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ZARZĄD POWIATU 
BRZOZOWSKIEGO 
           14 lutego br. odbyło się posie-
dzenie Zarządu Powiatu Brzozowskie-
go, którego głównym tematem było 
zalesianie gruntów porolnych na terenie 
powiatu brzozowskiego w świetle obo-
wiązujących przepisów prawnych.  In-
formacja dotycząca w/w tematu  została 
opracowana przez Naczelnika Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  
Leśnictwa i Gospodarki Wodnej - Kazi-
mierza Filara.  
Zalesianie gruntów porolnych na te-

renie powiatu brzozowskiego 
W związku z zaprzestaniem 

upraw na gruntach o niskiej bonitacji 
oraz zwiększającą się powierzchnią nie-
użytków, dużą szansą wykorzystania 
gospodarczego tych terenów jest ich 
zalesienie, dzięki czemu nastąpi ko-
rzystne dla środowiska powiększenie 
zasobów leśnych.  
Dotychczas działania te prowadzone 
były na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. 
U. Nr 101, poz. 444 z późn. zmianami), 
oraz opracowanych przez gminy pro-
gramów zwiększenia lesistości.  

Koncepcja rządu zaproponowa-
na w połowie lat 90-tych, objęcia pro-
gramem zwiększenia lesistości obszaru 
całego kraju, została przyjęta jedynie 
przez część gmin samorządowych, 
głównie ze względu na brak konkretnej 
pomocy finansowej ze strony budżetu 
państwa. Ponadto podstawowym wa-
runkiem umożliwiającym zalesienie 
działki rolnej zgodnie z cytowaną 
wcześniej ustawą – o lasach jest wpro-
wadzenie jej do planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy z przeznacze-
niem pod zalesienie. Opracowanie ak-
tualnych planów zagospodarowania 
przestrzennego związane jest z dużymi 
kosztami, a trudna sytuacja finansowa 
gmin uniemożliwia realizację tego 
przedsięwzięcia. 
Oszacowana przez poszczególne gminy 
powierzchnia gruntów odłogowanych, 
które mogą być aktualnie przeznaczone 
do zalesienia na terenie powiatu wynosi 
ok.1120 ha, co stanowi ok. 2% ogólnej 
powierzchni gruntów rolnych. W prze-
ważającej części są to grunty V i VI 
klasy bonitacji.  
           Na terenie gminy Nozdrzec  
w latach 1996-2000 zalesionych zostało 
64 ha gruntów prywatnych i 2 ha grun-
tów gminnych. Do roku 2005 planuje 

się zalesić w granicach 50 ha gruntów 
prywatnych i 2 ha gruntów gminnych. 
Gmina opracowała studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy uwzględniając 
planowane powierzchnie do zalesienia. 
           Na terenie gminy Haczów  
w latach 1996-2000 zalesionych zostało          
1,85 ha gruntów prywatnych . Do roku 
2005 planuje się zalesić 5,93 ha grun-
tów prywatnych, które ujęte zostały  
w opracowanym przez gminę studium 
uwarunkowań. 
            Na terenie gminy Jasienica 
Rosielna w latach 1996-2000 zalesiono 
grunty prywatne na pow. 17,7 ha 
 z czego 13,02 ha z udziałem dotacji. 
Do roku 2005 planuje się przeznaczyć 
do zalesienia 80 ha, jednak powierzch-
nia ta nie jest ujęta w planie przestrzen-
nego zagospodarowania pod zalesienia. 
            Na terenie gminy Domaradz  
w latach 1996-2000 zalesionych zostało      
7 ha gruntów prywatnych  z czego 5 ha 
z udziałem dotacji. Do 2005 roku pla-
nuje się zalesić kolejne 5 ha gruntów, 
które ujęte zostały do zalesienia  
w opracowanym przez gminę studium 
uwarunkowań. 
            Na terenie gminy Dydnia  
w latach 1996-2000 zalesionych zostało 
31 ha gruntów prywatnych, z czego 1 
ha z udziałem dotacji. Do 2005 roku 
planuje się zalesić 48 ha. Jednak po-
wierzchnia tych gruntów nie została 
ujęta w aktualnie obowiązującym pla-
nie przestrzennego zagospodarowania 
pod zalesienia. 
            Na terenie gminy Brzozów  
w latach 1996-2000 nie prowadzono 
prac zalesieniowych, natomiast planuje 
się je do 2005 roku na pow. 5 ha uję-
tych w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego. 

Nadmienić również należy, że 
oszacowana powierzchnia gruntów nie 
przekwalifikowanych w ewidencji 
gruntów a faktycznie pokryta lasem  
w wyniku prowadzonego zalesienia na 
gruntach prywatnych wynosi ok. 120 ha     
i 335 ha w wyniku naturalnej sukcesji. 

 W 2001 roku z udziałem dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie zalesionych zostało 19,46 
ha gruntów prywatnych właścicieli 
działek z czego : 
−w gminie Haczów -  4,43 ha 
− w gminie Jasienica Ros.  - 10,94 ha 
− w gminie Domaradz -   3,39 ha 
− w gminie Dydnia -   0,40 ha 

Ograniczeniem, które uniemożli-

wiało skorzystanie z refundacji 
WFOŚiGW w Rzeszowie do zakupio-
nych sadzonek większej ilości rolników 
był wymóg zapisu w planie przestrzen-
nego zagospodarowania gminy o ujęciu 
działki pod zalesianie . 
          Nowa ustawa z dnia 8 czerwca 
2001 r. o przeznaczeniu gruntów rol-
nych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 
764), która weszła w życie z dniem  
1 stycznia 2002 r. wprowadziła nowe 
możliwości i udogodnienia dla właści-
cieli gospodarstw rolnych zaintereso-
wanych zalesianiem gruntów rolnych. 
Reguluje ona zasady przeznaczania 
gruntów rolnych do zalesienia. 
(Szczegółowa informacja dotycząca 
tego problemu została zamieszczona  
w grudniowym wydaniu „Brzozowskiej 
Gazety Powiatowej”). 
           Ustawa ta wzbudziła duże zain-
teresowanie wśród właścicieli gospo-
darstw rolnych  -  od 2 stycznia 2002 r. 
do Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Wodnej Starostwa Powiatowego                  
w Brzozowie zwróciło się około 300 
osób w celu zasięgnięcia informacji na 
temat warunków zalesienia gruntów 
rolnych. 
W rezultacie do chwili obecnej zostały 
złożone 122 formalne wnioski o wyra-
żenie zgody na przeznaczenie gruntów 
rolnych do zalesienia na łączną po-
wierzchnię 137,17 ha z czego : 
−     23 wnioski na łączną powierzchnię 

28,26 ha z terenu gminy Brzozów 
(z tego 5 wniosków w trakcie uzu-
pełniania) 

− 26 wniosków na łączną powierzch-
nię 37,11 ha z terenu gminy Noz-
drzec (z tego 5 wniosków w trakcie 
uzupełniania) 

−     4 wnioski na łączną powierzchnię 
5,71 ha z terenu gminy Haczów  
(z czego 1 wniosek w trakcie uzu-
pełniania) 

−     48 wniosków na łączną powierzch-
nię 29,47 ha z terenu gminy Jasie-
nica Rosielna (z czego 22 wnioski  
w trakcie uzupełniania) 

−     13 wniosków na łączną powierzch-
nię 25,68 ha z terenu gminy Dyd-
nia (z czego 2 wnioski w trakcie 
uzupełniania) 

− 8 wniosków na łączną powierzch-
nię 8,94 ha z terenu gminy Doma-
radz. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie określił roczny limit środ-
ków na pokrycie kosztów sadzonek   
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i kosztów opracowania planów zalesień 
w wysokości 26.000,00 zł. ( pozwoli to 
na pokrycie kosztów sadzonek i opra-
cowania planów zalesień zaledwie na 
powierzchni około 15 – 17 ha).     

Natomiast Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa nie 
określiła  do chwili obecnej limitu fun-
duszy na pokrycie miesięcznych ekwi-
walentów na prowadzenie uprawy  
leśnej. 

Opóźnianie decyzji w sprawie 
określenia wysokości środków zarezer-
wowanych na cele związane z zalesie-
niem, uniemożliwiają określenie  
„rocznego limitu zalesień” (art. 2 cyt. 

wcześniej ustawy) w roku 2002 r. 
Sytuacja powyższa może unie-

możliwić wykonanie zalesień w roku 
bieżącym zarówno ze względu na brak 
zapewnienia niezbędnych środków fi-
nansowych  jak i dotrzymania termi-
nów administracyjnych i okresu nasa-
dzeń ( w naszej strefie klimatycznej 
najpóźniejszy termin nasadzeń to 15 
kwiecień).   

W trakcie obrad zarządu pod-
jęto również uchwały w sprawach: 
- wyboru podmiotów otrzymujących 

dotacje z budżetu powiatu brzozow-
skiego w 2002 r., 

- zmiany uchwały w sprawie układu 

wykonawczego budżetu powiatu 
brzozowskiego na 2002 r., 

- powołania przewodniczących Komi-
sji do przeprowadzenia egzaminów  
z przygotowania zawodowego  
i nauki zawodu w Zespole Szkół Bu-
dowlanych w Brzozowie, 

- powołania przewodniczącego Komi-
sji do przeprowadzenia egzaminów  
z przygotowania zawodowego  
i nauki zawodu w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Brzozowie. 

 

                                           Rzecznik Prasowy 
                                   Starostwa Brzozowskiego 
                                      Magdalena Pilawska 
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NNOWEOWE  STOWARZYSZENIESTOWARZYSZENIE  WW  POWIECIEPOWIECIE    
BRZOZOWSKIMBRZOZOWSKIM  

Od grudnia ubiegłego roku działa na terenie powiatu 
nowe stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Promocji i Roz-

woju Powia-
tu Brzozow-
skiego. 
Z inicjatywy 
grupy sze-
ściu osób  
w skład któ-
rej weszli : 
Mieczysław 
Pająk, Ma-
rian  Orłow-
ski, Kazi-
mierz Froń, 
Bron is ław 
Przyczynek, 
S t a n i s ł a w 

Gierula  i Jan Boczar 20 listopada 2001 r. doszło do spotkania  
sympatyków powiatu brzozowskiego, którzy postanowili utwo-
rzyć Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskie-
go w Brzozowie. Wolę utworzenia Stowarzyszenia zdeklarowa-
ło 60 osób. Członkowie Założyciele uchwalili Statut Stowarzy-
szenia i powołali Komitet Założycielski. Następnie wniosek  
o rejestrację Stowarzyszenia został skierowany do Sądu Rejono-
wego-Sądu Gospodarczego w Rzeszowie. Decyzją Sądu z dnia 
27 grudnia 2001 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 
(wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 74105). 

I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji  
i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego w Brzozowie odbyło się 
dnia 15 lutego 2002 r. 

Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Promocji  
i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego w Brzozowie wybranym 
przez wszystkich Członków Stowarzyszenia został Józef Rzep-
ka. Do Zarządu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu 
Brzozowskiego w Brzozowie zgłoszono następujące kandydatu-
ry : Jan Boczar, Jan Dobrowolski, Kazimierz Froń, Stanisław 
Gierula, Andrzej Kijowski, Halina Kościńska, Stanisław Łobo-
dziński, Józef Nogaj, Marian Orłowski, Bronisław Przyczynek, 
Tadeusz Wójcik.  

W skład Zarządu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju 
Powiatu Brzozowskiego w Brzozowie zostali  wybrani: 
1. Kazimierz Froń - Wiceprzewodniczący  

2. Marian Orłowski - Wiceprzewodniczący 
3. Jan Boczar - Sekretarz  
4. Stanisław Gierula  - Skarbnik 
5. Bronisław Przyczynek  - Członek 
6. Jan Dobrowolski  - Członek 

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Promocji i Roz-
woju Powiatu Brzozowskiego w Brzozowie zgłoszono następu-
jące kandydatury: Stanisław Cwenar, Janusz Draguła, Mieczy-
sław Pająk, Zdzisław Wojdanowski.  

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Promocji  
i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego w Brzozowie zostali wybra-
ni:  
1.   Zdzisław Wojdanowski  - Przewodniczący 
2.   Mieczysław Pająk  
3. Stanisław Cwenar  

Nowo utworzone stowarzyszenie stawia sobie za cel: 
utrzymanie dziedzictwa kulturowego powiatu brzozowskiego, 
działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego  
i kulturalnego powiatu brzozowskiego, szczególną troskę nad 
działaniami związanymi z ochroną zdrowia, oświatą, rolnic-
twem, ekologią i porządkiem publicznym, popularyzowanie 
przedsięwzięć i osiągnięć: kulturalnych, społecznych, gospodar-
czych i innych powiatu brzozowskiego, pomoc dzieciom  
i młodzieży uzdolnionej z terenu powiatu brzozowskiego, 
wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. takich 
grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bez-
domni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne 
wymagające wsparcia, umacnianie między mieszkańcami po-
wiatu więzi obywatelskich oraz rozbudzanie wśród nich zainte-
resowania życiem, wyglądem i rozwojem powiatu, popularyza-
cję wiedzy o procesach integracyjnych z Unią Europejską  
i ich zasadach oraz kształtowanie opinii i ocen w tej sprawie,  
a także współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmie-
rzających do wzmocnienia i wsparcia procesów integracyjnych, 
przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz znajdowanie sku-
tecznych metod ich łagodzenia, eliminowania ich na miarę do-
świadczeń europejskich, propagowanie turystyki na terenie po-
wiatu brzozowskiego w połączeniu z działaniami na rzecz 
ochrony i wspierania walorów przyrodniczych, wspieranie do-
broczynności i działań humanitarnych. 
 

Opracowała: Magdalena Pilawska 

Członkowie grupy inicjatywnej 
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WYWIAD ZE STAROSTĄ BWYWIAD ZE STAROSTĄ BRZOZOWSKIM RZOZOWSKIM   
Z Józefem Rzepką,  

Starostą  Brzozowskim  
rozmawia Andrzej Józefczyk 

 
A. J.: Jak Pan może określić budżet powiatu 
brzozowskiego na 2002 rok przyjęty do reali-
zacji jeszcze w ubiegłym roku, 28 grudnia? 
J. Rz.: Mówiąc krótko jest to budżet zrówno-
ważony, zamykający się tą samą kwotą  
zarówno po stronie wydatków, jak i docho-
dów. Przyjęcie go jeszcze w ubiegłym roku 

pozwoli nam na odpowiednie przygotowanie 
wniosków w celu pozyskania dodatkowych środków z rezerw celo-
wych budżetu państwa. Rokrocznie staramy się zamykać budżet bez 
deficytu. Mimo, iż rok bieżący zapowiada się trudniejszy od po-
przednich, to nasze działania koncentrować się będą na uniknięciu 
deficytu. Największą pozycję stanowią wydatki na oświatę, drogi, 
zdrowie, pomoc społeczną. Nie zapominamy o trudnej sytuacji osób 
pozostających bez pracy. 
 
A. J.: Jak Pan wspominał, bardzo poważny problem stanowi  
bezrobocie w powiecie. Jakie kroki podejmowane są, by ograniczać 
to niepokojące zjawisko? 
J. Rz.: Problemy rynku pracy stanowią jeden z głównych priorytetów 
w pracach władz powiatu. Samorząd powiatowy w sytuacji znaczne-
go ograniczania środków finansowych na aktywne formy przeciw-
działania bezrobociu, a także znikome dochody własne, nie może  
w pełni realizować polityki prozatrudnieniowej. W 2000 roku na 
realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu powiat 
otrzymał ponad 3,8 mln zł. W roku ubiegłym środki te zostały okro-
jone o ponad 53 procent. Pomimo znacznie ograniczonego limitu 
środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bez-
robociu w 2001 roku do udziału w programach rynku pracy skiero-
wano 511 bezrobotnych. Powiat brzozowski posiada status zagrożo-
nego szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Z tego tytułu 
przysługują zarówno bezrobotnym, jak i przedsiębiorcom działają-
cym na terenie naszego powiatu określone preferencje. 
Już na początku tego roku we współpracy z Agencją Własności Rol-
nej Skarbu Państwa podpisana została umowa dotycząca zatrudnienia 
na terenie gmin Haczów, Brzozów, Nozdrzec, Jasienica  
Rosielna 50 bezrobotnych, byłych pracowników PGR bądź też ich 
dzieci lub wnuków. Umowa ta gwarantuje pełną refundację kosztów 
przez dwa lata. 
 
A. J.: Z problemem bezrobocia wiąże się przynajmniej częściowo 
temat pomocy społecznej ... 
J. Rz.: Jednym z naszych ustawowych zdań jest szeroko rozumiana 
pomoc społeczna. Zajmuje się tym Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Ważną sferą działalności jest wykorzystywanie środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szcze-
gólnie na refundację utworzonych nowych stanowisk pracy. Wpływa 
to na zmniejszenie bezrobocia w powiecie. W latach 1999 – 2001  
w sześciu gminach powiatu utworzono 63 stanowiska pracy w 41 
podmiotach gospodarczych. Ze środków PFRON powiat finansuje 
również działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie  
i Starej Wsi, a od czwartego kwartału 2001 roku przekazuje dotacje 
dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnych Intelektualnie w Starej Wsi prowadzonego przez Siostry 
Służebniczki. Jednostkami organizacyjnymi powiatu jest Dom Pomo-
cy Społecznej w Brzozowie wraz z jego filią w Orzechówce oraz 
Rodzinny Dom Dziecka w Brzozowie. 
 
A. J.: Po reformie ustrojowej, od stycznia 1999 roku do zadań sta-
rosty przeszły sprawy z zakresu geodezji, kartografii, katastru  
i nieruchomości. Jak ta sytuacja wygląda w powiecie brzozowskim? 
J. Rz.: Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza kraju wymusza na 
służbie geodezyjnej i kartograficznej stworzenie warunków umożli-
wiających dostosowanie się do zasad i norm stosowanych w Unii 

Europejskiej. Chodzi tutaj o kataster nieruchomości będący podstawą 
wprowadzenia nowego systemu podatkowego od nieruchomości  
w oparciu o wartość katastralną. W powiecie brzozowskim część 
zadań mających na celu budowę nowoczesnego, zinformatyzowane-
go katasru nieruchomości wraz z założeniem ewidencji budynków 
została już wykonana.  
 
A. J.: Bardzo dużo środków budżetowych pochłania oświata oraz 
służba zdrowia. Oprócz spraw bieżących potrzeba pieniędzy na mo-
dernizacje, unowocześnianie sprzętu... 
J. Rz.: Jako powiat prowadzimy trzy szkoły ponadgimnazjalne na 
terenie Brzozowa, które kształcą ponad 2,4 tysiąca uczniów.  
W Brzozowie działa ponadto Poradnia Psychologiczno – Pedago-
giczna i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. W ubiegłym 
roku z pieniędzy budżetowych wykonano remont stropodachu nad 
salą sportową w Zespole Szkół Ekonomicznych. Zmodernizowana 
została także kotłownia z wymianą instalacji c.o. w internacie Zespo-
łu Szkół Budowlanych. Tę inwestycję częściowo sfinansowano  
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Jeśli idzie o służbę zdrowia, to w ubiegłym roku otrzymaliśmy nastę-
pujące dotacje z Ministerstwa Zdrowia: 100 tys. zł na wykonanie 
wjazdów do Oddziału Ratownictwa Medycznego, 100 tysięcy zł na 
aparaturę medyczną do tego oddziału, 500 tys. zł na zakup aparatu 
RTG. Ponadto z Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych, 
pozyskano 300 tys. zł dla Zakładu Radioterapii na zakup aparatury 
medycznej. Pielęgniarki na bieżąco mają wypłacane należne im  
203 zł.  
 
A.J.: W budżecie przewidziane zostały środki na inwestycje drogo-
we. Co w tym zakresie planuje się wykonać? 
J. Rz.: Od dwóch lat realizujemy wieloletni program przebudowy  
i modernizacji dróg. Po przyjęciu  w roku 1999 ponad 246 kilome-
trów dróg powiatowych okazało się, że większość z nich była  
w złym stanie technicznym, nie remontowana od wielu lat, większość 
nie posiadała odpowiedniego odwodnienia.  
Program inwestycyjny zakłada do roku 2004 odbudowę blisko  
93 kilometrów dróg powiatowych. W roku ubiegłym odnowiona zo-
stała nawierzchnia na 12 kilometrach dróg, wyremontowano także 
mosty w Łubnie, Obarzymiu, Jabłonce, Humniskach, Wzdowie  
i Wesołej. Dokończona została budowa chodnika w Przysietnicy  
i we Wzdowie. Na inwestycje w zakresie drogownictwa staramy się 
pozyskiwać pieniądze również z innych źródeł. Między innymi  
w ubiegłym roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Transportu i Gospo-
darki Morskiej pieniądze z rezerwy subwencji drogowej. Pozwoliło 
nam to na wykonanie modernizacji nawierzchni i budowę chodnika 
w Przysietnicy. W okresie dwóch lat wykonaliśmy modernizację 
nawierzchni na 37 kilometrach dróg. Wartość tych prac to 7,2 mln zł. 
Priorytetowym zadaniem w tym roku, w ramach poprawy stanu dróg, 
będzie modernizacja 5,5.kilometrowego odcinka drogi Trześniów  
– Haczów do Iskrzynii. Koszt tej inwestycji to 1,2 mln zł. Współfi-
nansuje ją Bank Światowy, który pokryje 43 procent kosztów, a po-
zostałe 57 przeznaczy powiat. Obecnie trwa procedura przetargowa. 
Prowadzone będą również remonty cząstkowe.  
 
A.J.: Tak mały powiat, z niewielkimi dochodami, realizując  
zadnia inwestycyjne musi zaciągać zobowiązania, które później trze-
ba spłacać ... 
J.Rz.: Owszem. Zadłużamy się, gdyż nie ma innego wyjścia, chcąc 
coś zrobić. Rada Powiatu wyraziła zgodę na pozyskanie środków 
finansowych z emisji obligacji. Pieniądze te zostaną przeznaczone 
również na odbudowę dróg powiatowych. Po uzyskaniu pozytywnej 
opinii rzeczoznawców zapadła decyzja o emisji obligacji na kwotę 
2,5 mln. zł. Zadłużając się staramy się to robić w sposób bezpieczny. 
Świadczyć może o tym fakt, że w tegorocznym skromnym budżecie 
stać nas było na zabezpieczenie środków na spłatę kredytu, na spłatę 
odsetek od obligacji, jak również na zabezpieczenie środków na part-
cypację kosztów modernizacji wspomnianej wcześniej drogi  
Trzesniów – Haczów do Iskrzyni. 

Starosta Brzozowski 
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GWARANCJA 
 

           Gwarancja jest drugą obok rękojmi instytucją 
prawną mającą na celu ochronę interesów kupujących.  
W praktyce często gwarancja bywa mylona z rękojmią.  
Dlatego podkreślić należy, że są to dwa niezależne systemy 
odpowiedzialności za jakość świadczenia. 
 

Gwarancja jakości stanowi zobowiązanie  
wystawcy dokumentu (gwaranta) - którym może być sprze-
dawca, producent, importer- do spełnienia określonych 
świadczeń, w przypadku, gdy wady fizyczne rzeczy sprze-
danej ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.  
W obowiązującym systemie prawnym udzielenie gwarancji 
jest dobrowolne (gwarancja może ale nie musi być udzielo-
na). Warunkiem udzielenia gwarancji jest wręczenie kupują-
cemu przez sprzedawcę dokumentu gwarancyjnego.  
         

O zakresie gwarancji i świadczeń z niej wyni-
kających decyduje treść umowy gwarancyjnej,  przy czym  
w razie wątpliwości poczytuje się (art. 577 § 1 k.c.), że gwa-
rant jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy 
lub do dostarczenia nowej rzeczy. Umowa gwarancyjna  
może również przewidywać specjalny tryb postępowania 
przy realizacji uprawnień, wynikających z umowy, jak rów-
nież sposób wywiązania się ze świadczeń (orz. SN z dnia 
27.08.1970 r. OSNC 1971/5/92).  Jeżeli w karcie gwarancyj-
nej przewidziano kilka uprawnień wybór jednego z nich na-
leży do gwaranta. W przeciwieństwie więc do rękojmi, 
gdzie wybór uprawnienia należy do kupującego, w przypad-
ku gwarancji od woli gwaranta zależy sposób wywiązania 
się z ciążącego na nim obowiązku.  

Jak już wskazano wyżej zgodnie z  art. 577 k.c.  
w razie wątpliwości poczytuje się, że wystawca dokumentu 
(gwarant) jest obowiązany do: 
-  usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do 
- dostarczenia rzeczy wolnej od wad jeżeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 
Usunięcie wad fizycznych rzeczy ( naprawa) musi być sku-
teczne tzn. zapewniać pełną sprawność eksploatacyjną rze-
czy. W przypadku wymiany na rzecz wolną od wad musi to 
być rzecz nowa, tego samego rodzaju co rzecz wadliwa. 

Zauważyć należy, że gwarancja dotyczy jedynie wad 
fizycznych rzeczy sprzedanej. Odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji obejmuje  wady powstałe z przyczyn tkwiących  
w sprzedanej rzeczy, chyba że w gwarancji inaczej zastrze-
żono. Według jednolitego stanowiska doktryny, ciężar  
dowodu, iż wady powstały z przyczyn innych niż tkwiące  
w rzeczy obciąża gwaranta. Gwarancja może przewidywać 
więc rozszerzenie odpowiedzialności gwaranta również na 
inne wady rzeczy sprzedanej.  

 

Okres gwarancji (czyli okres na jaki gwarancja 
została udzielona) może być różny i zależy od jej treści.  
Jeżeli dokument gwarancyjny nie podaje okresu, na który 
gwarancja została udzielona,  okres ten wynosi jeden rok 
licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 

Termin na jaki gwarancja została udzielona może ulec prze-
dłużeniu. Zgodnie bowiem z  art. 581 k.c. jeżeli w wykona-
niu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu  
z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad 
albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 
Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis  powyższy 
stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych 
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas,  
w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją 
uprawniony z gwarancji nie mógł  z niej korzystać. 

 Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wyni-
kające z gwarancji w odpowiednim terminie. Pojęcie  
,,odpowiedni termin” nie zostało zdefiniowane w kodeksie 
cywilnym. Sąd Najwyższy  w orzeczeniu z  dnia 14 maja 
1979 r. (OSNC 1980/2/23) stwierdził, że odpowiednim ter-
minem (art. 580 § 2 k.c.) do wykonania przez gwaranta jego 
obowiązków jest okres niezbędny w normalnym toku postę-
powania do dokonania naprawy lub wymiany rzeczy, przy 
czym- nie krótszy od zastrzeżonego w gwarancji, nie zaś 
okres wynikający z możliwości faktycznych gwaranta. 

Aby konsument mógł skorzystać z gwarancji  
powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca 
wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz 
została kupującemu wydana. Z okoliczności może jednak 
wynikać, że wada powinna być usunięta w miejscu, w któ-
rym rzecz znajdowała się  w chwili ujawnienia wady. Nie-
bezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rze-
czy w czasie od jej wydania do jej odebrania przez upraw-
nionego z gwarancji ponosi gwarant. 

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na wzajem-
ny stosunek rękojmi i gwarancji. Jak już wyżej wskazano 
są to dwa odrębne systemy odpowiedzialności za jakość 
świadczenia. W myśl art. 579 k.c. kupujący może wykony-
wać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, co  
w  praktyce oznacza, że w razie ujawnienia się wady, gdy na 
daną rzecz udzielono gwarancji,  konsument dokonuje wy-
boru czy będzie dochodził swoich praw w ramach rękojmi 
czy gwarancji. Dokonany wybór wiąże tylko w odniesieniu 
do danej wady. Ujawnienie się nowej wady znów otwiera 
kupującemu prawo wyboru reżimu odpowiedzialności. 
 

Opracowała: Irena Rapała   
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
 Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

 ul. A. Krajowej 1 pok. nr 60 
 tel. (0-13) 4342645 wew. 38 

 
na podstawie              

- E. Łętowska- Prawo umów konsumenckich,  Warszawa 
1999 r. 

 - M. Wojdyło- Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu  
rękojmi i gwarancji jakości przy umowie sprzedaży  
w obrocie gospodarczym, Kraków 2000 r. 
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           Rodzinny Dom Dziecka lub  
w świetle nowych przepisów placówka ro-
dzinna to jednostka budżetowa powiatu, 
której podstawowym celem jest zapewnie-
nie dzieciom całodobowej opieki oraz  
wychowanie w warunkach zbliżonych do  
domu rodzinnego, aż do usamodzielnienia 
się. Rodzinny Dom Dziecka, aby osiągnąć  
wytyczony cel, współpracuje z rodzinami 
wychowanków, sądami, Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Placówka rodzinna 
sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi 
nie naruszając uprawnień innych osób lub 
instytucji wynikających z prawa rodzinne-
go, a także zapewnia wychowankom ro-
dzinną atmosferę oraz realizację obowiązku 
szkolnego, zdobycie kwalifikacji zawodo-
wych, wyrobienie nawyku pracy, kultury 
osobistej, samodzielności i umiejętność 
współżycia w społeczeństwie. 
 
            Rodzinny Dom Dziecka w Brzozo-
w i e ,  z  s i e d z i b ą  p r z y  u l i c y  
Armii Krajowej 21 (były internat Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowawczego), 
powstał w październiku 1995 r. Jako tym-
czasową siedzibę wybrano I piętro budynku 
Schroniska Młodzieżowego w Chyrowej 
gm. Dukla (wieś w Beskidzie Niskim).  
Pierwsze dzieci zostały skierowane do tej 
placówki 2-go listopada 1995 r., po czym 
ich liczba stale zwiększała się. W obecnej 
chwili w RDDz w Brzozowie przebywa  

13 dzieci, z czego jedno na zasadach rodzi-
ny zastępczej. Edukację w Brzozowie dzie-
ci rozpoczęły w roku szkolnym 1998/99 po 
przeprowadzce z Chyrowej, która została 
zakończona w dniu 15.08.1998 r. 
    Placówka rodzinna:  
•  tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla 

dzieci w niej przebywających, 
• wychowuje dzieci w różnym wieku,  

w tym dorastające i stopniowo usamo-
dzielniające się, 

• umożliwia wspólne wychowanie  
i opiekę licznemu rodzeństwu, 

•  zapewnia dzieciom wyrównanie opóźnień 
rozwojowych i szkolnych. 

    Dzieci do placówki rodzinnej kieru-
je Starosta w porozumieniu z osobą prowa-
dzącą Rodzinny Dom Dziecka.  

Podstawą skierowania do placówki 
rodzinnej jest zaświadczenie wydane przez 
właściwy powiat i orzeczenie sądu. 
             Rodzeństwo kierowane do placówki 
nie powinno być rozdzielane. Placówka 
rodzinna zobowiązana jest do: 
•   tworzenia dzieciom warunków do fizycz-
nego, psychicznego i poznawczego rozwo-
ju, poszanowania podmiotowości dziecka, 

wysłuchania jego zdania 
oraz informowania dziecka 
o podejmowanych wobec 
niego działaniach, 
• zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa, 
• dbałości o poszanowanie  
i podtrzymanie związków 
emocjonalnych dziecka  
z rodzicami i innymi oso-
bami, zarówno spoza pla-
cówki jak  i przebywają-
cych lub zatrudnionych  
w placówce, 
• uczenia nawiązywania 
więzi uczuciowych, posza-
nowania tradycji, ciągłości 
kulturowej, planowania i 
organizowania rodzinnych 

zajęć oraz czasu wolnego, 
• kształtowania u dzieci nawyków i zacho-
wań prozdrowotnych, 

•  przygotowania dzieci do podejmowania 
odpowiedzialności za własne postępowanie 
oraz uczenia    samodzielności w życiu, 

•   wyrównywania braków rozwojowych 
dziecka, 

•   uzgadniania istotnych decyzji dotyczą-
cych dziecka z jego rodzicami (rodziną), 
prawnym opiekunem. 

             Placówka rodzinna realizuje swoje 
działania przez: 

- umożliwienie dzieciom osobistych kon-
taktów z rodzicami oraz innymi osobami 

bliskimi, z wyjątkiem przy-
padków, w których sąd za-
kazał lub ograniczył ich pra-
wo kontaktów z dziećmi. 
- współpracę z: Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  
i ośrodkiem pomocy spo-
łecznej, właściwymi ze 
względu na miejsce za-
mieszkania lub pobytu ro-
dziców, ośrodkami adopcyj-
no-opiekuńczymi, szkołami, 
do których uczęszczają dzie-
ci, sądami rodzinnymi, wła-
ściwymi ze względu na 
miejsce zamieszkania para-
fiami Kościoła Katolickiego  
i innych kościołów. 

 
Dzieci przebywające w placówce 

rodzinnej mają zapewnione: wyżywienie 
dostosowane do ich potrzeb rozwojowych 
oraz wyposażenie w: odzież, obuwie, bieli-
znę i inne przedmioty osobistego użytku 
stosownie do wieku i indywidualnych po-
trzeb, zabawki odpowiednie do wieku roz-
wojowego, środki higieny osobistej, leki, 
podręczniki i przybory szkolne. 
Dzieci otrzymują co miesiąc określoną, 
drobną kwotę do własnego dysponowania, 
której wysokość określa się na podstawie  
ustawy o pomocy społecznej. 
Placówka rodzinna zapewnia dzieciom: 
• dostęp do nauki w szkołach zgodnie  

z predyspozycjami wychowanków, 
• pomoc w nauce, w szczególności przy 

odrabianiu zadań domowych, oraz w mia-
rę potrzeb przez udział w zajęciach wy-
równawczych, 

• uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 
i rekreacyjno-sportowych, 

• opłatę za pobyt w bursie lub internacie, 
jeżeli dziecko uczy się poza miejscowo-
ścią, w której znajduje się placówka, 

• pokrycie kosztów przejazdu do  
i z miejsca uzasadnionego pobytu poza 
placówką. 

 
            Brzozów stwarza doskonałe warunki 
do prowadzenia tego typu placówki. Znaj-
dują się na miejscu: Starostwo Powiatowe, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy, ZOZ, Sąd.  
W zwykłym codziennym funkcjonowaniu 
pomagają dzieciom: biblioteka, warsztaty 
muzyczno – teatralne przy świetlicy para-
fialnej, kino oraz przyszkolne kółka zainte-
resowań.  
 

                            Opracował: Józef Hałka 

Przedstawiciele władz powiatowych z wizytą w Rodzinnym Domu Dziecka  

Wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie wraz z opiekunami 
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 Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO  

Informator Zespołu Szkół Budowlanych 

Informacja o stanie dróg w okresie  
zimowym i pracach przy ich odśnieżaniu 
 
            Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie na przeło-
mie roku 2001/2002 wzbogacił się o koparkę  
„OSTRÓWEK”, która została zakupiona z Urzędu Gminy 
Jasienica Rosielna w ramach podpisanego porozumienia po-
między Zarządem Gminy Jasienica Rosielna i Zarządem Po-
wiatu Brzozowskiego. Wartość koparki wyceniono na kwotę 
27 tys. zł.  

Pierwszy atak zimy na drogach powiatu brzozowskie-
go odnotowaliśmy w naszych raportach w dniach 22 - 23 
grudnia 2001 r. Nastąpiły wówczas intensywne opady śniegu 
połączone z wiatrem, które to zjawiska utrudniły poruszanie 
się po drogach zarówno pojazdów, jak i pieszych. Warto 
przypomnieć, że obowiązek odśnieżania chodników należy 
do administratorów przyległych posesji, tj. osób prywatnych 
i jednostek prawnych. Zarząd Dróg Powiatowych starał się 
odśnieżać chodniki i place jednostek powiatu, wywożąc 
śnieg poza miasto. Szczególne utrudnienia na drogach po-
wiatowych wystąpiły na odcinkach: Brzozów - Wara  
w m. Izdebki Rudawiec (serpentyny), Izdebki - Hłudno, Ja-
sienica - Orzechówka - Stara Wieś, Humniska - Górki.  
W pracach brały udział trzy jednostki z wynajmu tj. pługo-
piaskarki, pług wirnikowy, spycharka „Staliniec” oraz wła-
sne środki tj. samochód ZIŁ z pługiem i piaskarką oraz ko-
parka „BIAŁORUŚ”. Intensywne prace trwały do 3 stycznia 

2002 r. Pracownicy pełniący dyżury w naszej jednostce  
w godz. od 400 - 2000 przyjmowali liczne telefoniczne inter-
wencje od osób prywatnych i różnych jednostek, tj. z Urzę-
dów Gmin, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowe-
go i PKS. Wystąpiły krótkotrwałe utrudnienia w przejazdach 
na odcinkach dróg: Dydnia -Końskie, Humniska - Górki, 
Jasienica Podlas - Jasienica Rosielna - Orzechówka, Barycz - 
Nozdrzec, Izdebki Rudawiec. Sprzęt w tych warunkach,  
tj. w okresie od 20 listopada 2001 r. do 26 stycznia 2002 r. 
przepracował łącznie około 500 godzin. Zapłacona kwota za 
wynajem sprzętu wyniosła 81 700,00 zł. Praca  była utrud-
niona, na drogach pozostawała gruba warstwa zajeżdżonego 
śniegu, co przy wzroście temperatury i odwilży powodowało 
występowanie licznych kolein i wyboi śnieżno-lodowych.  
W związku z tym praca była mało efektywna i wymagała 
dużego poświęcenia. Do zlikwidowania powstałych zagro-
żeń używaliśmy mieszanki żużlowo-solnej, co przy wyż-
szych temperaturach przynosiło widoczny efekt. Obecna zi-
ma w porównaniu z poprzednią w roku 2000, nie rozpiesz-
czała nas i wszystkim dała się we znaki. W chwili obecnej 
przygotowujemy się do remontów przełomów powstałych na 
drogach, jak również umieszczamy ograniczenia tonażu dla 
pojazdów poruszających się po drogach powiatu. 
Za powstałe utrudnienia w okresie zimowym ZDP w Brzo-
zowie przeprasza i prosi o wyrozumiałość. 
 

Opracowali: Kazimierz Tympalski 
Janusz  Szuber 

SSZKOŁYZKOŁY  PONADGIMNAZJALNEPONADGIMNAZJALNE  
            P a u l i n a 
Dżoń – uczennica 
kl.III b Liceum 
Ogólnokształcące-
go im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego 
w Brzozowie zosta-
ła laureatką elimi-
nacji okręgowych 

XXXIII Olimpiady Języka Rosyjskiego 
w Rzeszowie. 
 

           Paulina Dżoń została zakwali-
fikowana do etapu centralnego.   
Interesuje się ona literaturą, językami-
bardzo dobre oceny uzyskuje także  
z języka niemieckiego, uczy się  
również języka angielskiego, a w przy-
szłości zamierza uczyć się jeszcze wło-

skiego i  studiować lingwistykę stoso-
waną. 
Jest bardzo dobrą uczennicą, na koniec 
poprzedniego roku szkolnego uzyskała 
średnią ocen 5.1.W liceum j. rosyjskie-
go  uczy Paulinę mgr Kazimiera Leń. 
 
 

Opracował: Zbigniew Sawka 

Nasza szkoła jest placówką o przeszło czterdziesto-
letniej tradycji, mającą bogate doświadczenie w kształce-
niu zawodowym. Staramy się jednak dostosować do stale 
zmieniającej się rzeczywistości.  

 W roku szkolnym 2002/2003 pro-
ponujemy gimnazjalistom następujące 
kierunki kształcenia: 
1. Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie 
2. Liceum Profilowane – profil „kształtowanie środowiska”   

– 3-letnie 
3. Technikum Zawodowe – technik budownictwa 

– 4-letnie 
4. Zasadnicza  Szkoła Zawodowa – 2-3 letnia Budynek główny Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie 

Paulina Dżoń - uczennica kl. 
III b LO 



- murarz  
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie  
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych  
- mechanik pojazdów samochodowych  
- piekarz  
- oddział wielozawodowy  
- oddział szkoły specjalnej „robotnik stanu surowego” 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w 16 klasopracowniach,  
a praktyczna nauka zawodu w warsztatach szkolnych oraz 
w zakładach pracy. Szkoła dysponuje dwiema pracowniami kompu-
terowymi z dostępem do Internetu. Tu po lekcjach młodzież przy-
chodzi do kawiarenki internetowej.  

Uczniowie codziennie mogą korzystać z czytelni oraz ze 
zbiorów bibliotecznych  (13 tys. woluminów). 

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia Szkolnego Koła 
Sportowego (koszykówka, siatkówka) odbywają się 
w pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz siłowni. Ostatnim zna-

czącym sukcesem naszych sportowców było zajęcie  
I miejsca w piłce nożnej na szczeblu wojewódzkim (czerwiec  
2001).   

W szkole prowadzone są zajęcia w Sekcji Strzeleckiej Ligi 
Obrony Kraju. Jej członkowie zdobywają puchary w zawodach 
gminnych i wojewódzkich. Mamy własny autokar,  którym podró-

żujemy  w różne zakątki kraju. Aktywnie działa Szkolne Koło  
PTSM, organizując rajdy i wycieczki. 
Zajęcia pozalekcyjne obejmują następujące dziedziny: Sekcja 
Strzelecka Ligi Obrony Kraju, Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych, Szkolne Koła Sportowe: koszykówka, piłka siat-
kowa, Kawiarenka internetowa, Kółko matematyczne, Kółko języ-
ka angielskiego, Kółko języka niemieckiego, Kółko informatyczne. 
Bazę szkoły stanowią: 16 klasopracowni, 2 pracownie komputero-
we z internetem (stałe łącze), biblioteka z czytelnią, sala gimna-

styczna i siłownia, warsztaty szkolne,  internat, własny autokar na 

wycieczki, możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego 
i rosyjskiego  
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do  szkoły to: podanie, 
świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egza-

minu gimnazjalnego, dwa zdjęcia, karta zdrowia i karta szczepień, 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  
w danym zawodzie (tylko do technikum i szkoły zasadniczej),  
w przypadku mechaników pojazdów samochodowych, piekarzy  
i oddziału wielozawodowego zaświadczenie o przyjęciu na zajęcia 
praktyczne w zakładzie pracy.  

Zapraszamy serdecznie.  
W naszej szkole spotkasz miłą atmosferę i wyrozumiałych nauczy-
cieli.                     
                             Opracowali:  H. Baran, M. Soczek 
                                   Zespół Szkół Budowlanych 

ul. Słoneczna 6, tel. (0-13) 43-418-51  
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Kawiarenka internetowa 

Biblioteka szkolna 

Zajęcia w Sekcji Strzeleckiej Ligi Ochrony Kraju 

Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych 

Siłownia w ZSB 



JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE POWIATU BRZOZOWSKIEGO  

  10 

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

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

           W powiatowym urzędzie pracy mogą być zarejestrowani 
jako bezrobotni: 
1) Obywatele polscy zamieszkali w Polsce oraz cudzoziemcy prze-
bywający w Polsce i posiadający kartę stałego pobytu lub którym 
nadano status uchodźcy. 
2) Osoby nie zatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej 
oraz nie uzyskujące innego miesięcznego dochodu w wysokości 
przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia (z wyłączeniem 
rolników posiadających gospodarstwo rolne nie przekraczające 2 ha 
przeliczeniowych). 
3) Osoby zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wy-
miarze czasu pracy. 
4) Osoby nie uczące się w systemie dziennym, jeżeli: 
- mają ukończone 18 lat (wyjątek młodociani absolwenci); 
 - kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat; 
- nie nabyły prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej; 
- nie pobierają zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemery-

talnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, 
macierzyńskiego lub wychowawczego; 

- nie pobierają, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasił-
ku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku 
okresowego lub renty socjalnej; 

- nie są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków 
rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych lub gospodarstwa stano-
wiącego dział specjalny produkcji rolnej; 

- nie podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu pracy 
jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym  
o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przelicze-
niowe; 

- nie podjęły pozarolniczej działalności gospodarczej; 
- są osobami niepełnosprawnymi, ale ich stan zdrowia pozwala na 

podjęcie pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy; 

- nie są osobami tymczasowo aresztowanymi lub nie odbywają kary 
pozbawienia wolności. 
Wszystkie osoby, które spełniają powyższe warunki i zarejestrują 
się w powiatowym urzędzie pracy, otrzymają status bezrobotnego. 
JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W POWIATOWYM URZĘ-
DZIE PRACY  

Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia kompletu wy-
maganych dokumentów, wypełnienia karty rejestracyjnej oraz po-
świadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych oświad-
czeń w obecności pracownika urzędu pracy. 

Do rejestracji wymagane są następujące dokumenty: 
1. dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich tymczasowy 
dowód osobisty lub legitymacja szkolna, 
2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne 
albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia, 
3. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia  
uprawnień, 
4. dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych 
prac. 

Osoba niepełnosprawna, oprócz tych dokumentów przedkła-
da orzeczenie o niepełnosprawności. Urząd pracy może sporządzać 
odpisy lub kserokopie z przedkładanych dokumentów. 

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego jest 
obowiązana przekazać urzędowi pracy oryginały dokumentów,  
o których mowa w pkt. 3 i 4, w celu sporządzenia wniosku o ustale-
nie wysokości emerytury, która jest podstawą obliczenia wysokości 
świadczenia przedemerytalnego. 
             Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia 
wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie 
rejestracyjnej. 
                                                         Opracowała: Małgorzata Matelowska 

KTO MOŻE BYĆ BEZROBOTNYM 

Wyszczególnienie Liczba  
bezrobotnych Kobiety Mężczyźni Z prawem 

do zasiłku 
Bez prawa 
do zasiłku 

Miasto Brzozów 859 399 460 199 660 

Gmina Brzozów 2611 1340 1271 492 2119 

Gmina Domaradz 909 425 484 230 679 

Gmina Dydnia 1361 683 678 264 1097 

Gmina Haczów 1045 540 505 226 819 

Gmina Jasienica 928 449 479 238 690 

Gmina  Nozdrzec 1119 541 578 220 899 

Razem: 8832 4377 4455 1869 6963 

Wyszczególnienie Liczba  
bezrobotnych Kobiety Mężczyźni 

Wyższe 167 106 61 

Policealne i średnie 
zawodowe 2037 1291 746 

Średnie ogólne 314 245 69 

Zasadnicze zawodowe 3899 1722 2177 

Podstawowe 2415 1013 1402 

Ogółem 8832 4377 4455 

1. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podziałem na gminy. 2. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia . 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31. 01. 2002 r. 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 04. 03. 2002 r. 
        

       1. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,                 5. Szwaczka (doświadczenie), 
       2. Osoba ze znajomością niemieckiego,                                6. Kierowca samochodu ciężarowego                              
       3. Lekarz alergolog,                                                              (uprawnienia do przewozu dłużyny, uprawnie-               
       4. Gastronom (absolwent 2001 r.),                                        nia do obsługi żurawia hydraulicznego). 
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 Na początku lutego obchodzony był Międzynarodo-
wy Dzień Walki z Rakiem. W związku z tym na całym 
świecie prowadzono kampanie dla zdrowia, akcje oświato-
wo – zdrowotne, przeprowadzano szereg badań profilaktycz-
nych itp. W Polsce patronat nad Dniem Walki  
z Rakiem objęła Polska Unia Onkologii. 

 W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Brzozowie do działań włączyli się pracownicy 
Podkarpackiego Ośrodka Onkolo-
gicznego. W dniu 2. 02. 2002 roku 
w  godzinach  od 8:00 – 15:00  
Ośrodek został udostępniony do 
zwiedzania. Zgłaszający się w tym 
dniu pacjenci mogli skorzystać  
z przyjęć w poradniach specjali-
stycznych pionu onkologicznego. 
Oprócz porad i konsultacji można 
było wykonać szereg specjalistycz-
nych badań w Laboratorium Cen-
tralnym i Zakładzie Diagnostyki 
Obrazowej i Radiologicznej. Leka-
rze onkolodzy przygotowali dla 
pacjentów wykład na temat korzy-
ści płynących z wczesnego wykry-
wania i leczenia raka piersi  i szereg 
pogadanek z zakresu profilaktyki 
nowotworowej. Prowadzono rozdawnictwo materiałów 
oświatowo – zdrowotnych  w formie druków, broszur i ulo-
tek. W dniu 2.02.2002 r. z akcji  oświatowo - zdrowotnej 
przeprowadzonej w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym 
w Brzozowie skorzystało ponad  60-ciu pacjentów.  

W bieżącym roku Polska Unia Onkologii przejęła 
patronat nad działaniami organizowanymi w związku   
z Międzynarodowym Dniem Walki z Rakiem. Celem w/w 
akcji  jest zwrócenie uwagi na fakt , że nowotwory złośliwe 
są drugą pod względem częstości przyczyną zgonów  
w Polsce i stanowią przyczynę ponad 20% wszystkich 
zgonów – po chorobach serca i naczyń. 

Oznacza to, że co 5-ty mieszkaniec Polski umiera z powo-
du nowotworu złośliwego a, co 4-ty zachoruje na tę cho-
robę. 
Rocznie na nowotwory złośliwe w Polsce zapada 110 tys. 
osób i około 80 tys. umiera z tego powodu. Każdego dnia  
w Polsce u ponad 300 osób stwierdza się objawy zachoro-
wań na raka,  a ponad 220 z tego powodu umiera. 
Są to dane statystyczne , które nabierają szczególnie drama-

tycznego wyrazu i wymiaru dla 
tych , którzy sami lub których 
najbliżsi są bezpośrednio do-
tknięci chorobą nowotworową, 
szczególnie w sytuacjach zagro-
żenia życia śmiercią z powodu 
niepowodzenia  leczenia, co ma 
miejsce najczęściej z powodu 
zbyt późno wykrytej, błędnie 
zdiagnozowanej lub co gorsza 
niewłaściwie leczonej choroby.  
Według wiarygodnych prognoz 
epidemiologicznych w 2010 ro-
ku zachorowań na nowotwory 
będzie około 160 tys., a zgo-
nów – 100 tys.  
Obecnie szansa wyleczenia cho-

rych na nowotwory złośliwe  
w Polsce nie przekracza 30%. W krajach o lepiej zorganizo-
wanej ochronie zdrowia osiąga się 50% wyleczeń .  
Osiągnięcie znaczącej poprawy wyników i jakości leczenia  
chorych na nowotwory w Polsce jest możliwe w ciągu naj-
bliższych 5 – 10 lat.  
W związku z powyższą sytuacją Polska Unia Onkologii pra-
gnie pozyskać do współpracy ludzi o wielkim autorytecie 
społecznym, zdolnych do zgodnego , solidnego i zdetermino-
wanego współdziałania ponad podziałami w sprawie realiza-
cji  Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych.  

(inf. własna z SP ZOZ w Brzozowie) 
 

OGŁOSZENIE 
 

        Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzozowie zatrudni w tut. Specjalistycznej Poradni Alergo-
logicznej lekarza ze specjalizacją w zakresie alergologii.  

           Informacje można uzyskać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brzozowie przy 
ul. Ks. J. Bielawskiego 12 lub telefonicznie pod numerem telefonu:  

(0 prefix 13) 43- 095 - 58.  

 
 

Palenie tytoniu to jedna z najczęstszych przyczyn chorób nowotworowych 



 obecnym czasie niebagatelną rzeczą staje się 
umiejętność racjonalnego żywienia zwierząt 
gospodarskich. Przygotowanie do wstąpienia 
w szereg państw Unii Europejskiej, konku-
rencja, potrzeba zwiększenia wydajności  

i zdrowotności zwierząt oraz dążenie do zmniejsze-
nia kosztów produkcji przez hodowców bydła, na-
kłaniają ich do skierowania polityki gospodarowa-
nia na tory optymalnego dostosowania się do wy-
mogów rynku i klienta. Nagminnie powtarzające się 
błędy w żywieniu bydła mlecznego są przyczyną do 
rozważań na ten temat.  
           Okres okołoporodowy u krów, ze względu 
na specyfikę przemian hormonalnych i metabolicz-

nych, jest okre-
sem szczegól-
nym. Każde 
u c h y b i e n i e 
w żywieniu 
przed porodem 
 i po porodzie 
odbija się nieko-
rzystnie na zdro-
wiu potomstwa 
oraz na zdrowiu  
i produkcyjności 
matki. Złe ży-
wienie powodu-
je choroby meta-
boliczne oraz 
zaburzenia go-
spodarki mine-

ralnej, a osłabiona odporność organizmu prowadzi 
do częstego zapadania na choroby zakaźne. Cechą 
chorób metabolicznych jest to, że doprowadzają 
one do obniżenia użytkowości, pogorszenia jakości 
mleka i do zaburzeń płodności. Ważnym czynni-
kiem etiologicznym tych schorzeń jest nieodpo-
wiednia karma. Stosowane dawki pokarmowe cha-
rakteryzują się  niską koncentracją substancji od-
żywczych, nie są zbilansowane z punktu widzenia 
wartości energetycznych, białkowych, składników 
mineralnych, witamin itp. Największe nasilenie 
klinicznych form chorób metabolicznych ma miej-
sce w okresie poporodowym. Jeżeli chodzi o zabu-
rzenia przemian mineralnych, problem przemiany 
Ca i P ulega nasileniu przed porodem i wzmaga się 
przy rozpoczęciu laktacji.  
            Istotną przyczyną chorób przemiany Ca i P 
jest nieprawidłowa podaż tych pierwiastków, wyni-
kająca z niedostatecznego uwzględnienia zapotrze-
bowania produkcyjnego i składu mineralnego pasz. 
Utrzymuje się niesłuszne przekonanie o powszech-
nym występowaniu bezwzględnych niedoborów Ca. 
Jest  jednak odwrotnie – występuje zwykle nad-
mierna podaż Ca i niedostateczna P. Krowy w zasu-
szeniu należy przyzwyczajać do spożywania pasz, 
które będą im podawane w szczycie laktacji m.in. 
podawać im pasze treściwe w ilości 3 kg dziennie. 
Na 4 – 8 tygodni przed porodem należy żywić kro-
wy tak, aby nie były nadmiernie otłuszczone  
w chwili porodu. Dawka pokarmowa powinna być 
tak zbilansowana pod względem energii i białka, 
aby na 4 – 6 tygodni przed porodem pokrywała za-
potrzebowania bytowe i wydajność na 5 kg mleka, 
a na 3 tygodnie  na 8 kg mleka. 
            Nadmierna podaż energii i białka w tym 
okresie powoduje wzmożone odkładanie się tłusz-

Wpływ żywienia na 
okres okołoporodowy  

u krów 
czu. Od 8 dnia przed porodem zwiększa się dodatek paszy treściwej o 0,5 kg 
dziennie. Należy dążyć do tego, aby okres zasuszenia nie był dłuższy niż 50 dni. 
Przedłużenie to sprzyja przekarmieniu z powodu braku produkcji mleka. Przyrost 
masy ciała od początku zasuszenia nie powinien przekroczyć 10%, a w chwili po-
rodu 20% w porównaniu z masą ciała osiąganą w szczycie laktacji. W okresie za-
suszenia dobrze jest podawać krowom otręby pszenne, owies, siemię lniane, siano 
oraz nieco roślin okopowych (buraki pastewne do 10 kg).       
            Na 5 – 7 dni przed porodem należy zmniejszyć paszę treściwą oraz soczy-
stą do połowy. W końcowym okresie cielności należy unikać większej ilości pasz 
objętościowych, które mogą obciążać przewód pokarmowy. Konsekwencją niera-
cjonalnego żywienia w tym okresie jest wystąpienie po porodzie ketozy oraz ze-
społu stłuszczenia wątroby u bydła. Jeżeli chodzi o gospodarkę mineralną krów  
w zasuszeniu, podajemy tylko 40 – 50 g Ca na dzień. Wynika to z prawidłowości, 
że makroelementy w odróżnieniu od mikroelementów nie mogą być gromadzone 
w organiźmie w formie większych zapasów, gdyż zaburza to mobilizację Ca z ko-
ści i prowadzi do porażenia poporodowego. Duże dawki Ca należy podawać  
w przeddzień porodu, w dniu porodu i dzień po nim. (50 – 70 g). Należy stosować 
także dodatek kiszonek lub mieszanek mineralnych w celu zakwaszenia przewodu 
pokarmowego. Daje to zwiększenie mobilizacji Ca z kości, podwyższa przyswa-
jalność witaminy D3 oraz wzmaga wchłanianie Ca z jelit. Niedobory wapnia  
w tym okresie są konsekwencją niedoboru fosforu, dlatego w żywieniu należy 
uwzględnić większy dodatek fosforu w stosunku do wapnia. Nieprawidłowe prze-
miany wewnątrzustrojowe tych pierwiastków prowadzą do zalegania przedporodo-
wego, porażenia i zalegania poporodowego. Po porodzie w związku z rozpoczyna-
jącą się laktacją, dawkę pokarmową należy zwiększyć, uwzględniając zbilansowa-
nie energii (1 – 1,1 j.o./kg. s.m.). Taką koncentrację energii uzyskuje się poprzez 
dodatek śrut zbożowych. Niezbędne jest też wprowadzenie odpowiedniej ilości 
włókna surowego (20% w stos. do suchej masy) w postaci dobrego siana i dobrej 
kiszonki. Nadmiar i niedobór białka pogłębiają niedobór energii toteż musi zostać 
zapewniona optymalna jego ilość (55 g na 11 mleka). Bezpośrednio po porodzie 
(3-5 dni) dobry wpływ na krowy ma podawanie pójła z otrąb, dobrego siana  
i wody w dostatecznej ilości. Dopiero od 10 dnia należy przejść do pełnej dawki, 
ale stopniowo ją zwiększając. Od 2 tygodni laktacji należy stosować dodatki pasz 
na rozdojenie (na 3 kg mleka) aż do 10 tygodni laktacji. Zapotrzebowanie na Ca  
i P rośnie dwukrotnie w porównaniu do okresu ciąży, co jest wskazaniem do poda-
wania dobrego premiksu. Należy unikać nagłej zmiany paszy, ponieważ  prowadzi 
to do znacznego obniżenia jej pobierania, a tym samym do nieuniknionego spadku 
pokrycia potrzeb. 
            Szczególnie interesującym problemem, występującym nagminnie w gospo-
darstwach indywidualnych, jest zaleganie poporodowe. Wydawać by się mogło, że 
przyczyną tego syndromu jest nieprawidłowy stosunek Ca i P w organiźmie Jest 
tak w przypadku zalegania typowego. Jednak zaleganie może powstać także na tle 
nietypowych zaburzeń, którymi są: ketoza, syndrom stłuszczenia wątroby, ochwat 
poporodowy, zakażenia i zatrucia poporodowe, choroby zakaźne przebiegające 
ostro i nadostro, ciężkie zapalenia wymienia, zapalenie płuc, zapalenie macicy, 
pierwotne i wtórne kwasice, urazowe zapalenie czepca i osierdzia, złamania mied-
nicy i kości kończyn tylnych, schorzenia racic, osteoporoza, urazy stawów, ścię-
gien i mięśni oraz po ciężkich porodach zmiażdżenie nerwów. Dość często zalega-
nie typowe przekształca się w  zaleganie nietypowe. Dlatego tak ważnym w rozpo-
znaniu przyczyny jest wywiad i dokładne badanie kliniczne. Profilaktyka powinna 
obejmować odpowiednie żywienie, racjonalne warunki zoohigieniczne pomiesz-
czeń, higienę udoju i porodu, a w przypadku powikłań w trakcie porodu wezwanie 
fachowej pomocy. 

  Opracował: Andrzej Chrzanowski 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

ul. Waslebena 6, 38-400 Krosno 
                                                                                                    tel. (0-13) 43 - 696 - 11 
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           Ustawa z 26 października 1982 r. „o postępowaniu w spra-
wach nieletnich” reguluje zakres odpowiedzialności osób nie będą-
cych dorosłymi. Występują tu  trzy kategorie osób: w zakresie zapo-
biegania i zwalczania demoralizacji -nieletnim jest osoba do 18 roku 
życia, przy czym dolna granica nie jest określona; w sprawach o 
"czyn karalny" - nieletnim jest osoba między 13 a 17 rokiem życia; 
w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub popraw-
czych - do ukończenia 21 roku życia 
 Wyjaśnijmy więc co to jest "czyn karalny" - w ustawie czytamy, iż 
jest nim "czyn zabroniony jako: przestępstwo lub przestępstwo skar-
bowe albo jedno z 12 wykroczeń określonych w kodeksie wykro-
czeń. Nieletni będzie odpowiadał na pewno gdy: 
1. "krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóci 

spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywoła 
zgorszenie w miejscu publicznym" (art. 51); 

2. znęca się nad zwierzęciem, np. bije zwierzę w sposób szczegól-
nie bolesny, w inny sposób zadaje zwierzęciu cierpienie fizyczne 
(art. 62) przepis ten uwzględnia też inne przykłady; 

3. umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni 
bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ państwowy (art. 
69); 

4. niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub na-
pisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub 
zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobie-
gające takiemu niebezpieczeństwu (art. 74); 

5. rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mecha-
niczny będący w ruchu (art. 76); 

6. samowolnie usuwa, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłą-

cza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające 
albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi 
(art. 85); 

7. znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działają-
cego środka, prowadzi pojazd mechaniczny, lub inny pojazd (art. 
87); 

8. kradnie lub przywłaszcza sobie mienie społeczne, jeżeli wartość 
nie przekracza 250 zł (art. 119); kradzież mienia o wartości po-
wyżej 250 zł jest przestępstwem; 

9. nabywa mienie wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub 
z przywłaszczenia, lub pomaga w jego zbyciu albo w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowych mienie to przyjmuje lub pomaga 
w jego ukryciu (art. 122); 

10. umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku 
mienie społeczne lub cudze mienie (art. 124); 

11. nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na impre-
zy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo  bilety te sprzeda-
je z zyskiem (art. 133); 

12. utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczo-
nych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub 
usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, auto-
mat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub 
nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub 
ławkę.                                                                                       

Jeżeli przypisuje się  nieletniemu przejawy demoralizacji, to tym 
samym uzasadnia się potrzebę wszczęcia postępowania przez  sę-
dziego Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.  
 

CZY OSOBY NIELETNIE ODPOWIADAJĄ ZA 
SWOJE CZYNY ??? 

            W związku ze ZMIANAMI  
W KODEKSIE DROGOWYM, jakie we-
szły w życie od 1 stycznia 2002 r. przedsta-
wiamy ciąg dalszy zmian, rozpoczęty w po-
przednim miesiącu. 
Uwaga - rowerzyści! Kierowca musi zacho-
wać szczególną ostrożność przy zbliżaniu się 

do przejazdu dla rowerzystów. Tak jak do-
tychczas powinien ustępować pierwszeństwa 
rowerom przejeżdżającym przez przejazd. 
Kierowca skręcający w drogę poprzeczną ma 
pierwszeństwo, przed rowerzystą przejeżdża-
jącym przez jezdnię, z wyjątkiem sytuacji, 

gdzie rowerzysta znajduje się na wyznaczo-
nym przejeździe. Wjazd rowerzysty z drogi 
rowerowej na pobocze jest włączaniem się do 
ruchu. Gdy nie ma drogi dla rowerów - rowe-
rzysta powinien korzystać z pobocza, jedno-
cześnie pamiętając, że należy zrezygnować  
z jazdy  poboczem, gdy jazda utrudniałaby 
poruszanie się pieszym lub gdy pobocze nie 
nadaje się do jazdy. Dopiero w ostateczności, 
gdy nie ma drogi dla rowerów i gdy rowerzy-
sta nie może skorzystać z pobocza (ze wzglę-
du na jego brak lub ze względu na stojące na 
min pojazdy) możliwa jest jazda prawą stroną 
jezdni. Oczywiście kierujący powinien jechać 
możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,  
a w przypadku, gdy jedzie więcej niż jeden 
rower, powinny one poruszać się jeden za 
drugim. Tak, jak dotychczas, rowerzysta mo-
że korzystać z chodnika. Może on  wjechać 
na chodnik pod warunkiem, że – dozwolona 
prędkość dla pojazdów na jezdni przekracza 
60 km/h lub, gdy chodnik ma szerokość, co 
najmniej 2 m. Rowerzysta, poruszający się po 
chodniku powinien jechać powoli, zachowy-
wać szczególną ostrożność i ustępować miej-
sca pieszym. Opiekun-dorosły może poruszać 
się z dzieckiem, które nie skończyło 10 lat po 
chodniku, jadąc powoli i ustępując miejsca 

pieszym. W razie braku chodnika można je-
chać poboczem.  Wyjątkowo, gdy nie ma 
możliwości korzystania z chodnika lub pobo-
cza opiekun i jadące z nim dziecko mogą 
jechać jezdnią po lewej stronie, (co umożli-
wia obserwację nadjeżdżających pojazdów,  
którym rowerzyści powinni ustąpić miejsca, 
usunąć się z toru jazdy). Opiekun i dziecko 
winni jechać jeden za drugim jak najbliżej 
krawędzi jezdni (osoba dorosła najlepiej tuż 
za dzieckiem tak, aby pozostawało ono pod 
jej kontrolą). 
                         Opracował: komisarz Jan Wolak 
 

Rower przejeżdżający przez jezdnię 

Jazda rowerzysty po poboczu 

ZMIANY W KODEKSIE DRZMIANY W KODEKSIE DRZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM 2002OGOWYM 2002OGOWYM 2002   



szpitala. 
 

  
Godzinę później w Krzemiennej, 

prowadzący opla-oriona 33-letni miesz-
kaniec Krzywego, na łuku drogi potrącił 
idącego środkiem jezdni 65-letniego 
mieszkańca Krzemiennej. Pieszy z licz-
nymi obrażeniami ciała został przewie-
ziony do szpitala. 

 

Także w tym dniu, około 23.40 po-
licjanci rewiru dzielnicowych w Noz-
drzcu zatrzymali w Bartkówce kierujące-
go fiatem 126-p,  mieszkańca Dynowa, 
będącego w stanie nietrzeźwym. Zatrzy-
many miał we krwi  ponad 3 ‰  alkoho-
lu. Warto dodać, że statystyczna dawka 
śmiertelna to 3,5 ‰. 

 

W godzinach rannych 8 lutego,  
policjanci pełniący służbę na terenie 
Brzozowa ujawnili włamanie do jednego 
z kiosków "Ruch", skąd skradziono pa-
pierosy, gazety i wody kolońskie na war-
tość około 300 zł. W trakcie prowadzo-
nych działań policyjnych w podbrzozow-
skiej Starej Wsi zatrzymano dwu spraw-
ców tego włamania 17-letniego miesz-
kańca Rzeszowa i 45-letniego mieszkań-
ca Ździar.  Część skradzionego towaru 
odzyskano. 
 
TIR W STOBNICY 
 
            10 stycznia około 22.30 w przed 
skrzyżowaniem z krajową "dziewiątką" 
w Domaradzu jadący od strony Brzozo-
wa TIR  - volvo z naczepą, zjechał na 
prawe pobocze, po czym przełamał barie-
rę na moście i wpadł do Stobnicy.  
Po wybiciu szyby w kabinie przemoczo-
nemu kierowcy udało się wydostać na 
zewnątrz pojazdu Przez kilka godzin za-
mknięta była droga Domaradz - Sanok na 
odcinku do Jasienicy Rosielnej, zorgani-
zowany był objazd dla jadących z Doma-
radza w kierunku Brzozowa przez Jasie-
nicę. Dotyczyło to jednak pojazdów  
o masie całkowitej do 15 ton. Jadący  
w kierunku Sanoka cięższymi pojazdami 
zmuszeni byli do oczekiwania na zakoń-
czenie prac wydobywczych lub kierowa-
nia się w stronę Miejsca Piastowego. 
 
 

                 
Opracował: komisarz Jan Wolak 

 

Najważniejsze wydarzenia 
na terenie powiatu  

brzozowskiego 
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WYPADEK W JASIENICY 
ROSIELNEJ 

 
          16 stycznia około 10.30 na przystan-
ku PKS w Jasienicy Rosielnej z autobusu 
kursowego wysiadła 79 letnia mieszkanka 
Woli Jasienickiej, która pośliznęła się  

i wpadła lewą nogą pod tylne koło autobusu. Kierowca niczego nie 
zauważywszy ruszył z miejsca i odjechał. Poszkodowaną z urazem 
podudzia i kości okolicy pięty pogotowie ratunkowe zabrało do brzo-
zowskiego szpitala. 
 
WYPADEK DROGOWY W BLIZNEM 
 
          29 stycznia około godziny 10.00 w Bliznem doszło do groźne-
go w skutkach wypadku drogowego. Według wstępnych ustaleń  
Policji kierujący nissanem-almera 28-letni mieszkaniec Mikołowa 
jadąc w kierunku Domaradza, z niewyjaśnionych dotychczas przy-
czyn, podczas wyprzedzania autobusu, zjechał na lewe pobocze,  
a następnie wjechał na jezdnię, na prawy pas ruchu i potrącił 54 let-
niego mieszkańca Bliznego, idącego poboczem w kierunku Brzozo-
wa. W wyniku potrącenia pieszy doznał licznych obrażeń ciała i zo-
stał przewieziony do szpitala w Brzozowie, a następnie do szpitala 
wojewódzkiego w Rzeszowie. Obrażeń w postaci urazów głowy, 
twarzy i barku doznał także kierowca nissana.  
 
"TREFNY" ALKOHOL W HUMNISKACH 
 
          1 lutego w godzinach rannych podczas wspólnych działań po-
licjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą z udziałem 
Straży Granicznej z Sanoka i granicznego punktu kontroli w Kro-
ścienku ujawniono w jednej z posesji  we wsi Humniska 500 litrów 
spirytusu royal american i royal w butelkach oryginalnych i pojemni-
kach zastępczych oraz 80 paczek papierosów różnych gatunków  
- bez polskich znaków akcyzy. Działania te  zapobiegły uszczupleniu 
podatku akcyzowego na kwotę 30 tys. złotych. Sprawca, który ma  
82 lata, zakupił alkohol z zamiarem sprzedawania  go w okolicach 
Brzozowa. Będzie odpowiadał z ustawy - kodeks karno-skarbowy, 
grozi mu za to kara grzywny, o wielkości której  zadecyduje sąd.  
 
WYPADKI DROGOWE I WŁAMANIE 
 

7 lutego około 17.30 w Domaradzu, kierujący ładą 49 letni 
mieszkaniec Przysietnicy, nie zachował należytych środków ostroż-
ności i na przejściu dla pieszych potrącił 70 letnią mieszkankę  
Domaradza, która w wyniku odniesionych ran zmarła w drodze do 



INFORMACJA O DZIAŁANIACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
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            W usuwaniu skutków zdarzeń, trwających łącznie 926 go-
dzin, brało udział 2080 ratowników OSP i 1918 ratowników PSP.  
Ogółem straty powstałe w skutek zdarzeń wynoszą 1 258 tys. zł , 
uratowano mienie o wartości 31 750 tys. zł. 

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczny wzrost ilo-
ści zdarzeń na terenie miasta i gminy Brzozów  o 252. Tendencja 
spadkowa zdarzeń wystąpiła na terenie gmin Haczów o 7 zdarzeń  
i Nozdrzec o 1 zdarzenie. Najwięcej zdarzeń zanotowano w miesią-
cach: lipiec, wrzesień, natomiast w pozostałym okresie ilości zda-
rzeń utrzymywały się na stałym poziomie, a więc w granicach od 
19 do 44 zdarzeń. 

Klasyfikując zdarzenia pod względem rodzaju obiektów,  
w których powstały można stwierdzić iż najwięcej zdarzeń odnoto-
wano w grupach: innych obiektach, budynkach mieszkalnych, środ-
kach transportu.  

Wzrost ilości pożarów analogicznie do roku 2001 wystąpił 
w obiektach: użyteczności publicznej - o 2 zdarzenia, obiektach 
mieszkalnych - o 8, lasach - o 2, uprawach i rolnictwie - o 22,  
innych obiektach - o 7; natomiast  miejscowe zagrożenia wzrosły  
 w podziale na obiekty, w których wystąpiły tj.: w obiektach miesz-

kalnych - o 49 zdarzeń, obiektach produkcyjnych - o 5 i w innych 
obiektach - o 263. 

Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów były: 
podpalenia głównie związane z wypalaniem traw, nieostrożność 
osób dorosłych, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 
oraz z przyczyn nieustalonych. Najczęstszymi przyczynami powsta-
wania miejscowych zagrożeń, które tak znacząco wzrosły były: 
gwałtowne przybory wód, gwałtowne opady atmosferyczne, nieza-
chowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, silne 
wiatry i huragany. Znaczny wzrost miejscowych zagrożeń  związa-
ny był głównie z  sytuacją powodziową jaka zaistniała  na terenie 
naszego powiatu w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień szczegól-
nie w gminach Brzozów i Dydnia. 

Poza wymienioną na wstępie artykułu ilością zdarzeń bar-
dzo znacząco zaakcentowały swoją obecność jednostki straży po-
żarnych z naszego powiatu w aktywnym udziale w czasie trwania 
akcji powodziowej w powiecie mieleckim. Łącznie w tych działa-
niach wzięło czynny udział 5 strażaków z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej KP PSP w Brzozowie, 65 druhów z Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz 11 samochodów pożarniczych.  

Lp.  ilość 
zdarzeń   

w tym ilość w tym ilość w tym ilość wielkość pożarów  udział jedn. OSP  
w zdarzeniach  

pożarów miejsc. zagrożeń alarm. fałsz. małe średnie duże 

1.       Brzozów 485 57 427 1 51 6 0 63 

2.       Domaradz 29 4 25 0 3 1 0 12 

3.       Dydnia 55 8 47 0 5 3 0 34 

4.       Haczów  33 11 22 0 7 4 0 38 

5.       Jasienica  52 14 35 3 8 6 0 15 

6.       Nozdrzec  20 9 11 0 4 5 0 33 

OGÓŁEM: 647 103 567 4 78 25 0 195 

 
Gmina   

           W 2001 r.  zostały zarejestrowane w powiatowym Stanowi-
sku Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie ogółem 
674 zdarzenia, w których pomoc niosły jednostki Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu 
brzozowskiego.  
Na tą ogólną liczbę złożyły się następujące zdarzenia: 
• 103 pożary,  stanowiące  15,3 % ogółu zdarzeń, 
• 567 miejscowych  zagrożeń, stanowiących 84,1 % ogółu zda-

rzeń, 
• oraz 4 fałszywe alarmy stanowiące 0,6 % ogółu zdarzeń. 
Klasyfikując pożary pod względem ich wielkości z ogólnej licz-

by 103 zanotowano: 
• pożary małe – 78 (co stanowi  74 % ogólnej liczby pożarów), 
• pożary średnie – 25 (co stanowi 26 % ogólnej liczby pożarów), 
• pożary duże –  nie zanotowano. 

Z porównania  statystyki za rok 2000 i 2001 wynika, że 
ilość pożarów wzrosła o 19 zdarzeń, a ilość miejscowych zagrożeń 
o 271. Ogólny wzrost zdarzeń w stosunku do roku 2000 wyniósł  
prawie 100 %. 
Ilość i rodzaj zdarzeń w poszczególnych gminach za 2001 rok 
przedstawia się następująco:  

Straż Pożarna interweniowała w tym okresie w  80 przypad-
kach, w tym odnotowano: 
Pożarów – 6. Były to pożary zaliczane do grup: małych  
4 i średnie 2, w których udział łącznie brało 15 zastępów  

w składzie 70 ratowników PSP i OSP. Miejscowych zagrożeń – 72 
sklasyfikowanych jako lokalne, przy usuwaniu których pracowało 
76 zastępów w składzie 275 ratowników.  
Alarmów fałszywych  – 2.  



Ilość akcji interwencyjnych od początku roku 2002  
- 80 w tym: 
Pożary – 6;  Miejscowe zagrożenia – 72; Alarmy fałszywe – 2.   
Charakterystyczne zdarzenia: 
1.  Pożary. 
1. W dniu 12.01.2002 r. o godz. 0.13 do Powiatowego Stanowiska 

Kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkal-
nym w miejscowości Zmiennica. Zadysponowane natychmiast 
siły i środki JRG Brzozów i OSP Zmiennica  w chwili przybycia 
zastały na miejscu zdarzenia objętą pożarem część budynku 
mieszkalnego i poddasze. Podjęto działania  polegające na poda-
niu trzech prądów wody w natarciu, odcięto dopływ prądu, po-
wiadomiono Pogotowie Energetyczne oraz Policję. Część mienia 
została uratowana przez właściciela i sąsiadów przed przybyciem 
jednostek ratowniczych. Miejsce działań oświetlono lampami 
zasilanymi z agregatu prądotwórczego. Podczas akcji wzywano 
Pogotowie Ratunkowe do pomocy poszkodowanym właścicie-
lom. Spaleniu uległa konstrukcja dachu, pokrycie dachowe  oraz 
wyposażenie budynku.  

2. W tym samym dniu o godzinie 0.40 wpłynęła do PSP kolejna 
informacja o pożarze budynku gospodarczego w Turzym Polu. 
Na miejsce zdarzenia przybył dowódca JRG oraz zastęp OSP 
Wzdów, Następnie przybyły jednostki OSP Trześniów i Jasionów 
oraz zawrócone z pożaru w Zmiennicy: OSP Górki, Stara Wieś, 
Turze Pole i Grabownica które dołączyły do prowadzonej akcji 
ratowniczo-gaśniczej. Również i tutaj wystąpiła potrzeba użycia 

agregatu oświetleniowego, pił do cięcia drzewa, podręcznego 
sprzętu burzącego, drabin przenośnych w celu skutecznego pro-
wadzenia działań. Spaleniu uległa cała więźba dachowa, sprzęt 
rolniczy oraz składowane siano i słoma.     

2.  Miejscowe zagrożenie. 
1. W dniu 11.01.2002 r. o godz. 9.40. PSK w Brzozowie otrzymało 

informację o zaistniałym we wcześniejszym dniu w godzinach 
wieczornych wypadku drogowym w miejscowości Domaradz. 
Samochód ciężarowy z naczepą pokonując łuk drogi prawdopo-
dobnie wpadł w poślizg i wyłamując bariery ochronne spadł  
z mostu do rzeki Stobnicy z wysokości ok. 6 m. Cały zestaw prze-
wrócił się na dach i częściowo zanurzył w rzece. Kierowca o wła-
snych siłach opuścił zalaną kabinę a straż pożarną poinformowa-
no o zdarzeniu dopiero następnego dnia rano.  Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia zastęp JRG odłączył akumulatory i zabezpie-
czył pojazd przed wyciekiem płynów ropopochodnych do rzeki. 
Do wyciągnięcia zestawu z rzeki użyto dźwigu sprowadzonego 
przez właściciela pojazdu. Działania JRG Brzozów polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pracach rozbiórkowych części 
konstrukcji barier ochronnych mostu, współdziałaniu w podno-
szeniu ciągnika i naczepy z rzeki na drogę i postawieniu zestawu 
na koła. Zniszczeniu uległa kabina ciągnika siodłowego, górna 
część naczepy oraz bariera mostu.  

 
Opracował:   st. asp. Bogdan Biedka       

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA   
W BRZOZOWIE  

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

            Pracownicy Oddziału  Żywności, Żywienia i Przedmiotów 
Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozo-
wie sprawują nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych 
oraz warunkami sanitarnymi ich uzyskiwania i wprowadzania  
do obrotu.  
            Zarówno niezachowanie odpowiedniej technologii, jak też 
zaniedbanie wymagań sanitarnych może prowadzić do dyskwalifika-
cji produktu końcowego. Dopuszczenie do spożycia produktów ze-
psutych bądź szkodliwych naraża konsumentów na zatrucia pokar-
mowe, a w szczególnych przypadkach może stać się przyczyną wy-
stąpienia zatruć zbiorowych . Aktualnie przyjmuje się, że istnieje aż 
80 jednostek chorobowych, które związane są bezpośrednio z wadli-
wym żywieniem  lub spożywaniem żywności niewłaściwej jakości.  

 Pracownicy Oddziału dokonując okresowych kontroli 
obiektów żywieniowo- żywnościowych zwracają uwagę na spełnie-
nie wymagań dotyczących m.in. pomieszczeń, urządzeń sprzętu, 
jakości wody, procesów produkcji, warunków obrotu, wymagań 
zdrowotnych oraz kwalifikacji osób biorących udział w produkcji 
bądź obrocie środków spożywczych, używek, substancji dodatko-
wych dozwolonych oraz przedmiotów użytku.  
Oceniając funkcjonowanie kontroli wewnętrznej  lub dobrej praktyki 
higienicznej prowadzą :  
- kontrolę prawidłowości oznakowania oraz terminów przydatności 
środków spożywczych,  używek, substancji dodatkowych dozwo-
lonych oraz przedmiotów użytku  

- ocenę organoleptyczną produkowanych lub będących w obrocie 
środków spożywczych  

- kontrolę jakości tłuszczu smażalniczego  
- ocenę sposobu żywienia  
- sprawdzają posiadanie przez producentów wyników badań wła-

snych produkowanych  środków spożywczych 
            W ramach bieżącego nadzoru pracownicy dokonują poboru 
próbek sanitarnych oraz próbek żywnościowych budzących podej-

rzenia co do jakości zdrowotnej środków  spożywczych  
w końcowym okresie przydatności, artykułów które uprzednio były 
już kwestionowane oraz wyrobów należących do grupy artykułów 
łatwo psujących się.  
Przy poborze próbek uwzględniane są artykuły zawierające w swo-
im składzie substancje dodatkowe  /m.in.  barwniki,  substancje kon-
serwujące /oraz pozostałości środków ochrony roślin. Należy zda-
wać sobie sprawę, że wszystkie środki szkodnikobójcze  są również 
szkodliwe dla człowieka. Związki chloroorganiczne są bardzo trwałe 
a niektóre z nich kumulują się w organiźmie. Bardzo  niebezpieczne  
są także związki metali ciężkich. Ponadto pracownicy oddziału do-
konują  poboru do badań mikrobiologicznych i chemicznych różno-
rodnego asortymentu przedmiotów użytku.   
W ramach okresowych kontroli, oceny stanu sanitarnego obiektów 
wydawane są polecenia, decyzje oraz udzielany instruktaż w zakre-
sie poprawy istniejących warunków.  
W przypadku powtarzających się nieprawidłowości i zaniedbań ze 
strony personelu podejmowane są działania w stosunku do odpowie-
dzialnych  osób.  
Jeżeli warunki produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności sta-
nowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów wydawane są decyzje  
o unieruchomieniu zakładu lub jego części.  
W przypadku zakwestionowania artykułów spożywczych  wydawa-
ne są decyzje o wycofaniu z obrotu środków spożywczych niewła-
ściwej jakości, ponadto, gdy  producentem zakwestionowanych arty-
kułów jest zakład znajdujący się poza terenem działania tut. Inspek-
tora sporządzane  są informacje do właściwych terenowo Inspekto-
rów Sanitarnych  bądź Weterynaryjnych.  
             Pracownicy Oddziału biorą udział w akcjach  zleconych  
przez Głównego Inspektora Sanitarnego m.in. zabezpieczenia  
i wycofania z obrotu artykułów  w związku z sytuacją zagrożenia 
chorobami prionowymi.    
                                                                                                                                                                  (inf. własna) 

SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE  
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           W dniach od 28 stycznia  
do 1 lutego br.,  uczestnicy zajęć Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej w Brzozowie 
wzięli udział w obozie terapeutycznym. 
Do grupy 25 dzieci dołączyło 18 ze 
szkół podstawowych 
 i gimnazjów z tere-
nu gminy Brzozów 
w y t y p o w a n y c h 
przez pedagogów. 

Na miejsce 
zimowego wypo-
czynku obrano po 
raz kolejny Willę oo. 
Jezuitów w Starej 
Wsi. I choć jest to 
miejsce położone 
bardzo blisko Brzo-
zowa, dzieci wracają 
tam z radością,  
a spotkanie z gospo-
darzem, Ojcem Ma-
rianem Kempką, 
wyzwala najlepsze 
uczucia. Wszak 
miejsca stanowią 
ludzie.  

Jeszcze tydzień 
przed feriami nikt nie 
przypuszczał, że zima spłata nam figla,  
a największa atrakcja – kulig – pozosta-
nie w sferze wyobraźni. Mimo, że śnieg 
stopniał w oka mgnieniu, nikt się nie 
nudził. Wolontariusze – uczniowie kl. III 
F Liceum Ogólnokształcącego w Brzo-
zowie i Technikum Budowlanego – to 
niezawodni przyjaciele świetlicy, dobrze 
przygotowani do pracy z dziećmi, posia-

dają bogatą ofertę zabaw muzycznych, 
plastycznych, integracyjnych, a nade 
wszystko są modelami dla młodszych, 
osobami godnymi naśladowania. Dbali  
o to, aby wszyscy czuli się dobrze, orga-

nizowali ciekawe zajęcia w grupach, 
konkursy, gry i zabawy przy muzyce, 
uczyli piosenek, zabaw integracyjnych, 
itp.  

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się też zajęcia z zakresu psychopeda-
gogiki prowadzone przez pracowników 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Brzozowie. Miały one na celu zapo-

znanie dzieci z rodzajami uczuć i wy-
uczenie umiejętności radzenia sobie  
z nimi na co dzień.  

Nieodłącznym elementem tego 
obozu terapeutycznego było włączenie 
do terapii pierwiastka duchowego  
i liturgicznego. Za tę posługę słowa po-
dzięki kierowane są w stronę ks. Janusza 
Klamuta – od początku funkcjonowania 
Świetlicy Socjoterapeutycznej ściśle  
z nią związanego i oczekiwanego przez 
dzieci gościa.  

W ciągu tych pięciu wspólnie 
spędzonych dni udało nam się przeżyć 
wiele pięknych chwil. Śmiech  
i gwar, żart i rzetelna praca przeplatały 
się w ciągu dnia w określonym rytmie  
i tempie. Nad tym, abyśmy nie byli 
głodni czuwały dwie mamy: Bożena 
Hawrylak i Maria Owoc. Ich praca przez 
całe dnie (a bywało, że i noce) sprawiła, 
że wszyscy byli najedzeni zawsze do 
syta.  

Obóz terapeutyczny dla dzieci 
udało się zrealizować dzięki życzliwości 
i zrozumieniu problemu przez wielu lu-
dzi. Słowa podziękowania należą się  
Zarządowi Miejskiemu w Brzozowie, 

Miejskiemu Ośrod-
kowi Pomocy Spo-
łecznej z kierowni-
kiem panią Marią 
Gowdą. Szczegól-
ne podziękowania 
kieruję w stronę 
Zarządu Wiejskiej 
S p ó ł d z i e l n i 
„ S a m o p o m o c 
C h ł o p s k a ”  
w Grabownicy oraz 
pod adresem pana 
Artura Szałajko  
i ks. Andrzeja 
Juszczęcia.  
Ciepło i serdecznie 
zwracam się do 
koleżanek – peda-
gogów ze słowami 
uznania za wkład, 
jaki wnieśli w dzie-
ło pomocy dzie-
ciom, których los 

nigdy nie był im obojętny.  
Mam nadzieję, że ten czas dał 

dzieciom szansę na wypoczynek, po-
zwolił zregenerować siły i przygotować 
się do pracy w II półroczu.  

   
           Opracowała: Krystyna Przyczynek      

Uczestnicy podczas zajęć muzycznych 

Prezentacja grup - plastyczka Sylwia ze swoją grupą 
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 ościoły drewniane nie stanowią  w naszym regionie 
rzadkości. Te budowle architektury sakralnej wplecio-
ne w rodzimy krajobraz decydują o uroku, specyfice  
i niepowtarzalności naszego dorobku kulturowego. 
Patrząc na takie  obiekty, jesteśmy pełni podziwu dla 

kunsztu ciesielskiego budowniczych i mistrzowskiej precyzji  
w wykorzystaniu drewnianego budulca. Do takich skarbów  
i perełek naszej architektury  drewnianej należy bez wątpienia 
Kościół w Jasienicy Rosielnej. Jego  ciekawą historię przybliżył 
czytelnikom naszej gazety proboszcz parafii, ks. Władysław 
Kordas.                                                                   

Monika Jedynak: Jakich czasów sięgają początki kościoła  
w Jasienicy Rosielnej ? 
Ks. Proboszcz Władysław Kordas: Kościół jasienicki pod  
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP wzniesiony został 
dzięki staraniom właścicieli wsi : Marianny i  Ignacego Zału-
skich w 1770 roku. Należy dodać, że nie była to pierwsza świą-
tynia w Jasienicy  Rosielnej. Brak jest jednoznacznych dowo-
dów potwierdzających czas wybudowania pierwszego kościoła, 
wiadomo jednak, że był on usytuowany w sąsiedztwie rzeki Ro-
sielnej i nosił wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 
Pamiątką z pierwszego kościoła, który służył parafii do II poło-
wy VIII wieku, jest dzwon z minuskułowym napisem gotyckim. 
Znajduje się on w dzwonnicy wzniesionego na wzgórzu  w dru-
giej połowie VIII wieku kościoła.  
            Budowę świątyni pod wezwaniem  Niepokalanego Po-
częcia N.M.P. ukończono w 1770 roku ,jednak jej konsekracji 
dokonano aż 28 lat później, w 1798 roku. To opóźnienie miało 
bezpośredni związek z ówczesną niestabilną sytuacją politycz-
ną. 
  
M. J:. Jaki był pierwotny kształt zabytkowego kościoła ?  
Ks. P.: Kościół w Jasienicy Rosielnej jest odzwierciedleniem 
barokowych tendencji architektonicznych. Wzniesiony został  
w konstrukcji zrębowej, z ułożonych na kant bierwion jodło-
wych na kamiennym podmurowaniu. Prezbiterium i korpus na-
wowy nakryte zostały oddzielnymi dwuspadowymi dachami.
Korpus nawowy tworzyły trzy nawy, które wydzielone zostały 
za pomocą dwóch par słupów, pilastrów podtrzymujących pół-
koliste arkady. W części zachodniej znajdowała się fasada, 
dostawiona do bryły świątyni. Składała się ona ze zrębowej 
kruchty, zwieńczonej dwuspadowym dachem oraz dwóch wież 
równych wysokością ścianom korpusu. 
Z prezbiterium sąsiadowały bezpośrednio dwie przybudówki, 

usytuowane symetrycznie do północnej i południowej ściany. 
Pierwotnie były to zakrystia i skarbczyk (dzisiaj pełni on rolę  
zakrystii). Pod prezbiterium kościoła znajdowały się krypty gro-
bowe, dzisiaj jednak nie ma do nich dostępu. 
Bryłę kościoła ubogacono o dwie wieże zwieńczone baniastymi 
hełmami z latarniami. Na wieży południowej umieszczono  
w 1810 roku mechaniczny zegar, wykonany przez kowala  
z Orzechówki – Plajznara.  
Ciekawym może wydać się fakt, że współczesny kształt zabytku 
nie różni się niczym od jego pierwotnego zewnętrznego wyglą-
du. Zmieniono jedynie gontowe pokrycie dachu.  
 
M. J.: Pilastry, wieże zwieńczone hełmami to detale typowe dla 
budowli murowanych. Skąd tego typu rozwiązania  
w drewnianym kościele? 
Ks. P.: Rzeczywiście, są to rozwiązania typowe dla kościołów 
murowanych. W dobie baroku zaczęły coraz częściej powsta-
wać murowane obiekty sakralne. Ich fundatorami była najczę-
ściej bogata magnateria i szlachta. Murowane świątynie stano-
wiły wówczas najmodniejszy wzór architektoniczny. Drewno 
było jednak tańszym i bardziej dostępnym budulcem. Starano 
się więc, by kościoły drewniane do złudzenia przypominały bu-
dowle murowane. Dla wytworzenia takiego obrazu wykorzysty-
wano pilastry, fasady, nakryte hełmami wieże, obramowane 
okna, które miały przypominać „ zamurowane” otwory okienne 
lub wnęki.  
Takie efekty imitacji widoczne są również w jasienickim  
kościele.  
 
M.J.: Jakie elementy w wyposażeniu zabytkowej świątyni za-
sługują na uwagę  i decydują o jej wyjątkowym, oryginalnym 
charakterze?  
Ks. P.: Wystrój kościoła w Jasienicy Rosielnej podporządkowa-
ny był jednolite-
mu stylowi baro-
kowemu. Pierwot-
nie jego wnętrze 
wypełniało bogate 
wyposażenie sny-
cerskie o jednoli-
tej czarno-srebno-
złotej kolorystyce. 
Dominacja koloru 
czarnego symbo-
lizowała żałobę 
narodową po utra-
cie niepodległości 
i miała stanowić 
imitację marmuru 
dębnickiego, nie-
zwykle popular-
nego w XVII w. 
D o p e ł n i e n i e m 
stylowego charak-
teru kościoła była 
polichromia od-
nowiona przez 
malarza – dekora-
tora Jana Tabiń-
skiego. Obecny wygląd wnętrza kościoła odbiega nieco od jego 
pierwotnego kształtu. Zachowało się jednak wiele niezwykle 

Polichromia ścienna 

Kościół w Jasienicy Rosielnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 



wartościowych i wspaniałych elementów wyposażenia jego 
wnętrza. Cenną wartość zabytkową przedstawia złocony ołtarz 
główny. W jego polu głównym umieszczono malowany na 
desce obraz Matki Boskiej, który jak się przypuszcza może 
pochodzić z pierwszego kościoła parafialnego. Wnęka, w której 
znajduje się to malowidło, przesłaniana jest zasuwą, na której 
umieszczony został obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. 
Ołtarz główny przyciąga wzrok bogactwem ornamentyki 
rokokowej. Mniej ozdobne  są ołtarze boczne, rozstawione 
ukośnie po obu stronach tęczy. W lewym ołtarzu umieszczono 
obrazy, przedstawiające kolejno św. Antoniego, Św. Rodzinę  
i Serce Pana Jezusa.  W prawym ołtarzu znajdują się  płótna, na 
których widnieją: św. Onufry, św. Franciszek i Serce Matki 
Boskiej. 
Z tego samego czasu co ołtarz główny pochodzi bogato zdobio-
ne ornamentami tabernakulum, wykonane w formie małego oł-
tarzyka z czterema kolumnami, w którego zwieńczeniu umiesz-
czono figurkę Baranka.  
Ciekawym eksponatem jest również ambona pierwotnie utrzy-
mywana w czarno-srebno-złotej kolorystyce. Zarówno jej kor-
pus jak i obudowa schodów udekorowana jest ornamentami ro-
kokowymi. Niezwykle ciekawie prezentuje się jej baldachim, 
zakończony figurą Matki Boskiej Niepokalanej.  
Na uwagę zasługuje również wykonana z piaskowca chrzcielni-
ca z ażurową pokrywą, udekorowaną rzeźbą Chrztu Chrystusa. 
Unikatową wartość przedstawiają malowidła ścienne, polichro-
mie wykonane przez Jana Tabińskiego. Wspomnieć tutaj należy  
o plafonie, który umieszczony jest na stropie prezbiterium  
i nawy. Przedstawia on trzy sceny: Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny, Adorację Najświętszego Sakramentu i Świętych 
przed Tronem Boga Ojca. Stropy naw bocznych przedstawiają 
postacie świętych.  
Interesujący jest również  monochromatyczny (malowany tylko 
dwoma kolorami: czarnym i białym) obraz z napisem Panie ra-
tuj nas bo giniemy. 
Postaciom kolatorów kościoła i ich rodzinie poświęcone są 
umieszczone na ścianach epitafia inskrypcyjne. Są to blaszane 

lub marmurowe płyty z wyrytymi na nich złoconymi napisami. 
Najstarsze z zachowanych  epitafiów poświęcone jest Ignacemu  
i Mariannie Załuskim, których portrety także znajdują się  
w kościele. W  płótnie  przedstawiającym właściciela dóbr jasie-
nickich -  Ignacego Załuskiego widoczne są  dwa ślady po kuli. 
To jeden z żołnierzy rosyjskich, w czasie drugiej wojny świato-
wej przestrzelił obraz. W rzeczywistości jego bohater  zmarł  
w podobny sposób -  został zastrzelony.                               
           Ściany kościoła zdobią portrety świętych tzw. Obrazy  
w medalionach. Przedstawiają one m.in. postacie  św. Brata  
Alberta i św. Stanisława Kostkę. Wymieniając wartościowe  

elementy wnętrza jasienickiej świątyni, nie sposób nie wspo-
mnieć o drewnianym krucyfiksie, który ocalał z pożaru drew-
nianego kościoła cmentarnego pw. św. Antoniego. Zwęglony 
krzyż, który prawdopodobnie pochodzi z XVIII w. zdobi ścianę 
kruchty. 
 
M.J.: Zbliżają się Święta Wielkanocne. W jaki sposób ich na-
dejście jest widoczne we wnętrzu kościoła? 
Ks. P.: Z czasem Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych zwią-
zane są dwie dekoracje: dużych rozmiarów płótno, które zakry-
wa retabulum ołtarza głównego oraz Boży Grób.  

Formy te były szczególnie popularne w okresie baroku. Wiązały 
się one z sarmacką obrzędowością organizowania uroczystych 
pogrzebów. 
Tematem obrazu zwanego oponą jest scena przedstawiająca 
Ukrzyżowanego Chrystusa, któremu towarzyszą pod krzyżem 
Matka Boska , św. Jan i św. Maria Magdalena. Postacie te  
zostały ukazane na tle pejzażu Jerozolimy. Zdejmowana  
w Wielki Czwartek opona zastępowana jest dekoracją Bożego 
Grobu. Dekoracja ta składa się z kilkunastu elementów, pod-
trzymywanych przez drewniane belki. Zbudowana jest ona na 
kształt kulisów teatralnych, bram prowadzących do niszy grobo-
wej. Boczna część dekoracji przedstawia postacie Matki Boskiej 
i św. Magdaleny oraz dwóch arcykapłanów i dwóch żołnierzy, 
pilnujących wejścia do grobu. W górnej części malowidła uka-
zana jest Pieta – scena przyjęcia ciała zmarłego Chrystusa przez 
Boga Ojca. Obraz ukazujący Chrystusa w grobie umieszczony 
jest zaś na antepedium. Dekoracja Bożego Grobu została praw-
dopodobnie wykonana w II połowie XVIII wieku przez anoni-
mowego, aczkolwiek bardzo utalentowanego artystę– malarza. 
Tak zorganizowany i usytuowany przed ołtarzem głównym Bo-
ży Grób znajduje się w kościele do Wielkiej Niedzieli  
i rozbierany jest w czasie procesji rezurekcyjnej. 
 
           Kościół w Jasienicy Rosielnej stanowi niezwykle  
interesujący rozdział rodzimej kultury i historii. Być może pro-
wadzone w nim od 1994 roku prace konserwatorskie pozwolą 
na przywrócenie mu stanu pierwotnej świetności  
i piękna.  Jest on przecież, wraz z sąsiadującą z nim kaplicą  
z 1891  roku oraz otaczającymi go  wspaniałymi, wiekowymi 
drzewami, częścią jasienickiego pejzażu i dumą wszystkich 
mieszkańców wsi.   
M. J.: Dziękuję za rozmowę. 
 
 

Opracowała: Monika Jedynak     
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Dekoracja Bożego Grobu 

Wnętrze kościoła jasienickiego 
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   Przyroda, w przeciwieństwie do człowieka, nie pozo-
stawia odpadów, lecz dla usunięcia substancji przez nią produ-
kowanych wykorzystuje żywe organizmy, które rozkładają  
i przetwarzają te substancje tak długo, aż w końcu stają się zno-
wu prostym pokarmem. Jeżeli gleba nie jest zatruta środkami 
chemicznymi, to mikroorganizmy glebowe prowadzą rozkład 
substancji do związków przyswajalnych  dla roślin zielonych, 
które następnie w procesie fotosyntezy wytwarzają białka, wę-
glowodany i tłuszcze wykorzystywane przez konsumentów 
(zwierzęta roślinożerne, człowiek). Doskonały recykling przyro-
dy umożliwia ustawiczne krążenie materii, a przez to ciągłe od-
radzanie się nowego życia.  

W niesortowanych śmieciach znajduje się cały szereg 
substancji szkodliwych, takich jak metale ciężkie (rtęć, ołów, 
kadm), toksyczne związki chemiczne pochodzące z farb i środ-
ków ochrony roślin, lekarstw, zużytych baterii, termometrów. 
Substancje te reagują ze sobą, tworząc jeszcze bardziej toksycz-
ne związki, które przenikają do gleby i wód gruntowych.  
Podczas rozkładu składowanych śmieci powstają gazy, które 
mogą ulegać samozapłonowi i mają tendencje do wybuchania  
( mieszanina metanu, dwutlenku węgla, gazów aromatycznych). 
Specjaliści z wielu instytutów na świecie opracowują coraz do-
skonalsze techniki składowania odpadów.  

Dzisiejsze wysypiska są wykorzystywane w sposób gwa-
rantujący bezpieczeństwo otoczeniu. Wybiera się, odpowiednie 
z geologicznego punktu widzenia, miejsce. Podłoże izoluje się 
kilkoma warstwami materiałów izolacyjnych, tak aby wody od-
ciekowe nie przenikały do gleby. Odcieki z wysypiska są zbiera-
ne specjalnymi rurociągami i odprowadzane do oczyszczalni. 
Nowoczesne wysypiska po zakończeniu eksploatacji są odgazo-
wywane przy pomocy specjalnych urządzeń, a uzyskany gaz jest 
wykorzystywany do ogrzewania budynków i szklarni. 

Segregacja odpadów połączona ze zbiórką surowców 
wtórnych stanowi podstawową drogę do ograniczenia ogólnej 
ilości produkowanych śmieci. Przemieszczanie odpadów różne-
go pochodzenia pogarsza jakość zawartych w nich składników  
i uniemożliwia ich powtórne wykorzystanie, np. papier, który 
zetknął się z odpadami mokrymi lub z olejem, nie nadaje się do 
dalszej przeróbki.  

Prostą, skuteczną i tanią metodą pozbywania się śmieci 
jest kompostowanie. W 1994 roku kompostowaniu podlegało 
jedynie 114 tysięcy ton odpadów, podczas gdy ilość wywiezio-
nych wówczas odpadów komunalnych wynosiła 42 miliony me-
trów sześciennych. Około 32 % odpadów wyrzucanych do po-
jemników i wywożonych na wysypiska to odpady pochodzenia 
organicznego, nadające się do przeróbki na kompost. Niedosko-
nały system segregacji odpadów powoduje, że w naszym kraju 
tylko około 2 % odpadów organicznych trafia do kompostowni. 
Odpady te na skutek zetknięcia się już w pojemnikach z innymi 
odpadami, często trującymi, mogą przyjmować do swego składu 
substancje toksyczne np. metale ciężkie, pochodzące z resztek 
lakierów, pozostałości chemicznych środków ochrony roślin itp. 
Naturalny proces kompostowania przebiega bez dostarczania 
energii z zewnątrz i odbywa się dzięki pracy mikroorganizmów. 
Szczególne znaczenie dla gospodarki odpadami ma fakt, że pod-
czas rozkładu organicznego następuje zmniejszenie objętości  
i masy odpadów o ponad 50 %. W każdym gospodarstwie do-
mowym można łatwo odkładać organiczne odpadki kuchenne do 
oddzielnego pojemnika, następnie je kompostować i używać 
kompostu na swej działce jako najbardziej fizjologicznego na-
wozu. Kompost dożywia mikroorganizmy glebowe, które przy-
gotowują podłoże pod  wszystkie rośliny uprawne. 

Duże problemy stwarza import do naszego kraju różnego 

rodzaju zużytych przedmiotów powszechnego użytku:  sprzęt, 
odzież, opony, samochody. Sprowadza się je do Polski motywu-
jąc tym, że będą dalej użytkowane, jednak bardzo często nie ma-
ją one już żadnej wartości użytkowej. Straż graniczna wstrzymu-
je setki transportów z takimi właśnie przedmiotami. 

Odpady, których przyroda nie jest w stanie przerobić, 
gromadzą się i zanieczyszczają środowisko. Nadanie im formy, 
w której mogą być wykorzystywane, nie tylko rozwiązuje pro-
blem zanieczyszczeń, ale również dodatnio wpływa na środowi-
sko i produkcję przyszłych dóbr.  

 Unieszkodliwianie i przetwarzanie różnego rodzaju od-
padów powstających w wyniku działalności gospodarczej nazy-
wa się utylizacją. W miarę postępu cywilizacyjnego odpady 
zmieniają się jakościowo z prostych w bardziej złożone, a ich 
utylizacja jest coraz trudniejsza i wymaga coraz większego za-
angażowania w opracowywanie jej procesów. Stopień utylizacji 
odpadów, ich wykorzystania jako surowców wtórnych, jest  nie-
dostateczny w stosunku do istniejących możliwości, a przede 
wszystkim potrzeb w tej dziedzinie. Ponieważ odpady na na-
szych wysypiskach należą do stosunkowo toksycznych, a rów-
nocześnie są z reguły niskoenergetyczne, spalarnie muszą być 
dodatkowo wyposażone w specjalistyczne urządzenia wychwy-
tujące substancje toksyczne, co powoduje wzrost kosztów inwe-
stycyjnych. 

Zgodnie z oceną Państwowej Inspekcji Ochrony Środo-
wiska (agenda MOŚZNiL), w 1994 roku wytworzono około 3,2 
mln ton przemysłowych odpadów szczególnie niebezpiecznych, 
z czego 68% wykorzystano gospodarczo, 5% unieszkodliwiono, 
a 27% zostało zdeponowane w środowisku. Wykorzystanie od-
padów jest problemem równie złożonym, jak pozyskiwanie za-
sobów. Produkcja surowców powinna zależeć od wykorzystania 
odpadów. Jeżeli nie będziemy dążyć do zachowania takich pra-
widłowości, to w niedługim czasie biosfera może zamienić się  
w ogólnoświatowy śmietnik. Wykorzystanie odpadów jest pro-
blemem równie złożonym, jak pozyskiwanie zasobów. Dobrym 
sposobem, zmierzającym do zmniejszenia ilości śmieci jest sto-
sowanie zachęty materialnej. Wszystkie napoje powinny być 
sprzedawane w opakowaniach, za które płaci się kaucję, wliczo-
ną w cenę sprzedaży. Artykuły żywnościowe najlepiej pakować 
w mocne papierowe torby, wytworzone z papieru z odzysku, 
natomiast torby plastikowe nie powinny być tak masowo używa-
ne. Zastosowanie takich prostych zabiegów powoduje, że znika-
ją z krajobrazu butelki, puszki aluminiowe i plastikowe torby. 
Aby taki model wprowadzić, potrzebna jest odpowiednia regula-
cja prawna. 
 Problem śmieci może być rozwiązywany równolegle na dwóch 
poziomach : administracyjnym i edukacyjnym. Programy szkół  
i uczelni zawierają elementy kształcenia o środowisku natural-
nym, o różnorodności śmieci (plastik, szkło, metale, substancje 
chemiczne), o długofalowych skutkach zatrucia środowiska  
i związanych z tym bardzo niekorzystnych skutkach zdrowot-
nych. Obok wiedzy, zdobywanej w murach uczelni, zrozumienie 
szkodliwych działań człowieka wobec środowiska dokonuje się 
podczas naturalnego obcowania z przyrodą. Równolegle do edu-
kacji, postępują wówczas praktyczne działania proekologiczne. 
            W naszym środowisku coraz wyższa jest świadomość 
ekologiczna. Znikają dzikie wysypiska śmieci, pięknieją przydo-
mowe ogródki, odpady są coraz częściej segregowane  
( szkło, papier, złom). Jest to dobry znak, gdyż autentyczna eko-
logia jest ludzką postawą życiową, aktualną w każdych warun-
kach i trwającą tak długo, jak długo będzie istniał człowiek.  
 

  Opracował: Waldemar Kędzierski 
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W związku z zaawansowanym procesem integracji 
europejskiej Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej   
w Brzozowie powołany przez Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie  oraz Regionalne Centrum  Informacji Europej-
skiej  w Rzeszowie rozpoczyna wraz z dzisiejszym wyda-
niem gazety cykl artykułów poświęconych przyszłemu 
członkostwu Polski w UE. W każdym wydaniu gazety bę-
dzie można znaleźć informacje o tematyce związanej  z UE  
i przyszłym członkostwem Polski w tej organizacji, jak rów-
nież aktualne informacje o problemach w relacjach Polski  
z Unią Europejską. 

 Idea Europy jest stara, nawet jej nazwa pochodzi od 
postaci z greckiej mitologii. Wola utworzenia instytucji, któ-
ra umożliwiłaby zgodne z wyrażeniem traktatowym  „coraz 
ściślejszy związek między narodami Europy’’, wyrosła na 
zgliszczach II wojny światowej. Przyświecający jej wówczas 
cel nie zmienił się, jest nim zapewnienie pokoju, dobrobytu  
i nowego statusu kontynentu, którego fundamenty zostały 
poważnie naruszone. Dla realizacji tego zamiaru powołano 
wiele organizacji mających rożne  priorytety. I tak w roku 
1949 roku powstała Rada Europy mająca ułatwić polityczną 
współpracę krajów europejskich. Pakt Północnoatlantycki 
(NATO) i Unia Zachodnioeuropejska (UZE) skupiają się  na 
kwestiach militarnych  i związanych z bezpieczeństwem. 
Najbardziej bezpośrednim prekursorem dzisiejszej Unii Eu-
ropejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali  
(EWWS) utworzona w 1954 roku. W przeciwieństwie do 
innych cytowanych już organizacji – jej sześciu członków 
założycieli: Belgia, Republika Federalna Niemiec, Francja, 
Włochy, Luksemburg, Holandia – całkiem otwarcie dążyło 
do głębszej integracji europejskiej: wspólnego zarządzania  
produkcją węgla i stali, surowcami, które miały w tamtym 
czasie duże znaczenie strategiczne. Pod egidą jednej organi-
zacji było uważane za najlepszego gwaranta trwałego pokoju  
w Europie. Przyjęcie celu jedności europejskiej poprzez inte-
grację ekonomiczną zostało jeszcze wyraźniej potwierdzone, 
kiedy owe sześć krajów zawarło w marcu 1957 roku porozu-
mienie na temat utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej i Europejskiej  Wspólnoty Gospodarczej, które są 
powszechnie określane jako ‘‘traktat rzymski,,. Od tamtego 
czasu Traktaty Założycielskie były już rewidowane, pogłę-
biane, uzupełniane. Na ich mocy państwa członkowskie tych 
Wspólnot są skupione w niepowtarzalnych ramach instytu-
cjonalnych zwanych Unią Europejską. Cdn. 
 

POLSKA ZAMKNEŁA 20 OBSZARÓW NEGOCJA-
CYJNYCH 
           Do dnia 21 grudnia 2001 roku Polska tymczasowo 
zamknęła negocjacje z Unią Europejską w 20 obszarach ne-
gocjacyjnych. Obecnie trwają jeszcze negocjacje w 9 obsza-
rach. 
 

PIERWSZY INTERNETOWY SERWIS INTEGRA-
CYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW   
            Od środy 6 lutego 2002 roku dostępny jest w Interne-
cie serwis europejski dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Serwis daje możliwość szybkiego znalezienia wszelkiego 
typu informacji o integracji europejskiej. Co więcej, umożli-
wia nawiązanie interaktywnego kontaktu ze specjalistami 
UKIE. Dostępny jest pod adresem www. serio. pl. 
 

 DOPŁATY DLA ROLNIKÓW  
            Komisja Europejska zaproponowała państwom człon-
kowskim UE, żeby w budżecie unijnym na lata 2004-2006 
dla 10 nowych członków przeznaczyć nieco ponad 40 mln. 
Euro. Zaproponowała też  - i to szczególnie rozczarowało 
państwa konkurujące wypłacanie dopłat bezpośrednich dla 
rolników w  wysokości 25 % tego co otrzymają rolnicy  
„w Piętnastce” w 2006 roku, 30% w 2005 roku i 35% w roku 
2006. Dojście do pełnego wymiaru dopłat – bez względu na 
ich wysokość po reformie wspólnej polityki po 2006 roku – 
potrwałoby 10 lat. Komisja przekonuje, że przyznanie peł-
nych dopłat zahamowałoby restrukturyzację rolnictwa i po-
prawę jej konkurencji.  
 

54 PROC. POLAKÓW ZA WEJŚCIEM DO UE. 
            54 % Polaków popiera wejście do Unii Europejskiej, 
25% jest przeciwnych integracji, a 21 % nie ma zdania w tej 
sprawie – wynika z lutowego sondażu CBOS. Liczba zwo-
lenników integracji zmalała od stycznia o 3 % o tyle samo 
wzrósł odsetek jej przeciwników.  Najwięcej zwolenników 
integracji z UE, jest wśród osób z wyższym wykształceniem, 
osiągających najwyższe wynagrodzenie, respondentów do-
brze oceniających swoją sytuację materialną. Najbardziej 
krytyczni wobec członkostwa Polski w UE pozostają rolni-
cy – w większości przeciwni integracji. Stosunkowo słabo 
popierają ją mieszkańcy wsi, ludzie starsi – powyżej 65 roku 
życia i osoby źle oceniające własne warunki materialne. 
 
  

                                                            Opracował: Piotr Tasz 

 
 

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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            Firma „Wafro” została zało-
żona w 1989 r. z inicjatywy obecnych 
prezesów Janusza Wasylewicza i Ka-
zimierza Fronia. Początkowo firma 
była spółką cywilną, a ostatecznie  
w 1993 r. przekształciła się w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością  
i w takiej postaci rozwija się prężnie 
do dnia dzisiejszego. Od 1997 r.  
firma ma nową siedzibę w wyremon-
towanym we własnym zakresie bu-
dynku przy ul. Bielawskiego 1. 
            W chwili obecnej jest jedy-
nym zakładem pracy chronionej. Pra-
cę tu znalazło ok. 50 niepełnospraw-
nych, oprócz tego daje jeszcze pracę 
ok. 300 osobom. Są to fachowcy różnych specjalizacji, mający do 
dyspozycji bogate zaplecze techniczne. Pracownicy posiadają 
certyfikaty szkoleń w największych działających na terenie Pol-
ski firmach, związanych z branżą instalatorską. To ustawiczne 
podnoszenie kwalifikacji pracowników i wprowadzony w 2000 r. 
System Zarządzania Jakością uzyskał certyfikat zgodności  
z normą EN ISO 9002, która jest gwarancją jakości wykonywa-
nych przez firmę inwestycji. 
            Dzięki programowaniu nowoczesnych i ekologicznych 
rozwiązań, firmę jak i samego prezesa  J. Wasylewicza  uhonoro-
wano wieloma wyróżnieniami: Człowiek Roku Podkarpacia  
1995 r., certyfikat ogólnopolskiego programu Solidny Partner 
`97, I nagrodą za ekologiczny superoszczędny kocioł  
c.o. „FUWI” na paliwo stałe, na euroregionalnych targach  
„Kontakt `97” oraz tytułem „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 
2000” przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Obecnie czy-
telnicy „Super Nowości” nominowali J. Wasylewicza do tytułu 
Manager Roku. 
            Dewizą „Wafro” sp. z.o.o. jest stosowanie najnowszych 
światowych technologii sprzyjających człowiekowi i środowisku. 

Przy realizacji inwestycji korzystają  
z postępowych rozwiązań technicz-
nych, które sprzyjają ochronie środo-
wiska, zdrowiu jak również oszczęd-
nościom zasobów naturalnych.  
               Stosowane procedury Syste-
mu Zarządzania Jakością pozwalają 
wpływać na jakość produkcji od mo-
mentu przygotowania oferty, poprzez 
etapy zawarcia umowy, realizacji 
procesu produkcyjnego, odbiór ele-
mentów robót stosowanych materia-
łów, wyrobów poddostawców i pod-
wykonawców, aż do osiągnięcia efek-
tu finalnego i późniejsze działanie  
w okresie gwarancji i rękojmi. 

            Firma obsługuje rynek niemal wszystkich gałęzi robót 
budowlano-instalacyjnych. Obecnie w firmie istnieją następujące 
działy: elektryczny, sanitarno-budowlany, produkcji metalowej  
 transportu, ciepłowniczy. „Wafro” wykonuje również projekty 
sieci i linii energetycznych, telekomunikacyjnych i światłowodo-
wych,  ekologiczne kotłownie gazowe i olejowe sterowane mi-
kroprocesorami, oraz wentylacje, klimatyzacje, a także instalacje 
sanitarne c.o. i c.w. 
            Imponujący jest zakres wykonanych inwestycji, do któ-
rych należy  m.in. zawarcie w 1993 r. Umowy o stałej współpra-
cy z TP S.A. Krosno, która zaowocowała wykonaniem setek kilo-
metrów linii światłowodowych i telekomunikacyjnych. Wszyscy 
odbiorcy usług określają „Wafro” jako firmę solidną, rzetelną  
i odpowiedzialną. Współpraca z tą firmą gwarantuje przyszłym 
inwestorom profesjonalną obsługę i satysfakcję z wykonanych 
zadań. 
            Pomimo imponujących sukcesów i renomy swojej firmy, 
Prezes Zarządu J. Wasylewicz pozostaje człowiekiem bardzo 
skromnym i wręcz niechętnie udziela informacji na swój temat.  
 

    Wywiad  z Januszem Wasylewiczem Prezesem Firmy „WAFRO” 
Sp. z o.o. w Brzozowie 

 
 

Agnieszka Szelast: Jakie były początki Pana działalności? 
Janusz Wasylewicz: Trudne jak wszystko. Nawet dziś są trudności. Kiedy zwolniono mnie z pracy i wielu myślało, że pójdę na zasiłek 
dla bezrobotnych, ja zakasałem rękawy. Na początku sam kopałem rowy i nosiłem kable na własnych plecach. Dalej jakoś poszło. 
A.SZ: Czy spodziewał się Pan aż takiego sukcesu? 
J.W: Oczywiście, że nie. Na początku chodziło o to, by utrzymać rodzinę, później firma zaczęła się rozrastać. Właściwie rozwija się 
dalej. 
A.SZ: Wracając do rodziny. Czy czasem nie brakuje im Pana? 
J.W: Oczywiście, że tak. Chcieliby mieć męża i ojca częściej w domu. 
A.SZ: Czy jest Pan pracoholikiem? 
J.W: Chyba tak. Lubię pracować. Właściwie uważam, że trzeba pracować i to ciężko. Bez tego niczego się nie osiągnie.  
A.SZ: W takim razie, kiedy Pan odpoczywa? 
J.W: Na mojej łodzi „Contessa”. Mam duszę żeglarza. Jeziora, morza i oceany to mój żywioł. 
A.SZ: Stąd ta żeglarska broda? 
J.W: Tak. Ta broda urosła na morzu, więc na lądzie nie można jej zgolić. 
A.SZ: Co uważa Pan za swój największy sukces? 
J.W: To, że logo naszej firmy powiewało na reprezentacyjnych murach Wawelu. Jesteśmy pierwszą i jedyną firmą, która dostąpiła 
tego zaszczytu. Po materiałach telewizyjnych otrzymałem telefony z gratulacjami nawet ze Stanów Zjednoczonych. 
ASZ: Co sądzi Pan o propozycji  Starosty Brzozowskiego  J. Rzepki o utworzeniu Forum Przedsiębiorców? 
J.W: Jestem za. Zdecydowanie. Uważam, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Jest to wspaniała inicjatywa, dzięki której będzie można 
zrobić wiele dla naszego powiatu.  
A.SZ: Dziękuję za rozmowę.  
                                                                                                                                                        Opracowała: Agnieszka Szelast 

Prezes Firmy ”Wafro” - Janusz Wasylewicz 
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Ważniejsze elementy środowiska programowania 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

           Visual Basic 6 – w skrócie VB albo VB6 – to środo-
wisko programowania działające w systemie Microsoft Win-
dows. Pozwala ono na pisanie programów, które działają  
w systemie Windows.  
           Na pytanie – Co to jest Visual Basic? – można odpo-
wiedzieć na wiele sposobów. Z jednej strony, jest to środowi-
sko programowania używane przez większą rzeszę programi-
stów niż jakiekolwiek inne w historii – liczba użytkowników 
przekracza trzy miliony. Z drugiej strony, VB jest niezwykle 
łatwy w użyciu a przy tym potężny i elastyczny. Jest on uży-
wany na wiele sposobów począwszy od programistów, któ-
rzy robią pierwsze kroki w programowaniu, a skończywszy 
na istnych rycerzach Jedi sztuki programowania.  

           Visual Basic to język programowania o kilku twa-
rzach. Jedna twarz jest wizualna. Składa się ona z obiektów 
 i narzędzi, które w prosty – niemalże magiczny – sposób 
pozwalają stworzyć nowoczesny interfejs. Inną twarzą jest 
język Visual Basic – potomek oryginalnego – BASIC –  
a. BASIC został wynaleziony na początku lat 60-tych przez 
dwóch profesorów uczelni Dartmouth College – Johna G. 
Kemeny’ego i Thomasa Kurtza. BASIC miał być łatwy i tak 
podobny do języka codziennego, jak to tylko możliwe.  
        W tym względzie Visual Basic kontynuuje tradycję 
BASIC – a. Należy on do najłatwiejszych w nauce i użyciu 
języków komputerowych.  

Pasek menu 

Eksplorator 
projektu  

Lista 
obiektów 

Okno  
właściwości  

Okno rozkładu 
formularzy  

Okno formu-
larza  

Paleta  
narzędzi  

Pasek  
narzędzi  

Budowa Paska Narzędzi  

 
 
 
                     1           2            3        4       5         6        7      8        9        10     11       12      13     14      15   16     17    18    19  

1.    Dodaj projekt                            7.    Kopiuj                                          13.   Przerwij 
2.    Dodaj formatkę                         8.    Wklej                                           14.   Zatrzymaj 
3.    Menu Editor                              9.    Znajdź                                          15.   Otwórz Eksplorator projektu 
4.    Otwórz projekt                         10.   Cofnij                                           16.   Otwórz okno właściwości (Properties) 
5.    Zapisz projekt                          11.   Powtórz                                        17.   Okno rozkładu formularzy (Form Layout) 
6.    Wytnij                                      12.   Uruchom                                      18.   Przeglądarka obiektów 
                                                                                                                    19.   Przybornik (Paleta narzędzi)  
 
                                                                                     



NOWOŚCI   INFORMATYCZNE  

Poznaj prawo w prosty sposób  
 Rodzina profesjonalnych programów 

prawniczych  
 

Lex Polonica – to rodzina profesjonal-
nych prawniczych programów komputerowych, 
która dostarcza niezbędnej w dzisiejszych cza-
sach, aktualizowanej informacji z zakresu pra-
wa. Została ona stworzona z myślą o potrze-
bach wszystkich tych, którzy na co dzień korzy-
stają z prawa. Te zalety sprawiają, że programy 
Lex Polonici mają liczną rzeszę użytkowników, 
wśród których znajdują się kluczowe instytucje 
państwowe i samorządowe, sądy, organy skar-
bowe, kancelarie adwokackie, radcowskie, no-
tarialne, międzynarodowe firmy konsultingowe, 
instytucje ubezpieczeniowe, banki oraz przed-
siębiorstwa.   

Lex Polonica – to szybki dostęp do ak-
tualnych aktów prawnych i orzeczeń oraz sku-
teczne wyszukiwanie niezbędnych wiadomości. 
Publikacje elektroniczne Wydawnictwa Praw-
niczego LexisNexis są wyposażone w pełnotek-
stowy, inteligentny system wyszukiwania i bo-
gatą bazę danych, dzięki czemu pomogą  
z pewnością w codziennych trudnych interpre-
tacjach aktów prawnych i stosowania prawa.  

Lex Polonica Prima – jest programem 
przeznaczonym dla prawników, księgowych, 
urzędników administracji państwowej, kadry 
kierowniczej i menedżerskiej oraz wszystkich 
osób, które na co dzień korzystają z prawa.  
Bogata zawartość programu wyczerpuje zakres 
niezbędnej w dzisiejszych czasach wiedzy  
o prawie. Oparta na nowoczesnej technologii 
informatycznej, jest programem szybkim, efek-
tywnym i łatwym w obsłudze.  

Lex Polonica Maxima – poza całym 
systemem prawa polskiego program zawiera 
serię niepowtarzalnych na rynku polskim wpro-
wadzeń i komentarzy wybitnych polskich praw-
ników do wielu aktów prawnych. Program za-
wiera także komentarze do orzeczeń oraz szcze-
gółowe uwagi do wzorów pism procesowych. 
Zbiór komentarzy, wprowadzeń jest aktualizo-
wany co miesiąc, podobnie jak baza aktów 

Budowa przybornika w środowisku  
programowania Visual Basic 6   
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 Kontrolka  

Przycisk poleceń 

Lista wyboru  

Pionowy pasek 
przewijania 

Lista napędów 

Lista plików 

Kontrolka Linie 

Kontrolka Data   

Pole tekstowe 

Przycisk opcji 

Wskaźnik 

Etykieta 

Ramka  

Pole wyboru  

Lista rozwijania 

Przewijania 

Kontrolka Timer 

Kontrolka Shape 

Kontrolka Image 

Kontener OLE 

Lista folderów  

PODKARPACKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
PUNKT KONSULTACYJNY PRZY ZSB W BRZOZOWIE ORGANIZUJE  

 Kursy komputerowe dla nauczycieli  
 

1. Opracowanie i prezentacja materiałów dydaktycznych - program PowerPoint i Publisher     (36 godz.)   -     72 zł  
2. Podstawy obsługi komputera - przygotowanie do wykorzystania komputera w dydaktyce     (36 godz.)   -     72 zł  
3. Dydaktyczne wykorzystanie Internetu i tworzenie strony WWW w programie Publisher      (36 godz.)   -     72 zł  
4. Edytor graficzny CorelDRAW w praktyce szkolnej                                                                  (36 godz.)   -     72 zł  
 5. Kurs komputerowy przygotowujący do pracy administracyjno - biurowej                             (120 godz.) -     240 zł  

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia PODN odział Krosno o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MENiS  
Zapisy dokonuje PODN odział Krosno tel. 4320057, informacji udziela Krzysztof Wolański w ZSB Brzozów  

nr tel. 4341851, 600498446, lub osobiście środa 10.00 - 16.00 w ZSB Brzozów.  

prawnych i orzeczeń.  
Orzecznictwo Sądów Polskich na CD jest kompletnym zbiorem 

orzeczeń publikowanych od 1990 roku przez Wydawnictwa Prawnicze 
PWN (obecnie Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis) we współpracy  
z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w miesięczniku  
„Orzecznictwo Sądów Polskich”, wydawanym pod redakcją prof. Zbignie-
wa Radwańskiego. Program zapewnia, poza starannym i obszernym wybo-
rem orzeczeń, nadzór merytoryczny najwybitniejszych polskich prawników 
oraz ponad 1400 glos wybitnych specjalistów. Zawiera orzeczenia Sądu 
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych. 
Najciekawsze orzeczenia wzbogacone są o glosy autorstwa najwybitniej-
szych autorytetów polskiej teorii i praktyki prawnej.  
 

Opracował: Krzysztof Wolański 

Artykuł został napisany na podstawie publikacji: Harold Davis 
 – Po prostu Visual Basic 6 Oficjalne materiały szkoleniowe  
Microsoft Press – Krok po Kroku Microsoft Visual Basic  



            30 stycznia 2002 roku Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Brzozowie obchodził jubileusz pię-
ciolecia swego istnienia. Wśród  zaproszonych na tę 
uroczystość gości znaleźli się m.in. przedstawiciele 

władz powiatowych: Józef Rzepka – Starosta Brzo-
zowski, Danuta Gwizdała – Sekretarz Powiatu Brzo-

INFORMACJE Z POWIATU 

V rocznica istnienia  
Środowiskowego Domu   

Samopomocy w Brzozowie 
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zowskiego, przedstawiciele władz gminnych: Janusz Draguła – Burmistrz Gminy 
Brzozów, Roman Korfanty – Przewodniczący  Rady Miejskiej, Ewa Tabisz – 
Sekretarz Gminy oraz Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Wydziału Spraw Spo-
łecznych Podkarpac-
kiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Stanisław 
Woźny – Zastępca 
Dyrektora Podkarpac-
k i e g o  O d d z i a łu 
PFRON-u, kierownicy 
podobnego typu pla-
cówek z Jasienicy 
Rosielnej, Zagórza  
i Brzozowa. 
             Po uroczystej 
mszy św., odprawio-
nej w kolegiacie brzo-
zowskiej zaproszeni 
goście  i mieszkańcy 
ŚDS udali się do 
Wiejskiego Domu 
Kultury w Humniskach. Okolicznościowe przemówienia, w których nie mogło 
zabraknąć słów podziękowań  dla kierownik ŚDS – Barbary Stolarz oraz całego 
personelu placówki, gratulacji i życzeń dalszej owocnej pracy, wygłosili: Starosta 
Brzozowski – Józef Rzepka i Burmistrz Gminy – Janusz Draguła. Mieszkańcy 
ŚDS w Brzozowie przygotowali  niezwykle refleksyjny i nagrodzony gromkimi 
brawami program artystyczny „ Jasełka polskie”. Kulminacyjnym punktem jubi-
leuszu była licytacja przedmiotów wykonanych przez osoby  z ŚDS. 
 

Opracowała: Monika Jedynak  

Uczestnicy uroczystości 

Zaproszeni goście 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 

INTEGRACYJNE SPOTKANIE  
            2 lutego 2002 roku w Domu Strażaka w Grabownicy od-

było się in-
tegracyjne 
s p o t k a n i e 
dla osób 
z Domu 
P o m o c y 
Spo łecznej 
w Brzozo-
wie i Orze-
c h ó w c e .  
W spotkaniu 
tym oprócz 
organizato-
rów: Dyrek-
tora Domu 

Pomocy Spo-
ł e c z n e j  

w Brzozowie – Edwarda Mroziaka oraz Kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie - Marii Gowdy, udział 
wzięli zaproszeni goście: Starosta Brzozowski - Józef  Rzepka,  
Burmistrz Gminy Brzozów – Janusz Draguła, Przewodniczący 
Rady Miejskiej –Roman Korfanty, ks. Proboszcz z  Grabownicy  
Felicjan Nakoneczny. Uczestnicy zostali powitani przez Marię 
Gowdę i Edwarda Mroziaka. W przemówieniach gości przewijały 
się życzenia noworoczne i słowa uznania dla ludzi życzliwych, 

którzy bezinteresownie niosą swą pomoc bliźniemu. 
Nawiązaniem do atmosfery świąt Bożego Narodzenia było łama-
nie się 
opłatkiem – 
symbolem 
wspólnoty 
 i jedności.  
Duże brawa 
otrzyma ły 
dzieci ze 
S z k o ł y 
Podstawo-
wej w Gra-
b o w n i c y , 
które spe-
cjalnie na 
tę okazję, 
wraz ze swo-
imi nauczycielkami: Ewą Zając i Elżbietą Błądzińską  przygoto-
wały program artystyczny. Po kolędach w wykonaniu dzieci za-
prezentował się zespół obrzędowy  „Graboszczanie” i przedstawił 
gościom widowisko „Herody”. Spotkanie zakończyło się wspólną 
biesiadą i tańcami przy muzyce kapeli ludowej „ Graboszczanie”. 
 

Opracowała: Monika Jedynak  

Widowisko „Herody” 
Program artystyczny w wykonaniu dzieci z SP w Grabownicy 



23 stycznia br. w powiecie brzo-
zowskim wręczono złote i srebrne meda-
le „Za zasługi dla obronności kraju” ro-
dzicom, których trzech i więcej synów 
wzorowo odbyło służbę wojskową. 

 
Wyróżnionym rodzicom medale 

wręczył Starosta Brzozowski - Józef 
Rzepka, organizator uroczystości,  
a także przedstawiciele WKU  
w Jaśle - Komendant ppłk Zygmunt 
Dzioba i kpt. Wiesław Wojdyła. Wśród 
zaproszonych gości byli również: Prze-
wodniczący Rady Powiatu Brzozowskie-
go - Stanisław Łobodziński oraz przed-

stawiciele poszczególnych gmin. 
 

Podobne uroczystości w powiecie 
brzozowskim organizowane są co roku. 
W latach 2000-2002 przyznano 10 zło-
tych i 40 srebrnych medali, w tym:  
w 2000 r.- 3 złote i 14 srebrnych, w 2001 
r. - 4 złote i 12 srebrnych, w 2002 r.  
- 3 złote i 14 srebrnych.  

 

Przyznane wyróżnienia są wielką 
chlubą i radością nie tylko dla rodziców, 
ale również dla wszystkich mieszkańców 

powiatu brzozowskiego, gdyż najlepiej 

świadczą o godnym naśladowania wypeł-
nianiu obowiązków wobec ojczyzny 
przez młode pokolenie  naszego terenu. 

 
Wyróżnieni rodzice: 

Gmina Brzozów: Maria i Władysław  
Bąk, Maria Dudek, Maria i Stanisław 
Florek, Stefania i Józef Głuszak, Maria  
i Piotr Kopczyk, Krystyna i Zdzisław 
Sadowscy, Zofia i Eugieniusz Winiarscy. 
Gmina Domaradz: Maria Wolanin, Ma-
ria i Eugieniusz Dziedzic, Janina i Tade-
usz Karnasiewicz, Emilia i Jan Szczęsni.  
Gmina Dydnia: Janina i Michał Kali-
nieccy, Maria i Jan Myćka. 
Gmina Haczów: Aleksandra i Włady-
sław Wojtyczka, Irena i Mieczysław Ma-
tusz. 
Gmina Jasienica Rosielna: Mieczysła-
wa i Mieczysław Walczak , Genowefa  
i Ludwik Fic. 

 
       Rzecznik Prasowy 

Starostwa Brzozowskiego 
           Magdalena Pilawska  

INFORMACJE Z POWIATU 

KOLEJNE MEDALE  „ZA ZASŁUGI  
DLA OBRONNOŚCI KRAJU” 
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KONKURS LITERACKI KONKURS LITERACKI „„ZŁOTE SYLABY”ZŁOTE SYLABY”  
Wyróżnione osoby w grupie wiekowej – uczniowie gimnazjów 
„Podkarpacie” 
               

Równin rozległych tu nie znajdziesz 
- to znak, że kiedyś drżała ziemia. 
Świadkami góry i pagórki 
parowy, co szarość zaciemniała. 
 

Zieleń się wspina do obłoków,  
co gonią, pędzą jak szalone. 
Drzewa w wiosennym „polonezie” 
chylą strojną w liście koronę. 
 

Rzeki i rzeczki rozśpiewane,  
hymnami wielbią swą urodę. 
Żaby wśród trawy przycupnięte, 
co chwila dają nura w wodę. 
 

Wiatr podkarpackie piosnki nuci,  
których się długo uczył od ludzi. 
I słonko złote, rozedrgane, 
co rano do życia nas budzi. 
 

Te wzgórza, rzeki i uliczki, 
rój domów, a w nich ludzkich zmagań 
szarzyzna. 
To moja mini podkarpacka – 
grabownicka Ojczyzna. 
 

                           Joanna Sitek – kl. Ib    
                       Gimnazjum w Grabownicy 

„Ojczyzna / Ojczyzna” 
 

Te lasy, te pola, 
ta rzeka, ta szkoła. 
- Ma wioska wesoła 
toż to ojczyzna moja. 
Mój dom w niej 
I życie się toczy ! 
Niech już tak zostanie. 

 
 

         „Jest” 
 
 

 

Moim szczęściem jest radość, 
Radość, przyjaźń i miłość ! 
Są jak trzy przewodniczki 
Szlaku życiowej wędrówki. 
Choć jest długi i trudny,  
szczęście trzyma się mojej duszy. 
 

 
 
                                        Paulina Szałajko – kl. Ib 
                                        Gimnazjum w Grabownicy 
 

„Zakątek” 
 
Są na świecie miejscowości, 
w których wielkie piękno gości. 
Jednak najcudniejsza w świecie, 
jest miejscowość Blizne – wiecie! 
Piękne domy oraz góry, 
a nad nimi błękit, chmury. 
Cudna zieleń, las i rzeka, 
w niej ochłoda w lecie czeka. 
Dwa kościoły te wspaniałe,  
stoją duże, okazałe. 
Jest też cmentarz i kaplica, 
która piękno wsi podsyca. 
To zakątki są Bliznego, 
ale jest w nich coś takiego,  
co urzeka i zachwyca –  
− to ta piękna okolica!  
 
                           Marta Niemiec – kl.II 
                           Gimnazjum w Bliznem  
 



WYSTAWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WYSTAWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WYSTAWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM    
W BRZOZOWIEW BRZOZOWIEW BRZOZOWIE   
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 KULTURA 

W Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie 
zorganizowana została wystawa modeli samolotów, 
wykonanych przez uczniów tamtejszej szkoły: Łuka-
sza Terchę i Łukasza Bobera przy  pomocy ucznia 
brzozowskiego gimnazjum Przemysława Terchy. 
Chłopcy zechcieli opowiedzieć nam o swym  niezwy-
kłym i uważanym za typowo męskie zainteresowaniu. 
Jest to stosunkowo młoda dziedzina, gdyż rozwinęła 
się ona w naszym kraju dopiero na początku lat  
90- tych. 

W przypadku  dwóch pierwszych chłopców 
decydujący wpływ na rozwijanie ich pasji mieli ojco-
wie. To właśnie oni kupili im pierwsze modele i poma-
gali w ich sklejaniu. Tato Łukasza Terchy sam kiedyś 
próbował swych sił w sklejaniu samolotów. W obecnej 
chwili obaj ojcowie przyglądają się z przychylnością  
i zrozumieniem poczynaniom synów, a niejednokrot-
nie potrafią też coś podpowiedzieć, doradzić.  Mode-
larstwem zajmowali się także kuzyni chłopców  
i w tym, że  interesują się oni sklejaniem samolotów, 
jest także ich zasługa. Łukasz Tercha „zaraził” swą 
pasją swego kuzyna Przemka, który interesuje się mo-
delarstwem już od 9-ciu lat. Młodzi modelarze stwier-
dzili, że samoloty towarzyszyły od zawsze ich życiu  
i już od wczesnego dzieciństwa stanowiły obok plasti-
kowych żołnierzyków, samochodzików i czołgów 
atrakcyjną zabawkę. Chłopcy są miłośnikami rzeczy 
związanych ze sztuką wojenną od wielu lat („ zauro-
czenie” Łukasza Terchy trwa niezmiennie  już 11 lat,  
drugi Łukasz  zajmuje się modelarstwem od 7 lat).                                                                                                                                                 

Pierwszy z chłopców interesuje się głównie 
samolotami – dużo czyta na ten temat i poznaje ich 
historię. Skleja także modele okrętów, które jak sam 
mówi stanowią dla niego odpoczynek od samolotów. 
Interesują go jednak głównie maszyny latające z okre-
su II wojny światowej oraz samoloty współczesne,  
w szczególności myśliwce. Do najbardziej wartościo-
wych egzemplarzy zalicza modele rosyjskie: Su- 27  
i MIG 23. Do tej pory Łukasz zgromadził w swej ko-
lekcji ok. 40 modeli, wśród których 20 z nich znalazło 
swe miejsce na wystawie. Wiele modeli wymaga re-

montu i naprawy. Chłopiec 
zdołał  zainteresować 
swym niecodziennym hob-
by swego brata Kamila, 
który także pomagał  
w przygotowaniu wysta-
wy, a już za rok być może 
sam przygotuje na nią swe 
modele.                 
Zainteresowania Łukasza  
Bobera skłaniają się w kie-
runku czołgów, choć ostat-
nio zaczął sklejać także 
samoloty. Oprócz  tego 
robi diramy- cementowe 
podstawki, drzewka, które 
stanowią otoczenie dla 
papierowych lub plastiko-

wych modeli. Chłopiec najbar-
dziej ceni sobie plastikowy 
czołg „Tygrys” oraz japoński 
model samolotu „Harabuza”. Ten 
modelarz może pochwalić się  
pięćdziesięcioma modelami, nie-
które z nich nie są jeszcze skoń-
czone.  

 Obydwaj zapaleńcy zgodnie 
podkreślają, że ich  zainteresowa-
nie jest 
b a r d z o 
c z a s o -
chłonne  
i wyma-
ga duże-
go wy-
s i ł k u . 
Zrobie-
nie jed-
n e g o 
mode lu 
wymaga 
od tygo-
dnia do 
miesiąca 
c z a s u . 
W i ę k -
szy sa-
molot można wykonać w dwa 
miesiące. Statki wymagają więk-
szego wysiłku, pancernikom na-
leży poświecić nawet pół roku.   
Młodzi modelarze ubolewają nad 
tym, że brakuje im czasu na roz-
wijanie zainteresowania. Są  
w klasie maturalnej i  dużo czasu 
muszą poświęcić na naukę. Oka-
zuje się, że modelarstwo przydaje 
się w szkole. Licealiści nie czyta-
jąc książek z historii, mogą bez 

zająknięcia opowiedzieć o bitwach  
i kampaniach lotniczych  I i  II woj-
ny  światowej.     

Najmłodszy wiekiem w tej 
modelarskiej drużynie jest uczeń 
Gimnazjum w Brzozowie- Przemy-
sław Tercha. Jego przygoda ze 
sklejaniem zaczęła się za namową 
kuzyna – Łukasza, który dwa lata 
temu zaproponował mu także skle-
janie modeli papierowych. Ostatnio 
chłopiec zainteresował się statkami, 
które nie są produkowane na maso-
wą skalę, więc nie ma mowy o po-
wtórzeniu się egzemplarzy. Prze-
mek z dumą mówi o amerykańskim 
myśliwcu „Mustang” niemieckiej 
109-tce,  polskich okrętach:  
„ Burzy”, „ Błyskawicy”, czy ja-
pońskich lotniskowcach. 

Wszyscy trzej chłopcy pod-
kreślają, że sklejanie modeli uczy 
cierpliwości i precyzji, które potem 
mogą przydać się w codziennym 
życiu. Jest to dla nich przyjemna 
forma spędzenia wolnego czasu. 
Dziwi więc fakt, że niektórzy  trak-
tują ich niezwykłe hobby z pobłaża-

niem i niechęcią. Ludzie ci powta-
rzają obiegowe sądy, że jest to za-
bawa dla małych dzieci i nie po-
winno to już cieszyć w pewnym 
wieku. My tym bardziej życzymy 
brzozowskim modelarzom wytrwa-
łości w rozwijaniu swej pasji i  po-
kuszenia się w przyszłości o wyko-
nanie modeli, które mogłyby samo-
dzielnie latać. 

Opracowała: Monika Jedynak 

Młodzi modelarze 

Wystawa samolotów w Liceum Ogólnokształcącym  



Sport szkolny 
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SPORT  

          Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzozowie podaje wyniki Powiatowych Igrzysk i Gimnazjady 
odbytych w miesiącu styczniu w 2002 r.: 
 

Igrzyska młodzieży szkolnej 
 

Pływanie 8 × 25 
                                 Dziewczyny                                                                                           Chłopcy 
 

    1. SP Blizne – Gimnazjum Jasienica R.                                                  1. SP Blizne – Gimnazjum Jasienica R.  
    2. SP Brzozów – Gimnazjum Brzozów                                                   2. SP Brzozów – Gimnazjum Brzozów 

 
Piłka ręczna   
                                 Dziewczyny                                                                                           Chłopcy 
 

           1. SP Orzechówka – Gimnazjum Jasienica R.                                        1. SP Haczów – Gimnazjum Haczów  
           2. SP Dydnia – Gimnazjum Dydnia                                                       2. SP Domaradz – Gimnazjum Domaradz 
           3. SP Nozdrzec – Gimnazjum Nozdrzec                                                3. SP Dydnia – Gimnazjum Dydnia 
 

Gimnazjada 
  

Piłka ręczna 
                                 Dziewczyny                                                                                   Chłopcy 
 

           1. Gimnazjum Wesoła oddz. Nozdrzec – G. Nozdrzec               1. Gimnazjum Haczów – Gimnazjum Haczów   
           2. Gimnazjum Jasienica Rosielna – G. Jasienica R.                    2. Gimnazjum Jasienica Rosielna – G. Jasienica R. 
           3. Gimnazjum Domaradz – G. Domaradz                                   3. Gimnazjum Domaradz – G. Domaradz 
 
Piłka koszykowa 
                                 Dziewczyny                                                                                 Chłopcy 

 

           1. Gimnazjum Górki – gmina Brzozów                                        1. Gimnazjum Humniska – gmina Brzozów  
           2. Gimnazjum Jasienica Rosielna – G. Jasienica R.                      2. Gimnazjum Haczów – gmina Haczów 
           3. Gimnazjum Haczów – gmina Haczów                                      3. Gimnazjum Wesoła oddz. Nozdrzec – g. Nozdrzec  
 
           Zwycięskie zespoły w grach drużynowych otrzymały pamiątkowe puchary, natomiast w pierwszych igrzyskach  
powiatowych w pływaniu puchary otrzymały szkoły, a uczestnicy pamiątkowe medale.   

 
Gimnazjada 
 
 

1.    Brzozów - 107 pkt 
2.    Haczów - 91 pkt 
3.    Przysietnica - 63 pkt 
4.    Jasienica R.  -59 pkt 
5.    Wesoła z oddz. Nozdzrzec  -56,5 pkt 
6.    Dydnia  -47,5 pkt 
7.    Stara Wieś - 43 pkt 
8.    Humniska - 32 pkt 
9.    Górki - 30 pkt 
10.  Domaradz - 25 pkt 
11.  Blizne - 20 pkt 
12.  Niebocko - 18 pkt 
13.  Grabownica - 16 pkt 
14.  Orzechówka -14 pkt 
 
 
 

 

I Grupa Młodzieży Szkolnej 
 

    Szkoły Podstawowe 
 

1.   SP Brzozów -  104 pkt 
2.   SP Haczów - 79 pkt 
3.   SP Blizne - 60 pkt 
4.   SP Humniska 1 - 57 pkt 
5.   SP Izdebki 2  -   52 pkt 

   6-7. SP Dydnia - 35 pkt, SP Orzechówka - 35 pkt 
    8-9. SPGrabownica - 25 pkt, SPJasienica Rosielna - 25 pkt 
    10-11. SP Nozdrzec 20 - pkt, SP Domaradz 1 -  20 pkt 
    12.  SP Golcowa 1 - 15 pkt 
    13. SP Górki - 13 pkt 
    14-15. SP Przysietnica 2 -  10 pkt 
    16-17.SP Izdebki 5 pkt, SP Przysietnica 1 - 5 pkt       
     18. SP Stara Wieś - 2 pkt 
     19. SP Niebocko - 1 pkt 
 

                  
Opracował Aleksander Raszewski 

 

Wyniki współzawodnictwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów na szczeblu powiatu za pierwsze półrocze  
2001/2002 
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KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA   
ROZRYWKA  

HOROSKOP 
BARAN (21 II – 20 IV) 
Czeka Cię: awans, lepsza praca i większe pieniądze. Nie bój się 
ryzyka – to co osiągnąłeś do tej pory, z pewnością nie przepad-

nie. Będziesz miał pogodny nastrój i dobre samopoczucie, gorzej jednak  
z refleksem i koncentracją. Entuzjazmem i witalnością przyciągniesz do 
siebie ludzi, a nowe znajomości okażą się niezwykle interesujące. 

BYK (21 IV – 21 V) 
Przyda Ci się Twoja umiejętność przewidywania. Zachowaj 
przytomność umysłu, nie daj się wciągnąć w żadne intrygi. 

Wśród ludzi uczciwych nie poniesiesz strat finansowych. Będziesz miał nie 
najlepsze samopoczucie, ale ktoś z bliskich Twojemu sercu sprawi, że od-
zyskasz dobry humor.  

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Dobre kontakty z krewnymi, nie rezygnuj pochopnie z wyjaz-
dów, spotkań, imprez w gronie rodzinnym. W pracy powinieneś 

osiągnąć swoje cele bez szczególnego trudu, pod warunkiem, że będziesz 
unikał konfliktów. Jeżeli zależy Ci na trwałym i udanym związku, zrezy-
gnuj z życia beztroskiego i skorzystaj z szansy na stabilizację. 

RAK (22 VI – 23 VII) 
Możesz zrealizować swoje plany, więc nie obniżaj lotów. Zrezy-
gnuj z mniej ważnych spraw, działaj w skupieniu. W sprawach 

zawodowych nie bój się ryzyka – zyskasz nie tylko pieniądze i szacunek, 
ale też wiarę we własne siły. Czeka Cię duże powodzenie w miłości.  

LEW (24 VII – 23 VIII) 
Szczęście jest bardzo blisko, nie wypatruj go za horyzontem. 
Masz szansę na błyskotliwy sukces w Twoim stylu, jeśli wyko-

rzystasz sprzyjające okoliczności. W końcu miesiąca nie podejmuj waż-
nych decyzji. Zanim coś powiesz – pomyśl. Opanuj chęć rządzenia wszyst-
kimi na około. 

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Masz szczęście do nieoczekiwanych okazji, które same wpadają 
Ci w ręce. W tym miesiącu wystarczy szybki refleks i uważne 
rozglądanie się wokół, żeby znacznie powiększyć stan konta. 

Puść w niepamięć urazy, ale zdecydowanie przetnij krępujące Cię więzy.  

WAGA (24 IX – 23 X) 
Trwa Twoja dobra passa. Rozsądek i odwaga sprawią, że podej-
miesz słuszne decyzje. Na horyzoncie są większe pieniądze, po 

które możesz sięgnąć bez specjalnego wysiłku. Unikaj plotkarskiego towa-
rzystwa i nie ulegaj wpływom przy wyborze partnera. Sam wiesz najlepiej, 
z kim jest Ci dobrze!  

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Unikaj próby sił – więcej osiągniesz szukając kompromisu. Także  
w sprawach finansowych kieruj się zasadą złotego środka. Jeśli 

jesteś sam, wkrótce czeka Cię niespodzianka. Ktoś z Twojego otoczenia, 
przy bliższym poznaniu, okaże się naprawdę fascynujący.   

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Zdecydowanie lepiej, będzie Ci się w tym miesiącu pracowało samo-
dzielnie niż z innymi. Źle znosisz pokorne wysłuchiwanie poleceń 
 i łatwo wdajesz się w spory, co nie będzie mile widziane przez szefa. 

Dzięki nadchodzącym zmianom będziesz wreszcie sobą, a życie nabierze 
nowych barw .  

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I) 
Nie śpiesz się i nie staraj się o sukces za wszelką cenę. Czas pracuje 
na Twoją korzyść. Chociaż wydaje Ci się, że plany zawisły w próż-

ni, sprawy wkrótce nabiorą tempa. W ważnych sprawach konsultuj się ze 
znajomymi, a w  miłości kieruj się intuicją.  

WODNIK (21 I – 19 II) 
Szczęście nadal Ci dopisuje, ale żeby je dłużej utrzymać, musisz 
ruszyć głową. Spróbuj bardziej praktycznie podejść do życia. Staran-

nie planuj przedsięwzięcia, skoncentruj się na tych pomysłach, które mają  
największą szansę na realizację.   

RYBY (20 II – 20 III) 
Jeśli miałeś trudności z podejmowaniem decyzji dotyczących pracy  
i finansów, to w tym miesiącu przypadek lub inni mogą zadecydo-

wać za Ciebie. Nie zapomnij, że też masz coś do powiedzenia. Gwiazdy 
sprzyjają nawiązywaniu kontaktów, w których Twój dyplomatyczny kunszt 
okaże się bardzo przydatny. Dzięki niemu wybrniesz z niejednej sytuacji.    
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie -
- przysłowie polskie.
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