilka tysięcy woluminów. 
 
M.J.: W tekstach źródłowych zawarte 
są bardzo plastyczne opisy wspaniałego 
zespołu parkowego, okalającego zabu-
dowania. Jak wyglądały ziemiańskie 
ogrody, o których dzisiaj można już tyl-
ko przeczytać w książkach? 
 
A.B.: Park zaprojektowany został przez 
planistę francuskiego i rozciągał się ma-
lowniczo na obszarze ok. 20 ha. Z jednej 
strony ograniczony był biegnącym równo-
legle do fasady pałacu gościńcem, z dru-
giej dwoma rzekami: Baryczką  
i Sanem. Przed gazonem pałacowym znaj-
dowała się krótka aleja, poprzedzona oka-
załą, murowaną bramą wjazdową, której 
filary były elementami starego zamku. 
Nieopodal gościńca wznosiła się potężna, 
zbudowana z kamieni cieplarnia, otaczają-
ca sad owocowy. W sąsiedztwie zespołu 
parkowego usytuowane były dwie jedno-
kondygnacyjne oficyny oraz dworska ka-
plica neorokokowa pod wezwaniem św. 
Trójcy, zbudowana w 1889 roku. W tej 
części ogrodu, jeszcze w okresie między-
wojnia, znajdowała się stara baszta z frag-
mentami dawnego muru obronnego.     

Park utrzymany w stylu angielskim 
z o s t a ł  d o s k o n a l e  w p l e c i o n y  

w naturalny, 
n a d r z e c z n y 
k r a j o b r a z . 
Między brze-
giem Sanu  
a skarpą roz-
ciągała się 
długa sadzaw-
ka o nieregu-
larnych kształ-
tach. W róż-
nych kierun-
kach pałaco-
wego ogrodu 
wiodła sieć 
d r ó g  w e -
w n ę t r z n y c h  
i ścieżek. Wła-
ściciele rezy-
dencji jak i ich 

goście mogli podziwiać drzewostan –  
w parku rosły bowiem stare, wspaniałe 
lipy, miłorzęby, dęby szypułkowe, graby, 
jesiony i brzozy. Niestety te pomnikowe 
okazy zostały prawie doszczętnie znisz-
czone. 
  
M.J.: Współczesny wygląd zabytku róż-
ni się znacznie od jego pierwotnego 
kształtu. Z czego wynikają dokonane 
modernizacje i przeróbki ?  
 
A.B.: Wszystkie te zmiany mają ścisły 
związek z wydarzeniami historycznymi, 
które rozgrywały się w Nozdrzcu i jego 
najbliższej okolicy. W czasie I wojny 
światowej, w okresie odwrotu Austriaków 

pałac, zajmowany przez wojska węgierskie 
został obrabowany. Zniszczono także dużą 
część mebli i sprzętów. Inne zniszczenia 
były dziełem wojsk rosyjskich, które 15 
listopada 1915 roku spaliły pałac wraz  
z jego zawartością. Po roku 1920 obiekt 
został odbudowany z pewnymi niewielki-
mi zmianami. Nie zachowano dawnego 
układu wnętrz, zmieniono fasady  
i detale. Pod koniec II wojny światowej 
pałac stanowił schronienie dla mieszkań-
ców zasańskich wiosek, którzy uciekali 
przed bandami UPA. Następne lata wiąza-
ły się z dalszym popadaniem zabytku  
w ruinę. Dopiero w ostatnim czasie pałac 
został gruntownie odremontowany i przy-
stosowany do roli ośrodka wypoczynko-
wego. 
 
M.J.: Na terenie kompleksu parkowego, 
przy głównej alejce znajduje się obelisk  
z wmurowaną tablicą pamiątkową ku 
czci Franciszka Ksawerego Preka. Kim 
był ten człowiek i w jaki sposób zapisał 
się w historii nozdrzeckiego  pałacu? 
 
 A. B.: Franciszek Ksawery Prek to wielka 
postać, zasłużona nie tylko dla historii tego 
regionu, ale także całego kraju. Był on sy-
nem jednego z właścicieli pałacu Tadeusza 
Preka, pełniącego funkcję szambelana króla 
Stanisława Augusta. Mimo swojego kalec-
twa –  Prek od urodzenia był głuchoniemy – 
wpisał się do historii jako genialny artysta-
malarz i pisarz. Tworzył wspaniałe portrety 
najwybitniejszych osobistości współczesnej 
mu epoki oraz oddawał koloryt realiów ów-
czesnego życia. Ponadto człowiek ten dał 
się poznać jako interesujący pisarz, pamięt-
nikarz i dokumentalista czasów oświecenia. 
W swych pamiętnikach, tworzonych od 
siedemnastego roku życia, Prek zawarł nie-
zwykle autentyczne i szerokie tematycznie 
obserwacje życia galicyjskiego społeczeń-
stwa, głównie magnaterii i ziemiaństwa, na 
dworach, na których chętnie i często prze-
bywał. Jemu to właśnie zawdzięczamy po-
znanie wykwintnych obyczajów towarzy-
skich, atmosfery elitarnych ośrodków kultu-
ralnych i intelektualnych oraz utrwalenie na 
kartach pamiętników galerii wielkich posta-
ci naszej narodowej przeszłości. 
 

Pałac w Nozdrzcu jest jednym  
z ciekawszych zabytków naszego powiatu  
i regionu. Mimo różnych niesprzyjających 
mu wydarzeń historycznych nadal znajduje 
się nad brzegiem Sanu, otoczony resztkami 
dawnych i wspaniałych ogrodów ziemiań-
skich. Jest to obiekt porównywalny ze 
wspaniałymi pałacami w Zarzeczu i Sienia-
wie oraz z całą grupą tzw. pałaców z wieża-
mi. 

   M. J.: Dziękuję za tę niezwy-
kle interesującą rozmowę, która być mo-
że zachęci niektórych do odwiedzenia 
pałacu i spędzenia czasu  w iście hra-
biowskich warunkach.  

  

Opracowała: Monika Jedynak 
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Zespół pałacowy - elewacja północno - zachodnia 
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          Człowiek współczesny dysponuje rozległą wiedzą i techniką, potrafi intensywnie wykorzystywać środowisko naturalne 
dla wytworzenia różnego rodzaju dóbr materialnych i rozwoju gospodarczego. Nie wszystkie aspekty jego działalności mają 
jednak pozytywne skutki. Przeobrażenia środowiska (zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby) są przeważnie zmianami 
niekorzystnymi dla człowieka, a także dla całej przyrody. Ochrona środowiska naturalnego, zachowanie równowagi  
w przyrodzie jest niezbędnym warunkiem dalszego bytowania i rozwoju ludzkości. Zagadnienia degradacji środowiska przy-
rodniczego oraz możliwość jego ochrony i kształtowania są sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu, dlatego też problem ten 
będziemy przybliżać czytelnikom na łamach naszej gazety.  

Segregacja  i  utylizacja  odpadów. 
 

Zapobieganie  zanieczyszczeniom  i  degradacji  śro-
dowiska  wymaga  wysokiej  świadomości  społeczeństwa   
o  potrzebie  nadania  priorytetu  problemom  ochrony  śro-
dowiska.  Zaangażowanie  finansowe w proekologiczne  
przedsięwzięcia  jest  możliwe  dzięki  istnieniu  funduszy  
ochrony  środowiska  gwarantującemu  pozyskiwanie  środ-
ków w  postaci  opłat,  które  przeznaczane  są  następnie  na  
pożyczki i  dotacje.  Największa  część  nakładów  inwesty-
cyjnych  na  ochronę  środowiska  pochodzi  z  funduszy  
ochrony  środowiska,  część  stanowią  nakłady  własne  
przedsiębiorstw,  środki  pochodzące  z  budżetu  gmin  
i z  budżetu  centralnego. Jedynie  około  4%  pieniędzy  wy-
dawanych  na  ochronę  środowiska  pochodzi z  funduszy  
zagranicznych. 

EKOLOGIA  jest  nauką  badającą  zależności  mię-
dzy  organizmami a  środowiskiem.  Ponieważ  jest  to  dys-
cyplina  bardzo  szeroka, dlatego została  z  niej  wydzielona  
ekologia  człowieka,  która  bada  wzajemne wpływy   
i  zależności  między  organizmem  człowieka,  a  środowi-
skiem.  Inaczej  mówiąc  wpływ  działalności  człowieka  na  
środowisko,  a  następnie  wpływ  tego  zmienionego  nieko-
rzystnie  środowiska  na  organizm  człowieka. 

Ustawa o odpadach została opublikowana   
w  Dzienniku  ustaw  Nr 96  (Dz.U.Nr96, poz.592)  z  dnia  
27  czerwca  1997  roku  i  weszła  w  życie  z  dniem   
1  stycznia  1998  roku.  Głównymi  celami  ustawy  stały  
się :  minimalizacja  powstawania  odpadów,  ich  racjonalne  
przetwórstwo  oraz  unieszkodliwianie i  składowanie.  Usta-
wa  o  Odpadach  obecnie  obowiązująca  w  Polsce  jest   
w  ogólnych  zasadach  i  podstawowych  mechanizmach  
prawnych  bardzo podobna  do  standardów europejskich  
(Strategia Gospodarowania  Odpadami). 
W  sejmie  trwają  intensywne  prace  związane  z  transpo-
zycją  dyrektyw  Unii  Europejskiej  na  grunt  polskiego  
prawa,  w  tym  w  zakresie  ochrony  środowiska. 

Projekt  ustawy  o  odpadach  (Druk sejmowy   
nr 1703  z  10  lutego  2000 r.)  przenosi  do  systemu  prawa  
krajowego  wymagania  zawarte  w  dyrektywie  ramowej   
o  odpadach  również  o  odpadach  niebezpiecznych. 
Ogromną  rolę  w  zachowaniu  zdrowego  środowiska   
odgrywa  oszczędność  surowców  i  energii  oraz  recykling 
czyli  segregacja  odpadów  w  celu ich  ponownego  przero-
bu. 

Papier  oddzielony  od  innych  odpadów  może  być  
wykorzystany  ponownie.  Użycie  tylko  raz  włókien  
drzewnych , zawartych  w  papierowej  masie  nie  jest  świa-
dectwem  dobrego  gospodarowania. Z  5  ton  zebranej  ma-
kulatury,  można  uzyskać  około  4  ton  papieru z  odzysku. 
Nie kupujmy  napojów  w  kartonowych  opakowaniach  lecz  
wybierajmy  napoje w  opakowaniach  zwrotnych.  Opako-

wania  kartonowe  produktów  zachodnich są  wzmocnione  
warstwą aluminium i powleczone plastikiem,   
dlatego  nie  nadają  się  już  do  powtórnego  przerobu.  
            Konieczny  jest  także  odzysk  i  powtórne  wykorzy-
stanie  szkła.  Odzyskując  szkło  oszczędzamy  energię   
i  surowce.  Poprzez  segregację  kilku  kilogramów  stłuczki  
szklanej  już  w  mieszkaniu  i   wrzucenie  do  odpowiednie-
go pojemnika,  umieszczonego  obok  kontenera  na  śmieci,  
oszczędza  się  energię  pozwalającą na  oświetlenie  średniej  
wielkości  mieszkania  przez  jeden  dzień.  W  skali  powia-
tu  są  to  znaczne  oszczędności.  Szkło  stanowi  ok.  11%  
całości  odpadów  w  skali  kraju,  a  jest  ono  pełnowarto-
ściowym  surowcem , nadającym  się  do  powtórnego  prze-
robu.  W  związku  z  dużym  problemem  zagospodarowania  
odpadów pokonsumpcyjnych, należałoby  stworzyć  skutecz-
ny  system  recyklingu  tych  odpadów,  jaki  już  funkcjonu-
je w niektórych miastach. Niestety nadal w sektorze  opako-
wań dominują  tworzywa sztuczne termoplastyczne,  które 
nie ulegają  rozkładowi  naturalnemu,  stanowiąc  odpad  na  
wiele wieków. Rosną stosy  plastikowych  butelek,  kubków,  
sztućców,  talerzyków, które zanieczyszczają nie  tylko  wy-
sypiska  ale  obrzeża  rzek,  lasów  i strumieni. 

Na statystycznego Polaka  przypada ponad 50 kg tych 
śmieci, a próby utylizacji  są dopiero  opracowywane.  Nato-
miast co roku  miliony  ptaków  wodnych  i  ssaków ginie  
po  połknięciu  drobnych,  plastikowych  odpadów. 
Do  kawiarni,  barów  i  restauracji  zakupuje  się  olbrzymie  
ilości  piankowych  kubków  i  tacek , które  po  jednorazo-
wym  użyciu  trafiają  na  wysypisko  i  nie  są  rozkładane. 
Niektóre  firmy   wprowadzają   w  miejsce  szklanych  bute-
lek  aluminiowe  puszki, które  są  wliczane  w  cenę  napoju. 
Do  produkcji  aluminium  potrzeba  dużych  ilości  energii,  
powstają  także  toksyczne  odpady. To  wszystko  czego  
pozbywa  się  Zachód  nie  musi  trafiać  do  polskich  konsu-
mentów.  Nie  musimy  powtarzać  cudzych  błędów  ale  na  
pewno  możemy skorzystać  z  doświadczeń. Ogromne  
szkody  można  wyrządzić  środowisku  wylewając  zużyty  
olej  silnikowy. Tylko 1 litr  oleju  silnikowego  może  zanie-
czyścić  aż  milion  litrów  wody. Wylewany  olej  wsiąka  
do  ziemi  i  przenika  do  wód,  tworzy  na  ich  powierzchni 
cieniutką  powłokę.  Uniemożliwia to  natlenianie  wód   
i  zabija  pożyteczne mikroorganizmy. Bardzo  szkodliwe  
jest  też  spalanie  oleju , gdyż  wydzielają  się  wtedy  tok-
syczne związki  m.in.  ołów,  który  kumuluje  się  w  róż-
nych  narządach  w  organiźmie  człowieka,  prowadzi  do  
degradacji  mózgu  i  chorób  nowotworowych. Jedynym  
logicznym  rozwiązaniem  jest  zbiórka  zużytych  olejów   
w rafineriach, hurtowniach i stacjach benzynowych,   
w  celu  ich  ponownej  przeróbki. 
Ciąg dalszy w kolejnym  numerze gazety. 
 

 Opracował: Waldemar Kędzierski  



Festiwal Kolęd i Pastorałek w GrabownicyFestiwal Kolęd i Pastorałek w GrabownicyFestiwal Kolęd i Pastorałek w Grabownicy   
            W tym roku, 12 stycznia, już po raz 
dziewiąty odbył się w Grabownicy Festiwal 

Kolęd i Pastorałek pod honorowym patro-
natem Starosty Brzozowskiego - Józefa 
Rzepki. Organizatorem imprezy, która swo-
im zasięgiem obejmuje całą Archidiecezje 
Przemyską, było Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży oddział  w Grabownicy, przy 

współudziale ks. proboszcza Felicjana Na-
konecznego i ks. katechety Andrzeja 
Juszczęcia. 

W tegorocznym festiwalu udział 
wzięło około dwudziestu zespołów z całego 
regionu. Jury w składzie: ks. prałat Tadeusz 
Biały - diecezjalny duszpasterz młodzieży 
jako przewodniczący oraz ks. Piotr Kande-
fer - diecezjalny moderator Ruchu Światło 
Życie, p. Grażyna Kostecka - inicjator festi-
walu, ks. Zbi-
gniew Rolski - 
redaktor muzycz-
ny Katolickiego 
R ad i a  F AR A  
w  K r o ś n i e 
 i p. Piotr Graboń - 
nauczyciel  ze 
Szkoły Muzycznej 
w Sanoku, wyłoni-
ło zwycięzców  
w dwóch katego-
r i ach ,  k tó rz y 
otrzymali atrak-
cyjne nagrody.  

W katego-
rii młodszej (do lat 13) pierwsze miejsce 
zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Do-
maradzu, który otrzymał radiomagnetofon  
i zespół ze Szkoły Podstawowej w Górkach 
nagrodzony wieżą, drugie miejsce zajęły 
"Franciszkańskie dzwoneczki" z Sanoka 
nagrodzone zestawem instrumentów mu-
zycznych, trzecie zaś grupa ze Szkoły Pod-
stawowej w Zmiennicy, która otrzymała 
piękne książki. 

Zwycięzcą w kategorii starszej oka-
zał się zespół "Confiteor" z Liceum Ogól-

nokształcącego w Brzozowie, który  
w nagrodę otrzymał wieżę, drugie miejsce 
zajęła schola z Orzechówki nagrodzona 
gitarą, trzecie miejsce na podium, nagro-
dzone pięknym wydaniem Atlasu świata, 
zajęł zespół z Gimnazjum w Grabownicy 
oraz grupa wokalna z Liceum Ogólno-
kształcącego w Brzozowie. Wyróżniono 
również zespół "Brevis" z Bliznego i przy-
znano nagrodę publiczności dla grupy sied-

miolatków ze Szkoły 
Podstawowej w Gra-
bownicy.  
Zorganizowanie całe-
go konkursu i ufun-
dowanie atrakcyjnych 
nagród było możliwe 
dzięki hojności spon-
s o ró w,  k t ó rymi  
w tym roku byli: Sta-
rosta Brzozowski - 
Józef Rzepka, Bur-
mistrz Gminy Brzo-
zów - Janusz Dragu-
ła, Związek Gmin 

Brzozowskich, Brzo-
zowski Dom Kultury, Firma "Eleo-
Budmax", WSSCH w Grabownicy, Piekar-
nia "Małgosia" w Grabownicy, GKS 
"Górnik" w Grabownicy, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Grabownicy  p. Marian Wal, 
p. Marian Trześniowski, p. Lesława Ka-
szowska, p. Roman Sąsiadek.  

Całości festiwalu towarzyszyła 
przemiła, gorąca atmosfera na przekór  
zimie roztaczającej dookoła swe uroki. 

                     
Opracowała: Magdalena Pilawska  

 

"Franciszkańskie dzwoneczki" z Sanoka  

„„„LUDZIE LISTY PISZĄ..LUDZIE LISTY PISZĄ..LUDZIE LISTY PISZĄ...”.”.”   
Z ogromną radością informujemy Państwa, że z każdym miesiącem wzrasta grono naszych czytelników.  Otrzymuje-

my listy spoza terenu powiatu brzozowskiego, a nawet województwa podkarpackiego, co świadczy, że nasza gazeta dociera  
również do nich. Wszystkim serdecznie dziękujemy za słowa uznania. Szczególnie gorąco pozdrawiamy p. Wiesława Janusza 
Mikulskiego z Ostrołęki, z dumą prezentujemy na łamach naszej gazety niektóre jego wiersze. 

             Z cyklu  
    „W nurcie godzin”           

*** 
 twarz nieba uśmiecha się 
 słońcem 
 uśmiecham się i ja –  
 
 
 

   *** 
 słowa ... zaczarowane cukierki 
 spadają spadają 
 

 spadają ... 
 

Żonie 
 

wagony pełne czasu 
mijają stacje lat 

 

pędzi pędzi wskazówka 
pędzi pędzi świat 

 

wagony pełne przeżyć  
mijają słupy dni 

 

pędzą pedzą wśród śniegu 
a w środku ja i Ty ... 

 

W RZEKUNIU 
1 
 

    Moich uczennic 
    Siedemnastoletnich 
    Groby 
                      2 
 
    ZAMORDOWANE  
    PRZEZ LUDZI  
 
          

Zespół z Gimnazjum w Grabownicy  
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Zespół "Confiteor" z Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie 
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           Wyroby z podkarpackiego Brzozowa – listwy sprężynu-
jące, łóżka, stelaże, obłogi skrawane oraz okleiny meblowe  
z białego buka kupuje prawie cała Europa. 

„Tylko 10 % naszej produkcji trafia na  krajowy ry-
nek” – mówi Andrzej Pietryka, dyrektor zarządzający spółki 
Polikat. – „Nasze wyroby są znane na zachodzie i mamy na-
dzieję, że kiedyś docenią je Polacy. Na łóżkach wyprodukowa-
nych na bazie bukowych i brzozowych listew wypoczywa się 
znacznie przyjemniej, a przede wszystkim zdrowiej niż na tra-
dycyjnych wersalkach” – zapewnia dyrektor.  

Spółka Polikat w Brzozowie powstała w 1993 roku  
i utworzona jest w stu procentach z kapitału hiszpańskiego. 
Andrzej Pietryka przyszedł do firmy, kiedy ta zaczynała już 
funkcjonować. – „Miałem dziesięcioletnie doświadczenie  
w pracy w przemyśle drzewnym, tak w meblowym, jak  
i w tartacznictwie” – opowiada . –„Przyszedłem do Polikatu po 
kilku miesiącach jego działania i objąłem stanowisko najpierw 
dyrektora do spraw technicznych, a potem dyrektora zarządza-
jącego”. 
Dwadzieścia lat w biznesie 

Hiszpanie od lat produkują znakomite meble i słyną  
z wyrafinowanego stylu. Jest jednak pewien problem , o któ-
rym opowiada dyrektor Pietryka. – „Może to zabawne, ale tam 
prawie w ogóle nie ma drewna. Jeden z największych  
w Hiszpanii ośrodków produkcji meblarskiej, Walencja nie ma 
zaplecza dostawczego, tylko musi sprowadzać drewno  
z Francji, Afryki czy Ameryki Południowej. Na miejscu są tyl-
ko niewielkie ilości drzewa w Pirenejach i trochę na północy 
kraju” – uzupełnia .  

Właśnie te uwarunkowania spowodowały, że tamtejsi 
producenci zaczęli się rozglądać za innymi rynkami. Kilkakrot-
ne wizyty w Polsce przekonały Hiszpanów, że będzie to dobry 
teren do zainwestowania w zakład produkcyjny. 
Przemawiało za tym kilka względów. Transport drewna jest 
dość drogi, a poza tym w branży przetwórstwa  drzewnego za-
kłady produkcyjne powinno się tworzyć w miejscach występo-
wania surowca. „Z uwagi na  to, że drewno bukowe występuje 
głównie na Pomorzu i Podkarpaciu, decyzja była dla naszych 
inwestorów niezbyt trudna do podjęcia. Ponieważ tereny pół-
nocno – zachodniej Polski skupiają inwestycje firm niemiec-
kich, Hiszpanie postanowili ulokować swój zakład tutaj, w re-
jonie Bieszczad” – mówi Andrzej Pietryka. 

W 1993 roku firma Polikat wydzierżawiła w Brzozowie 
magazyny po byłym GS-ie, a Hiszpanie zainwestowali duże 
pieniądze w technologię i sprzęt. Rok później zapadła decyzja 
o poszukiwaniu nowego, większego lokum, bo obecne nie speł-
niało do końca wymogów produkcji i obróbki wyrobów drzew-
nych. Wtedy nadarzyła się okazja nabycia obiektów po daw-
nym Państwowym Ośrodku Maszynowym.   
Bez dywidendy 

Hiszpanie zainwestowali pieniądze, ale nie wyprowa-
dzali zysków z zakładu, który od początku wypracowywał do-
chody. – „Otrzymaliśmy zalecenie, aby cały zysk był inwesto-
wany” – zapewnia Pietryka. Dzięki temu, już od początku dzia-

łalności, mogliśmy się dynamicznie rozwijać. Mimo, że ośro-
dek POM-u wydawał się być dla nas wymarzonym miejscem, 
to już zaczyna  brakować przestrzeni. Niedawno zakupiliśmy 
maszyny za ponad półtora miliona złotych: suszarnię i łusz-
czarkę do produkcji oklein z białego buka. Nowe maszyny 
kosztują wprawdzie o wiele więcej, ale nasza hiszpańska  
„ kwatera główna” pomogła nam w okazyjnym zakupie”. 

Dużą inwestycją w brzozowski zakład ze strony Hiszpa-
nów był transfer technologii oraz know – how wytwarzanych 
produktów. Według początkowej koncepcji brzozowski Polikat 
miał wytwarzać wyłącznie półprodukty, ale szybko  
z tego zrezygnowano. Okazało się, że sama tylko produkcja  
i obróbka podstawowych półproduktów, a potem sprzedaż ich 
do Hiszpanii w celu wykonania produktu finalnego byłaby nie-
opłacalna. Postanowiono więc zadbać o to, aby  
w Brzozowie realizowano całościową produkcję listewek sprę-
żynujących, oklein oraz łóżek i stelaży.  

„Nauczyli nas praktycznie wszystkiego. Dzięki wpro-
wadzonym technologiom obróbki drewna mogliśmy równać się 
z innymi producentami, a obecnie nawet z naszymi hiszpański-
mi inwestorami” – mówi z dumą Andrzej Pietryka.  
„Okazało się bowiem, że jesteśmy konkurencyjni także dla 
nich, a to ze względu na dużo niższe koszty produkcji, ale na 
rynek hiszpański nasze wyroby trafiają rzadko, bo ceny trans-
portu redukują różnicę w kosztach ich produkcji. Eksportujemy 
dużo, ale znacznie bliżej – do Niemiec, Francji, krajów Bene-
luksu, Austrii, Włoch. Nasi sąsiedzi także kupują nasze wyroby 
(Słowacja, Czechy), trochę sprzedajemy także na Ukrainę. Jed-
nak główny kierunek naszego eksportu to Europa Zachodnia” – 
stwierdza dyrektor Pietryka.     
Produkty 

Łóżka i stelaże produkowane przez Polikat od lat  
z powodzeniem sprzedają się w Europie, gdzie już dawno po-
znano ich walory. „Każdy wyczuje różnicę po położeniu się na 
tradycyjnym tapczanie” – mówi Andrzej Pietryka.  
„Obecnie większość łóżek na świecie produkuje się o regulo-
wanej powierzchni do spania. Podobnie jak w naszych stela-
żach, łóżka robione na Zachodzie mają regulowaną płaszczy-
znę od zagłówka po miejsce, gdzie wypoczywają nogi. Poza 
tym walory giętkich listew drewnianych, które poddając się 
naciskowi wystających części ciała powodują, że kręgosłup 
przybiera prawidłowe ułożenie podczas spania i nie jest skrzy-
wiony. Zresztą ja sam oraz cała moja rodzina korzystamy  
z tych łóżek i polecam je każdemu. Stare po prostu wyrzuci-
łem”.  

Brzozowskie wyroby z buka są pożądane przez Euro-
pejczyków. Andrzej Pietryka stwierdził, że tylko 10 procent 
sprzedaży produktów firmy trafia na krajowy rynek.  
„Reszta, czyli 90 procent to wpływy z eksportu, który niestety 
jest w tej chwili mało opłacalny, ze względu na mocny kurs 
naszej złotówki. Można by powiedzieć, że ceny, które oferuje-
my naszym zagranicznym kontrahentom są wyśrubowane,  
a my i tak wychodzimy na zero, albo z maleńkim  
zyskiem. Jeśli podwyższylibyśmy cennik, wówczas stracili-

           Rozpoczynamy cykl publikacji, w których będziemy przedstawiać lokalnych przedsiębiorców, ich sukcesy i problemy. 
Nie tylko firmy zatrudniające setki osób, ale również te małe, prężnie działające na rynku. Sprawdzimy jakie są szanse na 
rozwój przedsiębiorczości, a tym samym na nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Będziemy pisać o tym co dzieje 
się u rolników, bo to przecież nasz region dostrzegany jest w Polsce jako typowo rolniczy. Dowiedzą się państwo kto i jak 
gospodaruje. Cykl publikacji rozpoczynamy materiałem o firmie Polikat.  



byśmy odbiorców – konkurencja w krajach Europy Wschod-
niej nie śpi”. 

Polski rynek na razie nie stanowi dla Polikatu dużego 
segmentu sprzedaży. 
„Produkt nasz, np. łóżka czy stelaże, mimo że tani, nie jest do-
statecznie zareklamowany i dlatego nie stanowi atrakcji. My 
zaś nie reklamujemy go, ponieważ nie jesteśmy przygotowani 
na dużą produkcję” – stwierdził dyrektor Pietryka.  
„Poczekamy jeszcze jakiś czas i ruszymy. Na razie pojawiamy 
się od czasu do czasu na różnych targach, imprezach handlo-
wych i wiemy, że inni zachodni producenci badają nasz rynek. 
Co z tego wyjdzie – zobaczymy. Na razie łóżka nie są głów-
nym nurtem naszej produkcji. Nastawieni jesteśmy głównie na 
listwy i okleiny meblowe, bo Polikat jest największym produ-
centem listew w Polsce”. 
Nie ma róży bez kolców 
           Spółka Polikat zatrudnia w Brzozowie niecałą setkę lu-
dzi. „Zwiększylibyśmy zatrudnienie, ale nie mamy środków na 
wybudowanie nowej sali do produkcji mebli” – opowiada A. 
Pietryka. „Parę lat temu nasz inwestor chciał zbudować dużą 
fabrykę na terenie Brzozowa, wówczas nie było przygotowa-
nych terenów pod taką działalność. A szkoda, bo pracę znala-
złoby dodatkowe kilkaset osób i dzisiaj nie mielibyśmy proble-
mów lokalowych. Obecnie są tereny pod budowę, ale w dobie 
kryzysu w przemyśle drzewnym trudno podjąć decyzję  
o budowie nowego zakładu”.  
            Dyrektor zapewnia jednak, że Polikat nie ma zamiaru 
poddawać się słabej koniunkturze i będzie rozwijał się nadal.  
„Przeczekamy rok, może półtora i wtedy spróbujemy pojawić 
się na krajowym rynku z większą ofertą sprzedaży,  
a przede wszystkim wzmocnimy wysiłki marketingowe  
w sektorze meblowym”. 
            Inny kłopot, z jakim borykają się przedstawiciele prze-
mysłu drzewnego, w tym i brzozowska firma, to ... polski mo-
nopolista. A jest nim przedsiębiorstwo Lasy Państwowe.  
„Polityka Lasów Państwowych od lat jest dla nas nie zrozumia-
ła i nie jestem osamotniony w tej opinii. Jest to wielki moloch 
z przerośniętą biurokracją, a bez kompetencji i fachowej kadry 
handlowej”  - stwierdza z goryczą dyrektor.  „Pracownicy La-
sów są fachowcami w swojej dziedzinie sadzenia, pielęgnacji  
i prowadzenia szeroko pojętej gospodarki leśnej. Ja jednak sty-
kam się z Nimi na etapie handlu drewnem i wydaje mi się, że 
to jeden z ważniejszych etapów ich funkcjonowania. A tym-

czasem handel ten traktowany jest w przedsiębiorstwie Lasy 
Państwowe marginalnie, a w dodatku obwarowany jest niezro-
zumiałymi i różnie interpretowanymi zarządzeniami. Niestety, 
jedyną firmą, gdzie mogę zakupić drewno w ilościach mi odpo-
wiadających, jest to właśnie przedsiębiorstwo”. 
            Andrzej Pietryka przyznał, że hiszpański inwestor  
mało interesuje się takimi problemami. „I chyba dobrze, bo 
prawdopodobnie w ogóle nie zrozumiałby o co chodzi. To już 
takie nasze polskie bolączki”.  
                                                          Opracował: 
                                          Dziennikarz  gazety codziennej „Super Nowości” 
                                                                       Łukasz Sikora   
                                          Materiał ukazał się w październiku 2001r.  
                                               w „Przedsiębiorcy Podkarpackim”. 

 
   Wywiad 
 
A. Szelast: Co zmieniło się w spółce Polikat od emisji  
w/w materiału? 
Andrzej Pietryka: Przede wszystkim, zwróciliśmy większą 
uwagę na rynek krajowy. 
A.SZ: Czym było to spowodowane ? 
Andrzej Pietryka: Zmusił nas do tego wysoki kurs złotego. 
Mimo, że na rynki zagraniczne sprzedajemy nadal produkty 
gotowe, to obecnie bardziej opłacalna jest sprzedaż półproduk-
tów w Polsce. 
A.SZ: Jakie są plany rozwojowe firmy na najbliższe lata? 
Andrzej Pietryka: Firma zainwestowała ostatnio spore pienią-
dze w hale produkcyjne i linie do produkcji okleiny.  
W chwili obecnej nie przewidujemy inwestycji, chyba, że 
zmieni się koniunktura na rynku drzewnym. 
A.SZ: Czy podtrzymuje pan swoje stanowisko dotyczące  
Lasów Państwowych? 
Andrzej Pietryka: Oczywiście, ze tak. Na szczęście sytuacja 
powoli zaczyna się zmieniać. Jest szansa na poprawę w kontak-
tach leśników z przemysłem drzewnym. Nowy dyrektor Lasów 
Państwowych pan Janusz Dawidziuk, sam określił dotychcza-
sową relację jako ‘’chorobliwą nieufność’’ i obiecał zmiany, 
czego sobie i moim kolegom po fachu życzę.  
A.SZ : Dziękuję za rozmowę. 
Andrzej Pietryka: Ja również i życzę czytelnikom  
„Brzozowskiej Gazety Powiatowej” wszystkiego najlepszego 
w nowym - 2002 roku. 
                                                          Rozmawiała: Agnieszka Szelast 
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Szkolne Kluby Europejskie 
 

          Polska Fundacja im. R. Schumana rozpoczyna nowy program skierowany do Szkolnych Klubów Europejskich. Program skła-
da sięz dwóch części: 
1. Wykłady i szkolenia  
Wykłady wyjazdowe pracowników i wolontariuszy 
Pracownicy Fundacji oraz wolontariusze z zagranicy w ramach programu European Voluntary Service, będą wyjeżdżać z zakładami 
do szkół w całej Polsce. Zadaniem wolontariuszy z zagranicy będzie tłumaczenie UE z punktu widzenia obywatela UE i rówieśnika 
uczniów. 
Szkolenia dla nauczycieli 
Fundacja przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli rozpoczynających pracę z klubami europejskimi. Szkolenia skierowane są za każ-
dym razem do nowej grupy nauczycieli. 
2. Wydarzenia europejskie w terenie 
Fundacja pragnie zorganizować, wspólnie ze SKE, 14 imprez europejskich w terenie. Będą to, zależnie od pomysłowości organizato-
rów, konferencje o UE, festyny europejskie, happeningi itp. Fundacja będzie przyznawać mikro – granty (3000 PLN) dla klubów, 
które przedstawią najciekawsze projekty. Preferencje będą miały wydarzenia wychodzące poza środowisko szkolne, odbywające się 
w szczególnie nie doinformowanych terenach, mające poparcie finansowe instytucji lokalnych. Nauczyciele, którzy chcieliby wziąć 
udział w szkoleniach powinni przesłać faxem odpowiednią ankietę. Wniosek o przyznanie mikro-grantu pomoże SKE w ubieganiu 
się o dotację finansową. Wzory ankiet i wniosków zostaną przesłane do wszystkich zarejestrowanych Szkolnych Klubów Europej-
skich. Nauczyciele, którzy nie są opiekunami SKE, a chcieliby otrzymać wymienione formularze proszeni są o kontakt z Fundacją 
Schumana tel. 022-621-21-61 lub 621-75-55. 



 

Niech tradycja nam Niech tradycja nam Niech tradycja nam    
przypomni,przypomni,przypomni,   

jak było za dawnych jak było za dawnych jak było za dawnych 
lat...lat...lat...   
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„Graboszczanie” z Grabownicy starają się od wielu lat 
ocalić od zapomnienia folklor swojej małej ojczyzny – ziemi 
brzozowskiej. 

Kapela zgromadziła i udokumentowała wiele ludowych melodii, 
pieśni i przyśpiewek, które są utrwalone na 3 płytach CD  
i 4 kasetach audio, w licznych nagraniach radiowych i telewizyjnych. 
Zespół obrzędowy wraz z kapelą opracował 7 widowisk obrzędowych, 
w których zostały udokumentowane dawne, piękne wiejskie obrzędy 
np. weselny, dożynkowy, zwyczaje sąsiedzkie i pomoc przy deptaniu 
klepiska w chałupie, kręceniu powrozów czy też w przędzeniu, 
motaniu nici i robieniu mioteł brzezinowych.  W widowiskach zostały 
również opracowane tradycyjne tańce z przyśpiewkami, 
udokumentowane starodawne przysłowia, zagadki czy gadki.  
W widowisku „Herody” odtworzono dawny kolędniczy zwyczaj 
chodzenia po domach w okresie Bożego Narodzenia z życzeniami 
 i z przedstawieniem o królu Herodzie. Cztery widowiska: „Wesele 
Grabownickie”, „Deptowiny”, „Herody”, i „Grabowskie prządki” 
zostały nagrane przez TV Rzeszów, a „Deptowiny” dodatkowo jako 

słuchowisko w Radio Rzeszów.      Zespół „Graboszczanie” stał się 
tematem pracy magisterskiejp. Piotra Florka, studenta Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Wychowania 
Artystycznego w Instytucie Muzyki. „Monografia zespołu 
folklorystycznego „Graboszczanie” – to całościowe opracowanie 
działalności zespołu od 1964r. do 2000r. Na koniec 2001 roku w ze-
spole pracowali: 
Kapela: Tadeusz Dżoń – skrzypce prym, Mieczysław Niemiec – 
skrzypce sekund, Zbigniew Adamski – klarnet, Ryszard Dżoń – akor-
deon, Władysław Delimat – kontrabas. 
 Śpiewaczki: Elżbieta Jarosz, Aneta Struś, Agata Korfanty. 

Aktualny skład zespołu obrzędowego „Grabowskie 
prządki” to .: Józef Witek, Teresa Sąsiadek, Zenon 
Dąbrowski, Maria Suwała, Jan Trześniowski, Elż-
bieta Koryto, Mieczysław Błoński, Jolanta Zarych, 
Franciszek Czubski, Lucyna Prugar, Jan Dżoń, Mi-
rosława Misztak, Magdalena Sąsiadek, Dominik 
Struś, Marek Struś, Grzegorz Dżoń. 
Obok tej grupy, w zespole obrzędowym w 2001 
roku sporadycznie występowali: Andrzej Podulka, 
Jerzy Buczkowski, Józef Zacharski, Krzysztof Zaj-
del, Wojciech Mroziak, Bronisław Krzysztyński. 
 

           24. XI. 2001 r. w śnieżne i mroźne popołu-
dnie jechaliśmy do Komańczy, zaprezentować na-
sze widowisko „Grabowskie prządki” na spotkaniu  
w Klubie Rolnika z okazji Gminnego Dnia Senio-
ra. Najpierw był koncert kapeli, potem szampan  
i 100 lat dla jubilatów – seniorów, a za chwilę 
uczestnicy spotkania przenieśli się w czasy swojej 
młodości. Na prowizorycznej scenie ustawiliśmy 
rekwizyty – ławy, kołowrotek, stępę, kobiety ką-
dziele i motowidła, mężczyźni – wyrabiali miotły  
z brzezinowych gałązek. Toczył się wiejski wie-
czór, płynęły słowa pieśni „W moim ogródeczku”, 
widzowie i aktorzy odgadywali zagadki, zadawane 
w trakcie pracy przy przędzeniu i motaniu nici.  
Na koniec dostaliśmy poczęstunek z proziaków  
i kawy z cykorią. Następnie przyszła kapela i za-
częła się zabawa w chałupie (na scenie). Do łez 
rozśmieszały przyśpiewki, widzowie wspaniale się 
bawili. Po występie – największą pochwałą dla ze-
społu były słowa sędziwej jubilatki: „tak to właśnie 
było, kiedyś w chałupach, udało się wam to prze-
kazać. Skąd wzięliście te starodawne sprzęty i na-
rzędzia?”. 
A więc jesteśmy naprawdę autentycznym zespołem 
ludowym, kultywującym tradycję. 
W Komańczy wystawialiśmy „Prządki” po raz 
dziesiąty w 2001 roku. Folklor to dusza ludowej  
i polskiej kultury. Warto pamiętać w obecnych 
czasach, o naszych korzeniach, bo „teraźniejszość 
ma sens o tyle, o ile tłumaczy ją przeszłość”. 
 
 

                                                         Opracowała: Zofia Olejko  

„Herody” - zespół „Graboszczanie” 

Widowisko - „Grabowskie prządki”  
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„„WWYBITNIYBITNI” ” ZZ  POWIATUPOWIATU  BRZOZOBRZOZOW-W-
 Podsumowując miniony, 2001 rok warto zwrócić 

uwagę na niepowtarzalne postacie z terenu naszego powiatu, 
które dzięki swojej pasji i działalności osiągają duże sukcesy 
i rozsławiają nasz teren nie tylko w Polsce, ale również za-
granicą. Rozpoczynamy od przedstawienia czterech  
„wybitnych” osób, których osiągnięcia zasługują na szcze-
gólną uwagę. 
 

Łukasz Oleszek – odkrycie muzyczne ostatnich lat, chlu-
ba Brzozowa i całego powiatu, który rozsławia na różnych 
konkursach o skali międzynarodowej. Ten młody pasjonat 
gry na gitarze mimo swojego wieku( urodził się 31 VIII  
1986 roku) odnosi  już duże sukcesy i błyszczy w świecie 
muzycznym. Jego dziewięcioletnia kariera usłana  jest licz-
nymi nagrodami i wyróżnieniami w międzynarodowych kon-
kursach gitarowych oraz stypendiami, m.in. stypendium arty-
stycznym Ministra Kultury i Sztuki, nagrodą Starosty Brzo-

zowskiego. Miniony 
rok był dla Łukasza 
naznaczony wielo-
ma osiągnięciami, 
wśród których wy-
mienić należy: III 
miejsce na Między-
narodowym Kon-
kursie Gitarowym 
im. Cz.. Droździe-
wicza w Krynicy,  
I miejsce na Festi-
walu Ivana Ballu  
w Dolnym Kubinie 
(Słowacja), III miej-
sce na Międzynaro-
dowych Spotka-
niach Gitarowych  
w Sanoku. Sylwetka 
tego młodego mu-
zyka prezentowana 
była w TV Rzeszów 

i  na łamach polskich gazet. Łukasz Oleszek  doskonale łą-
czy karierę artystyczną, ćwiczenia i koncerty z nauką  
w szkole. Odnosi również sukcesy na tej płaszczyźnie. Jest 
uczniem Gimnazjum w Brzozowie i Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Sanoku.  
 

Marta Opalińska – samorodny talent szachowy wywo-
dzący się z ziemi brzozowskiej.  
O tej zaledwie trzynastoletniej dziewczynce, uczennicy I kl. 
Gimnazjum w Brzozowie mówi się coraz częściej za sprawą 
jej hobby, jakim są szachy. Jest ona szachistką Brzozowi 
MOSiR i jako zawodniczka tego klubu zaczyna odnosić suk-
cesy sportowe na arenie ogólnopolskiej. Marta Opalińska 
brała udział w 25 turniejach szachowych na terenie całego 
kraju. Jej występy wiążą się z licznymi sukcesami, tytułami 
mistrzowskimi i nagrodami. Te osiągnięcia są zapowiedzią 
dalszej kariery. Brzozowska szachistka zdobyła u progu swej 
sportowej drogi brązowy medal na Mistrzostwach Polski 
Szkół Podstawowych, jest mistrzynią województwa  podkar-
packiego szkół podstawowych, finalistką mistrzostw  
Polski do lat 14 i członkinią kadry wojewódzkiej.  

W świat szachowych manewrów wprowadził Martę jej  

brat Sebastian. Wkrótce też uczeń przerósł mistrza i zaczął  
z nim wygrywać. Sportowa pasja i chęć bycia najlepszą w tej 
dziedzinie jest  dla dziewczynki najważniejsza i wypełnia jej 
cały czas.  
 

Agnieszka Lorens i Łukasz Dutka – młodzi  tance-
rze klubu „ Gracja” z Krosna. Mają po 14 lat, obydwoje 
mieszkają w Haczowie. Stanowią jedną z ośmiu par  w/w 
formacji, której trenerem jest p. Andrzej Orszulak.  
W Krośnie w chwili 
obecnej działają 
dwie formacje ta-
neczne: „Gracja”  
i „Mała Gracja”. 
Obie osiągają duże 
sukcesy i rozsławia-
ją teren Podkarpacia 
zarówno w kraju, 
jak i poza jego gra-
nicami.  
W ubiegłym roku  
„Gracja zdobyła 
s r eb rn y meda l  
i pierwszego wice-
mistrza Polski, co 
uprawniało forma-
cję do reprezento-
wania Polski na Mi-
strzostwach Świata  
w Bremerhawen  
w  N i e m c z e c h  
w listopadzie 2001 r. Taniec dla Agnieszki Lorens i Łukasza 
Dutka  to prawdziwa pasja, która jednak kosztuje ich wiele 
poświęceń i wyrzeczeń. To częste treningi, wyjazdy, ogrom-
ne koszty związane z zakupem niezbędnych strojów. Niejed-
nokrotnie konieczne staje się wsparcie finansowe ze strony 
sponsorów, gdyż rodzice nie są w stanie pokryć wszystkich, 
ciągle wzrastających potrzeb. Trud i wysiłek włożony w sa-
modoskonalenie się nie idzie jednak na marne, młodzi ludzie 
są zauważani i doceniani, a to jest przecież najważniejsze. 
 

 

                                                                                     (inf. własna) 

Utalentowany gitarzysta-Łukasz Oleszek 

Młodzi tancerze klubu „Gracja” - Agnieszka Lorens  
i Łukasz Dutka 

Brązowa medalistka mistrzostw Polski - Marta Opalińska 
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SPORT I KULTURA 

        Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto-
we oraz Starostwo Powiatowe w Brzozowie ogłaszają II Ple-
biscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozow-
skiego 2001 roku. Kapituła powołana do zebrania danych  
o sportowcach kandydujących do miana najpopularniejszego 
w powiecie brzozowskim, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 
postanowiła dopuścić do plebiscytu również osoby uprawia-
jące sport na co dzień amatorsko, tzn. nie zarejestrowane  
w żadnym związku sportowym. Plebiscyt ma za zadanie po-
pularyzować sport i szerzyć ideę kultury fizycznej, stąd taka 
decyzja. Kandydaci stanowią mieszankę rutyny z młodością, 
co dobrze rokuje plebiscytowi i brzozowskiemu sportowi.  
W ogóle sport w powiecie brzozowskim to czysta amatorsz-
czyzna i co szczególnie boli w najlepszym wydaniu. Nie-
mniej promowanie poprzez plebiscyt sportowców oraz dys-
cyplin, które oni uprawiają daje nadzieję, że zostaną wykre-
owane osoby, a także postawy, mogące stanowić wzór godny 
naśladowania.  
           Oto regulamin II Plebiscytu na Najpopularniejsze-
go Sportowca Powiatu Brzozowskiego 2001 roku. 
1)  Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców po-

wiatu brzozowskiego, 
2)  Wybierani są sportowcy reprezentujący kluby, szkoły, 

stowarzyszenia i amatorskie drużyny działające na terenie 
powiatu, 

3)  Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach za-
mieszczonych w Nowym Podkarpaciu, Brzozowskiej Ga-
zecie Powiatowej i Wiadomościach Brzozowskich, 

4)  Organizatorzy plebiscytu przedstawiają listę sportowców, 
spośród których wybiera się najpopularniejszych, 

5) Ważne kupony winny zawierać pięć różnych nazwisk, 
6)  Sportowcy umieszczeni w kolejności od 1 do 5 otrzymują 

następującą liczbę punktów: 1-6, 2-4, 3-3, 4-2,  
5-1, 

7)  Kupony konkursowe należy przesyłać na adres Rada Po-
wiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozo-
wie, Sienkiewicza 2 (dawny internat ZSB), 36-200 Brzo-
zów, z dopiskiem plebiscyt na kopercie lub karcie poczto-
wej w terminie do 4 marca 2002 roku. 

8)  Dla sportowców, którzy zajęli pięć pierwszych miejsc po 
podsumowaniu punktów z wszystkich ważnych kuponów 
przewidziane są nagrody, 

9)  Ogłoszenie wyników nastąpi w Nowym Podkarpaciu, 
Brzozowskiej Gazecie Powiatowej i Wiadomościach Brzo-
zowskich, 

10) Wśród uczestników plebiscytu, którzy wytypują bezbłęd-
nie piątkę najpopularniejszych rozlosowana zostanie na-
groda rzeczowa, 

11)      Zainteresowane osoby oraz sportowcy – laureaci ple-
biscytu, zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciach i termi-
nie oraz miejscu rozdania nagród przez organizatora. Wej-
ście na imprezę finałową tylko za zaproszeniami, 

12)      Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecz-
nej interpretacji niniejszego regulaminu na najpopularniej-
szego sportowca powiatu brzozowskiego. 

 Niezależnie zostanie uhonorowany najlepszy szkole-
niowiec – wychowawca młodzieży powiatu brzozowskiego. 
Wybrana zostanie także najlepsza drużyna powiatu w 2001 

roku. Wyborów tych dokona kapituła plebiscytowa w we-
wnętrznym głosowaniu. Sylwetka szkoleniowca oraz wyróż-
niona drużyna zostaną przedstawione na łamach Nowego 
Podkarpacia, a wyróżnienia wręczone podczas podsumowa-
nia plebiscytu.  

 
Lista kandydatów: 
− Jerzy Baran – LKS Izdebki, wyróżniający się bramkarz 

rozgrywek klasy „A”, grał we wszystkich meczach  
mistrzowskich w 2001 roku, posiada w drużynie duży au-
torytet, 

− Piotr Cwynar – Błękitni Jasienica, piłka nożna, napast-
nik, strzelec wielu goli, wyróżniający się piłkarz swojej 
klasy rozgrywkowej, 

− Tadeusz Biesiada – Budowlani Brzozów, wyróżniający 
się siatkarz amatorskiej ligi powiatu brzozowskiego, do-
bry zarówno w rozegraniu, jak i obronie, potrafi też sku-
tecznie zaatakować, posiada autorytet w gronie kolegów, 

− Dariusz Dereń – Iskra Przysietnica, wyróżniający się pił-
karz drużyny juniorów, z sukcesami uprawia też biegi 
przełajowe, 

− Marek Gadamski – Koło Rowerzystów Górskich przy 
MOSiR Brzozów, akademicki mistrz Rzeszowa, zwycięz-
ca w Grand Prix Sanoka, drugi w zawodach w Nowym 
Żmigrodzie i Przemyślu, dziesiąty w Amatorskich  
Mistrzostwach Polski, 

− Piotr Garbiński – Brzozovia MOSiR, obrońca bardzo 
pewny w interwencjach, kapitan drużyny, która zdobyła 
mistrzostwo szkół średnich województwa podkarpackie-
go, 

− Gabriela Hołówka – Górnik Grabownica, czołowa ping-
pongistka województwa podkarpackiego w kategorii ju-
niorek, uczestniczka wielu turniejów kwalifikacyjnych na 
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, gra w III lidze 
żeńskiej, 

− Marcin Kaczkowski – Cisy Jabłonica, kapitan drużyny 
piłkarskiej i jednocześnie członek zarządu, obrońca, potra-
fi połączyć grę w piłkę z pracą społeczna w klubie, 

− Malwina Kalińska – Iskra Stara Wieś, drużynowa mi-
strzyni województwa podkarpackiego gimnazjów w teni-
sie stołowym, czołowa zawodniczka województwa  
w swojej kategorii wiekowej, 

− Tomasz Kobiałka – Brzozovia MOSiR, jeden z najbar-
dziej utalentowanych trampkarzy, powoływany do kadry 
wojewódzkiej, strzelec największej ilości bramek w dru-
żynie, 

− Grzegorz Mleczko – Górnik Grabownica, najlepszy pił-
karz wojewódzkiej licealiady w piłce nożnej, niezwykle 
utalentowany sportowiec młodego pokolenia, 

− Marek Mraz – LKS Haczów, rozgrywający drużyny pił-
karskiej, bardzo dobry technicznie zawodnik, jeden z naj-
lepszych piłkarzy na tej pozycji w krośnieńskiej klasie 
okręgowej, 

− Marta Opalińska – Brzozovia MOSiR, brązowa meda-
listka mistrzostw Polski i mistrzyni województwa szkół 
podstawowych w szachach, finalistka mistrzostw Polski 
do 14 lat, członkini kadry wojewódzkiej, 



− Antoni Ryba – Górnik Grabownica, kapitan drużyny pił-
karskiej, gra w pomocy lub ataku, sportowiec wyróżniają-
cy się postawą fair play na boisku i poza nim, 

− Grzegorz Wojtowicz – Brzozovia MOSiR, jeden  
z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia 
na boiskach klasy okręgowej, dobry egzekutor oraz roz-
grywający, 

− Krzysztof Wójcik – Zryw Dydnia, jeden z najlepszych 
napastników klasy „C”, kulturalny na boisku, pewny 
punkt drużyny, związany z klubem na dobre i na złe, 

− Łukasz Wójcik – LKS Górki, niezwykle utalentowany 
piłkarz młodego pokolenia, rocznik 1985, napastnik, gra  
w seniorach, zdobywa wiele decydujących o wyniku bra-
mek. 

 

 
 

Opracował: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 
                                              Zespoły Sportowe w Brzozowie 
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SPORT I KULTURA  

   II Plebiscyt 
 

     NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA 
     POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2001 ROKU 
 

1. ......................................................................................... 
2. ......................................................................................... 
3. ......................................................................................... 
4. ......................................................................................... 
5. ......................................................................................... 

 
Imię ........................... Nazwisko...................................... 
Adres ............................................................................. 
Kupony konkursowe należy przesyłać na adres: Rada Po- 
wiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzo- 
zowie, Sienkiewicza 2 (internat ZSB), 36-200 Brzozów, 
z dopiskiem „plebiscyt” w terminie do 4 marca 2002 roku.   

Sport szkolny 
Wyniki zawodów rejonowych w tenisie stołowym i piłce ręcznej. 
 

Do zawodów wojewódzkich w tenisie stołowym awansowały: 
Dziewczęta                                                                                Chłopcy 

1. ZSE Krosno – Krosno,                                                     1. ZSE Krosno - Krosno, 
2. I LO Sanok – Sanok,                                                         2. ZSNG Krosno – Krosno, 
 

Do finału wojewódzkiego w tenisie stołowym awansowały następujące drużyny: 
Dziewczęta                                                                                Chłopcy 

1. Gimnazjum Nr 4 Krosno – Krosno,                                  1. Gimnazjum Nr 4 Krosno – Krosno, 
2. Gimnazjum Stara Wieś – Brzozów,                                  2. Gimnazjum Świerzowa – Krosno, 

 

Skład drużyny z Gimnazjum w Starej Wsi: Malwina Kalińska i Sabina Nogaj. Drużynę przygotował Paweł Froń. 
 

Do zawodów półfinałowych w piłce ręcznej awansowały: 
Dziewczęta                                                                              Chłopcy 

1. II LO Sanok,                                                                      1. LO Rymanów Zdrój, 
2. LO Brzozów,                                                                     2. ZSE Krosno, 

 

Skład drużyny LO Brzozów: Agnieszka Lenard, Beata Sienkiewicz, Grażyna Rymar, Ewa Adamska, Marta Kowalczyk,  
Anna Telesz, Małgorzata Wydrzyńska, Barbara Wójcik, Paulina Boczar, Renata Stepek. 
Drużynę przygotowała do rozgrywek mgr Magdalena Wawszkowicz. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie informuje, że w dniu 7. XI. br. odbyła się Powiatowa Gimna-
zjada w tenisie stołowym w Jasionowie i Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w kometce. 

 

Gimnazjada w tenisie  stołowym – dziewczyny                                             Chłopcy 
1. G. Stara Wieś – gm. Brzozów,                                                1. G. Haczów- Jabłonica Polska – gm. Brzozów,  
2. G. Haczów- Jabłonica Polska – gm. Haczów,                         2. G. Przysietnica – gm. Brzozów,  
3. G. Niebocko – gm. Dydnia,                                                     3. G. Stara Wieś – gm. Brzozów, 
4. G. Jasionów oddział,                                                                4. G. Dydnia – gm. Dydnia, 
5. G. Przysietnica – gm. Brzozów,                                              5. G. Jasionów – gm. Jasionów, 
6. G. Dydnia – gm. Dydnia,                                                         6. G. Niebocko – gm. Dydnia, 
7. G. Wesoła – gm. Nozdrzec,                                                     7. G. Wesoła – gm. Nozdrzec, 
8. G. Orzechówka – gm. Jasienica,                                             8. G. Orzechówka – gm. Jasienica, 
9. G. Jasienica Rosielna – gm. Jasienica Rosielna, 
 
IGRZYSKA – KOMETKA 
Dziewczyny                                                                                                       Chłopcy 
1. SP Haczów – Haczów,                                                             1. SP Haczów – Haczów, 
2. SP Izdebki Nr 2 – Nozdrzec,                                                   2. SP Izdebki nr 2 – Nozdrzec, 
 

                                                                                                                                                                    Opracował:                
                                                                                                                                                                                                      Kazimierz Kozubal 
                                                                                                                                                                                                      Aleksander Raszewski 



  29 

Krzyżówka  i horoskop 
ROZRYWKA  

HOROSKOP 
Baran (21 II – 20 IV) 
Nie próbuj w biegu atakować wszelkich przeszkód, bo bardzo 
łatwo możesz się potknąć.  Już wkrótce zapali się zielone światło 

i otworzy się przed Tobą szeroka droga. Przestań przejmować się różnicą 
zdań między Tobą a jakimś bliskim Rakiem. Przecież on też ma swoje 
życie.  

Byk (21 IV – 21 V) 
Właśnie teraz zaczniesz roztaczać wokół swój czar. Nie bądź 
przy tym jednak zbyt zuchwały, bo mogą wyniknąć nieporozu-

mienia. W pracy staraj się być sumienny. Nie spóźniaj się, unikaj błędów – 
od jakiegoś czasu szef uważnie Ci się przygląda.  

Bliźnięta (22 V – 21 VI)  
Poczujesz się pusty i wypalony uczuciowo. Na szczęście ten 
przykry stan nie potrwa długo. Gwiazdy są Ci przychylne i już 

na początku następnego tygodnia czeka Cię romantyczny wieczór we dwo-
je. W pracy zdobądź się na odrobinę ryzyka. Nie musisz pokornie akcepto-
wać wszystkiego, co próbują narzucić Ci inni.  

Rak (22 VI – 23 VII) 
Takiego układu gwiazd każdy może Ci pozazdrościć. Przed  
Tobą najlepszy okres w tym roku. Twoja energia zapał do pracy 

i świetny refleks pozwolą Ci osiągnąć więcej niż kiedykolwiek.  Nawiążesz 
wiele nowych, ciekawych kontaktów, które zaowocują już  
w najbliższym czasie. 

Lew (24 VII – 23 VIII) 
Masz wręcz niespożyte siły. Całemu światu udowodnisz teraz,  
że jesteś w stanie osiągnąć każdy cel, nie zużywając przy tym 

zbyt wiele energii. Będziesz działał pełną parą, bądź jednak ostrożny i nie 
ufaj sobie, ani innym! W sprawach sercowych możesz być pewny, że speł-
nią się wszystkie Twoje życzenia.   

Panna (24 VIII – 23 IX) 
Masz w sobie dużo siły i pomysłowości, jeśli więc ktoś zapropo-
nuję Ci zmianę pracy, poważnie się zastanów. Zapewne doszu-
kasz się w tej propozycji więcej za niż przeciw. Wykorzystaj 

dobrą passę na poprawę swojej pozycji zawodowej i finansowej.  

Waga (24 IX – 23 X) 
Zadziwiające, jak bardzo zmobilizują Cię do działania wyzwania, 
które stoją przed Tobą. Próby, jakim podda Cię los, przejdziesz 

śpiewająco. W miłości zaufaj intuicji. Ona podpowie Ci, jak postępować.  
Nie kieruj się wyłącznie osobistymi sympatiami i antypatiami. 

Skorpion (24 X – 22 XI) 
Najpierw obowiązki, a potem przyjemności. Pamiętaj o tym,  
choćbyś miał inne plany. Jak każdy rasowy drapieżnik bądź, pa-

nem, a nie niewolnikiem namiętności. Spodziewaj się wspaniałego zdrowia 
i refleksu! Jesteś niepokonany. Nie grozi Ci słabość ani choroba.  

Strzelec (23 XI – 22 XII)  
Rób plany. Masz obecnie niezłe pomysły i jeśli nawet nie zdołasz 
ich wprowadzić w życie, powinieneś je zrealizować w przyszłych 

tygodniach. Obecnie Twoją mocną stroną jest intelekt i dobre  
rozeznanie sytuacji. Możesz się wykazać jako dobry pracownik. Najbliższe 
dni to szczęśliwy okres dla Twoich uczuć.  

Koziorożec (23 XII – 20 I) 
Staraj się więcej przebywać wśród ludzi. Bądź zawsze otwarty na 
nowe propozycje i znajomości. Nie zaniedbuj też starych przyja-

ciół. Twój miły sposób bycia będzie Ci bardzo pomocny w zjednywaniu 
sobie wielu ludzi. Twoje szanse rosną i  możesz osiągnąć to, co sobie za-
planujesz. Czeka Cię wielkie powodzenie w miłości. 

Wodnik (21 I – 19 II)  
Czujesz się wyczerpany fizycznie i psychicznie.  Wszystko czego 
się dotkniesz, okazuje się nie do zrealizowania. Powinieneś trochę 

odpocząć i nabrać nowych sił. Będziesz miał duże powodzenie, ale nie 
wolno Ci zasklepiać się w starych układach. Otwórz się na nowe znajomo-
ści, spotykaj się z ludźmi i zdobywaj sympatię. 

Ryby (20 II – 20 III) 
W tym okresie znajdziesz się pod czułą opieką gwiazd. W pracy 
możesz okazać się dużą aktywnością. Wszystkie Twoje pomysły 

to strzał w dziesiątkę. Spodziewaj się pochwały od szefa, a może nawet 
premii. Sytuacja w pracy sprawi, że nie będziesz miał czasu na zajmowanie 
się sprawami serca. Szanuj w związku to co masz. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie -
- myśl Stanisława Jerzego Leca.
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