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i leczenie raka piersi

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi
przy szpitalu w Brzozowie rozpoczęło funkcjonowanie w pełnym zakresie. Placówka wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt zapewnia pacjentkom kompleksową profilaktykę, pełną diagnostykę, leczenie
oraz opiekę po zakończonej terapii. W przestrzennych,
estetycznych pomieszczeniach, oddanych do użytku
23 czerwca bieżącego roku.
- Celem, ideą stworzenia Breast Canser Unitu
nie jest tylko diagnostyka i leczenie, ale tak naprawdę
wszelkie aspekty, jakie są związane z rakiem piersi. Począwszy od działań edukacyjnych, uświadamiających
pacjentki poprzez zachęcanie do przeprowadzania badań profilaktycznych, aż do diagnostyki zaawansowanej, nowoczesnej, leczenia wielokompleksowego specjalistycznego, bo takim dysponujemy, a w końcowym
etapie fachowej rehabilitacji, przekładającej się na
lepszy końcowy wynik kuracji pacjentek i lepszy komfort ich życia po leczeniu - powiedział lek. med. Józef
Gancarz - Kierownik Centrum Diagnostyki i Leczenia
Chorób Piersi.
Urządzenia, w jakie wyposażono Centrum
w sposób zdecydowany podnoszą skuteczność badań
oraz wykrywalność bardzo wczesnych zmian nowotworowych. Takie gwarancje daje między innymi mammograf dysponujący najnowszymi na świecie metodami
diagnostyki. - Badaniem podstawowym w diagnostyce
raka piersi pozostaje badanie mammograficzne, natomiast uzupełniającym USG. Jeśli stwierdzona zostanie
w obrębie piersi jakaś patologia, to później w zależności od rodzaju zmiany podążamy dalszą ścieżką. Kierujemy pacjentkę na rezonans magnetyczny, dostępny
u nas od 10 lat, mammografię spektralną, tomosyntezę, czy biopsje mammotomiczne. Po prostu zapewniamy
szeroki wachlarz badań diagnostycznych - podkreślił
szef nowo otwartego ośrodka.

Powiat Brzozowski
Diagnozowanie oraz leczenie pacjentek odbywa się naprawdę w komfortowych
warunkach. W gabinetach o dużym metrażu i najwyższym standardzie technicznym.
Ponadto Centrum Diagnostyki i Leczenia
Chorób Piersi ściśle współdziała z niektórymi oddziałami, poradniami oraz zakładami brzozowskiego szpitala. - W 1976 roku
wykonaliśmy pierwsze dwa odjęcia piersi
w Brzozowie. To był początek onkologii.
W 1995 roku z kolei przeprowadziłem pierwszą oszczędzającą operację piersi. Pamiętam, że uczyniłem to z lekkim niepokojem,
czy nie będzie szybkiej wznowy, ponieważ
nie miałem jeszcze wielkiego doświadcze-

nia w tego typu zabiegach. Pacjentka żyje
do dzisiaj, czuje się dobrze. W kolejnych latach kontynuowaliśmy ten rodzaj operacji,
pracując oczywiście w nie tak doskonałym
ośrodku, jak Centrum Diagnostyki i Leczenia
Chorób Piersi. Wyposażonym w całą bazę
diagnostyczną i zatrudniającym znakomitych

fachowców. Po prostu zaszczytem jest pracować w takim ośrodku - stwierdził dr n. med.
Józef Oberc - Ordynator Oddziału Chirurgii
Onkologicznej brzozowskiego szpitala.
Bardzo aktywny udział w procesie diagnostycznym raka piersi bierze też patomorfolog. Najpierw we wczesnej fazie przedoperacyjnej, kiedy otrzymuje do badania
materiał tkankowy, pochodzący najczęściej
z biopsji. - To materiał pobierany pod kontrolą USG bezpośrednio z guza, z którego nae-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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stępnie wykonuje się preparat, oceniany pod
mikroskopem. Wynik tego badania stwierdza
obecność raka, jego typ histologiczny oraz
stopień złośliwości. Patomorfolog włączony
jest także do diagnostyki raka piersi na etapie pooperacyjnym. Badamy wtedy materiał
tkankowy po zabiegu oszczędzającym, bądź
radykalnym. Posiadamy wówczas znacznie
więcej informacji, mogąc ocenić nie tylko
typ histologiczny, stopień złośliwości, ale też
stopień zaawansowania nowotworu, wielkość guza, naciekanie skóry i powłok klatki
piersiowej, jak również obecność przerzutów
w węzłach chłonnych - zaznaczyła dr hab. n.
med. Ewa Kaznowska - Kierownik Zakładu
Patomorfologii w szpitalu w Brzozowie.
Rak piersi jest nowotworem najczęściej
występującym u kobiet.
Niestety liczba zachorowań rośnie i tendencja
ta dotyczy coraz młodszych pacjentek, w wieku między trzydziestym,
a czterdziestym rokiem
życia. Tym cenniejsza
zatem inicjatywa ich
wsparcia nie tylko od
strony stricte medycznej, lecz także psychologicznej. - Przyjmują na terenie naszego Centrum specjaliści
onkolodzy wszystkich dziedzin, jak również
pani magister psycholog, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami leczonymi onkologicznie. Ponadto jesteśmy partnerem portalu wyleczrakapiersi.
pl, gdzie pacjentki mogą
znaleźć mnóstwo porad
odnoście zachowania,
czy postępowania po
stwierdzonej chorobie
nowotworowej. Firma
prowadząca portal dostarczać nam też będzie
materiały edukacyjne,
a my rozpowszechniać je
wśród naszych pacjentek
- dodał lek. med. Józef
Gancarz - Kierownik
Centrum
Diagnostyki
i Leczenia Chorób Piersi. I to kolejna korzyść
z utworzenia Centrum Diagnostyki i Leczenia
Chorób Piersi. Jego funkcjonowanie bowiem
pozytywnie wpłynie na praktyki profilaktyczne. - Będziemy zachęcać pacjentki do badań
profilaktycznych, poza tym nie bez znaczenia
jest fakt, że dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym wykrywanie
zmian wielkości już kilku milimetrów. A wiadomo, że im nowotwór mniejszy, stwierdzony
we wcześniejszym stadium, tym większa szansa na całkowite wyleczenie - stwierdził Józef

Justyna Ziemiańska - Koordynator Organizacyjny
Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

Gancarz. Centrum współpracuje ze
specjalistami medycyny plastycznej,
umożliwiając tym samym wykonywanie zabiegów rekonstrukcji piersi.
- W naszym ośrodku już miały miejsce
operacje plastyczne. Współpracujemy
z doświadczonymi chirurgami plastykami, którzy do nas regularnie będą
przyjeżdżać i wykonywać te zabiegi
oraz szkolić naszych chirurgów onkologów - zapewnił lek. med. Józef Gancarz - Kierownik Centrum Diagnostyki
i Leczenia Chorób Piersi.
Pacjentki mogą liczyć na pomoc
koordynatora organizacyjnego placówki. To dodatkowy atut Centrum,
ponieważ pacjentki w sposób maksymalnie szybki trafiają do specjalisty.
- Koordynator organizacyjny zajmuje
się techniczną stroną leczenia. Zależy
nam na tym, żeby pacjentki natychmiast docierały do określonego specjalisty, otrzymywały potrzebną pomoc i nie czekały zbyt długo na wyniki
badań. W każdym momencie służymy
wsparciem, wysłuchujemy pacjentek.
Po konsultacji z lekarzem udzielamy
wskazówek, gdzie i kiedy należy się
zgłosić w celu kontynuacji procesu
leczenia - poinformowała Justyna Ziemiańska - Koordynator Organizacyjny Centrum Diagnostyki i Leczenia
Chorób Piersi. Realizację inwestycji
umożliwiło wsparcie finansowe między innymi z budżetu państwa oraz
powiatu brzozowskiego. - Otwarcie
ośrodka, to chyba przełomowy dzień
w leczeniu nowotworów piersi w szpitalu w Brzozowie. Historia tego przedsięwzięcia nie tak dawno się zrodziła,
ponieważ parę miesięcy temu pani
wojewoda podkarpacka zasugerowała,
żeby takie Centrum powstało w Brzo3
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zowie przy dofinansowaniu z budżetu państwa
oraz powiatu. Nie było żadnych wątpliwości
co do utworzenia ośrodka, ponieważ z punktu widzenia diagnostyki i leczenia raka piersi
był bardzo potrzebny. To choroba cywilizacyjna XXI wieku. Kobiety nią obciążone cierpią
zarówno fizycznie, jak i psychicznie, zatem
stworzenie warunków poprawiających ich
sytuację jest dla wszystkich bardzo istotne.
Rada powiatu oraz zarząd podjęli zdecydowane stanowisko popierające inicjatywę merytorycznie i finansowo - powiedział Zdzisław
Szmyd - Starosta Brzozowski. Pozyskano też
sponsorów prywatnych. Wśród firm i instytucji wspomagających finansowo inwestycję
znaleźli się: Inwentech Group, Nowy Styl, Juventas: rehabilitacja & masaż & SPA, Sanitas.
- Mamy wielkie szczęście, że w naszym regionie działa wiele firm zarządzanych przez ludzi
o wielkich sercach. Odpowiedź tych przedsiębiorstw na prośbę o wsparcie przekroczyła
nasze oczekiwania i jest to odpowiedni moment do podziękowań dla wszystkich przyczyniających się do powstania Centrum - zwrócił
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się do darczyńców lek. med. Józef Gancarz - Kierownik Centrum Diagnostyki
i Leczenia Chorób Piersi.
Podczas otwarcia Centrum odsłonięto również tablicę upamiętniającą
doktora Zbigniewa Kubasa, wieloletniego dyrektora brzozowskiego szpitala.
Otwarcie ośrodka dowiodło, że dyrektor Kubas stworzył w Brzozowie coś
trwałego i wartościowego na dziesięciolecia. - Co ciekawsze znajdujemy się
w budynku pamiętającym czasy księdza Bielawskiego, założyciela szpitala
w Brzozowie oraz doktora Kubasa, twórcy brzozowskiej onkologii. Na zdjęciach
archiwalnych widać, że był to budynek
o ceglanej fasadzie i stał samotnie. W tej
chwili widzimy ile pawilonów mu towarzyszy, a sama fasada po termomodernizacji prezentuje się zupełnie inaczej.
Stary szpital obserwowaliśmy podczas
prac remontowych. Odsłonięto wówczas
stare mury, czy drewniane sklepienia,
pamiętające dawne czasy. Technicznie

wszystko się zmieniło, natomiast pozostała
idea, przyświecająca wszystkim kolejnym
pokoleniom pracującym w szpitalu. Taka
mianowicie, żeby szpital leczył na coraz
wyższym poziomie i w coraz większym
stopniu pomagał pacjentom - podkreślił
lek. med. Tomasz Kondraciuk - Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego. Uczestnikiem poszczególnych etapów
rozwoju brzozowskiej lecznicy jest chirurg
onkolog, Józef Oberc. - Pierwszą operację
odjęcia piersi przeprowadził doktor Kubas,
ja natomiast przy jego asyście, wykonałem
drugi zabieg. Zbigniew Kubas zainicjował
utworzenie onkologii w Brzozowie i wielka
pamięć o jego zasługach, dokonaniach towarzyszy mi do dzisiaj. Otwarcie Centrum
Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi to
ugruntowanie dobrej tradycji brzozowskiej
onkologii - podsumował dr n. med. Józef
Oberc - Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej brzozowskiego szpitala.
Sebastian Czech

Nowoczesna diagnostyka w brzozowskim szpitalu
3,5 miliona złotych rządowej dotacji
otrzymał Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój technik diagnostycznych i zabiegowych poprzez
zakup specjalistycznego sprzętu, a do kwoty
państwowego dofinansowania dodać należy
jeszcze 20-procentowy wkład własny, pochodzący z budżetu powiatu brzozowskiego.
- Dyrekcja szpitala zaproponowała
złożenie wniosku na zakup aparatury medycznej o wysokim standardzie europejskim w diagnozowaniu niektórych schorzeń, szczególnie w zakresie kardiologii
oraz onkologii. Kiedy zwrócono się do mnie
z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania inwestycji z naszych środków nie
miałem żadnych wątpliwości, ponieważ od
początku wiedziałem, że sprawa będzie służyć unowocześnieniu szpitala w Brzozowie,
a w konsekwencji jego rozwojowi. Obecnie
wiadomo już, że plany zostaną zrealizowane,
zaś zakup aparatury dokonany. Jako powiat
współfinansujemy to przedsięwzięcie w wysokości 20 procent wartości całego kontraktu,
a więc kwotą 900 tysięcy złotych. W sumie na nowe urządzenia szpital dysponuje
środkami w wysokości prawie 4,5 miliona
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złotych - powiedział Zdzisław Szmyd
- Starosta Brzozowski. Szpital od początku wnioskował o zakup określonego
sprzętu, wskazując konkretne oddziały
lecznicy. Zgodnie z dokumentem placówka nabędzie aparaty z najwyższej
jakościowo półki. - Przede wszystkim
zakupimy mammograf cyfrowy. To rozbudowany sprzęt, pozwalający na wykonywanie mammografii, tomosyntezy
i mammografii spektralnej oraz biopsji
celowanych, w tym biopsji mammotomicznych. Czyli mamy do czynienia
z urządzeniem zarówno do zabiegów,
jak i do diagnostyki. Zamierzamy ponadto zaopatrzyć się w aparat RTG cyfrowy. Jeden funkcjonuje już w naszym
szpitalu, ale potrzeby placówki są olbrzymie i cały czas zmuszeni jesteśmy
korzystać z aparatu analogowego, gdzie
występuje konieczność wywoływania
zdjęć w ciemni. Personel narażony jest
na różnego rodzaju chemikalia, jeżeli
zatem pacjent potrzebuje skorzystania
z tego zdjęcia, to targa pod pachą wiel-

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Tomasz Kondraciuk

ką kliszę, idąc z nią do kolejnych poradni.
Sprawienie drugiego aparatu cyfrowego poprawi zdecydowanie komfort pracy
i spowoduje, że zlikwidujemy cały obrót
chemikaliami, kliszami, wyniki będą rozsyłane po sieci elektronicznej szpitala, do
której dostęp online posiada personel. Jeśli
pacjent musi wziąć wynik na zewnątrz, to
otrzymuje go na pendrivie albo na nagranej płycie. Dodatkowo nowy sprzęt RTG ma
taką funkcjonalność, że jest tam możliwość
podglądu na żywo pacjenta prześwietlanego, dzięki czemu mamy sposobność badania z użyciem kontrastu - podkreślił lek.
Tomasz Kondraciuk - Dyrektor Szpitala
w Brzozowie.
Dzięki środkom uzyskanym z ministerstwa planowany jest zakup wysokospecdjalistycznego sprzętu na oddziale
kardiologicznym. Zostanie wykotrzystany
http://www.powiatbrzozow.pl
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między innymi do zabiegów ablacji migotania przedsionków z zastosowaniem
zimna, tzw. krioablacji. Migotanie przedsionków to najczęstsze trwałe zaburzenie
rytmu. Wiąże się niestety z podwyższonym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu,
sięgającym około 20 procent na rok, co
może znacząco zwiększać umieralność
w tej grupie chorych. Ablacja z użyciem
zimna jest najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą metodą inawzyjną służącą do
leczenia i zapobiegania napadów migotania przedsionków. Skuteczność krioablacji
wykonanych w specjalistycznych ośrodkach sięga nwet 80 procent. Ablacja objawowego napadowego migotania przedsionków ma najwyższą klasę zaleceń w
aktualnych wytycznych kardiologicznych.
Ponadto, w ramach ministerialnej
puli, oddział nabędzie jeden z najnowocześniejszych aparatów echokardiograficznych wraz z opcją wykonywania trójwymiarowych badań przezprzełykowych.
Zwiększy to w sposób zdecydowany ddostęp badań echokardiograficznych (aktualnie na oddziale kardiologicznych jest tylko
jeden aparat), zmniejszy kolejki oczekujących oraz pozwoli na bardziej dokładną
i specjalistyczną diagnostykę obrazową
serca.
Wspomniany wcześniej przez dyrektora mammograf stanowić będzie wyposażenie Centrum Diagnostyki i Leczenia
Chorób Piersi przy szpitalu w Brzozowie,
który otwarto 23 czerwca br. - Mammograf
należy dla sprzętu najwyższej klasy. W pełni cyfrowy, czyli mający też duży wpływ na
ochronę środowiska, jako że obejdzie się
bez zużywania odczynników chemicznych
i klisz rentgenowskich. Poza tym urządzenie wyposażone jest w opcję zwaną
tomosyntezą, porównywalną do tomografii komputerowej, czyli pozwalającą na
diagnozowanie piersi w warstwach, jakby
pokrojonych plastrach. Metoda w znaczny sposób podnosi skuteczność badania,
wykrywalność bardzo wczesnych zmian
nowotworowych. Efektywność diagnostyki i leczenia podniesie mammografia
spektralna, a więc badanie piersi po dożylnym podaniu środka kontrastowego,
ułatwiającego w dużym stopniu różnico-

wanie zmian łagodnych i złośliwych oraz
przyspieszającego diagnostykę. Zastąpi bowiem dużą część badań rezonansu magnetycznego piersi, którym oczywiście również
dysponujemy, ale ze względu na dużą ilość
badań czas oczekiwania jest nieco dłuższy. Natomiast do mammografu pacjentki
będą miały dostęp niemal natychmiastowy.
Nadzieje pokładamy w biopsjach stereotaktycznych pod kontrolą mammografii,
których do tej pory nie przeprowadzaliśmy
w szpitalu. Przy pomocy mammotomu jeste-

szpital w Brzozowie nie odbiegał od innych
lecznic, starał się jak mógł, aby placówka
z roku na rok pracowała coraz lepiej,
coraz skuteczniej pomagała ludziom,
ratowała ich zdrowie i życie. Centrum
Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi
w Brzozowie pod względem estetycznym, technicznym oraz merytorycznym
równa do najlepszych ośrodków krajowych i europejskich - podkreślił lek. Tomasz Kondraciuk - Dyrektor Szpitala
w Brzozowie.
lek. med. Józef Gancarz

śmy w stanie przeprowadzać badania diagnostyczne, jak również usuwać niewielkie
zmiany patologiczne w piersi - stwierdził
lek. Józef Gancarz z Centrum Diagnostyki
i Leczenia Chorób Piersi w Brzozowie.
Obecne inwestycje zbiegają się z jubileuszem 70-lecia uroczystego otwarcia
brzozowskiego szpitala. Spełniają się zatem marzenia Zbigniewa Kubasa, chirurga
i dyrektora placówki w latach 1968-1990,
twórcy brzozowskiej onkologii. Ta bowiem
stała się czołowym ośrodkiem nie tylko
województwa podkarpackiego, ale współpracującym z największymi, akademickimi
klinikami w Polsce. - Centrum Leczenia
Chorób Piersi, które jest obecnie najbardziej nowoczesną częścią szpitala, miejscem
wzorcowym jeśli chodzi o rozwój lecznicy,
dedykujemy śp. dyrektorowi Zbigniewowi
Kubasowi. Wspaniałemu lekarzowi, chirurgowi, konsultantowi wojewódzkiemu
w dziedzinie onkologii. Myślę, że byłby dumny z tego oddziału. Troszczył się zawsze, żeby

- Wśród parlamentarzystów, władz
wojewódzkich szczebla rządowego i samorządowego jest wiele osób wspierających działania naszego szpitala, życzliwie patrzących na starania placówki
o różne formy dofinansowania rozmaitych
inwestycji służących nie tylko mieszkańcom powiatu brzozowskiego, ale również
całego województwa podkarpackiego.
Chciałem zatem przy tej okazji podziękować parlamentarzystom: Markowi
Kuchcińskiemu, Piotrowi Babinetzowi,
Adamowi Śnieżkowi, ponadto doktorowi
Markowi Styczkiewiczowi Ordynatorowi
Oddziału Kardiologicznego w szpitalu
w Brzozowie, dyrekcji placówki, a także
Wojewodzie Podkarpackiemu Ewie Leniart - podsumował Zdzisław Szmyd Starosta Brzozowski.
Wniosek o współfinansowanie zakupu aparatury skierowany został do premiera rządu za pośrednictwem właśnie
wojewody i zaopiniowanie dokumentu
miało wielkie znaczenie przy rozpatrywaniu dokumentu w Warszawie.
Sebastian Czech

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Powiatowe inwestycje w dobie koronawirusa
Rozmowa ze Starostą Brzozowskim Zdzisławem Szmydem

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd

Sebastian Czech: Cały czas żyjemy
w dobie zakażeń koronawirusem, ale
epidemia nie wpływa destrukcyjnie na
funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Oprócz działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się
choroby, pozyskiwane są środki na inwestycje drogowe, budowlane, remontowe, prowadzone są planowe prace,
natomiast kolejne projekty czekają na
realizację. Starostwo oraz Powiatowy
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie natychmiast
zareagowali na zamknięcie placówek
oświatowych w związku z pandemią
i przejście na zdalne nauczanie. Zakupiono bowiem laptopy, czyli sprzęt
umożliwiający uczniom taką formę
kontynuowania edukacji w roku szkolnym 2019/2020.
Zdzisław Szmyd: Z chwilą nakazu
kształcenia zdalnego rząd zainicjował
akcję zakupu laptopów uczniom i nauczy-

cielom, wszystkim, którzy mogliby mieć problemy z nabyciem i użytkowaniem sprzętu.
Powiat brzozowski otrzymał na ten cel do
dyspozycji 80 tysięcy złotych i za tę kwotę
zakupiliśmy 30 sztuk laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli brzozowskich
szkół średnich.
S. Cz.: W jaki sposób zostały rozdysponowane?
Z. Sz.: I Liceum Ogólnokształcące otrzymało 13 sztuk, Zespół Szkół Budowlanych 6,
Zespół Szkół Ekonomicznych 8 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3 laptopy. Z informacji dyrektorów tych placówek
jednoznacznie wynika, że inicjatywa okazała się bardzo potrzebna, ponieważ zarówno
uczniowie, jak i część nauczycieli nie dysponowała sprzętem zapewniającym komfort
pracy w nauczaniu zdalnym.
S. Cz.: Czyli to nie było tylko wsparcie,
ale w ogóle w wielu przypadkach umożliwienie tego typu nauczania.
Z. Sz.: Z pewnością mogłyby pojawić się
kłopoty, bo jeżeli ktoś nie posiadał laptopów
odpowiedniej klasy i jakości, to trudno byłoby mu uczestniczyć w kształceniu. Oczywiście szkoły posiadają dzisiaj sprzęt do nauki
informatyki, lecz często w ilości niewystarczającej. Dlatego uzupełnienie sprzętu zapobiegło trudnościom.
S. Cz.: Podkreślmy raz jeszcze, że zakup
laptopów w całości sfinansowano ze środków zewnętrznych.
Z. Sz.: Konkretnie z programu rządowego
„zdalnaszkoła”, realizowanego ze środków
europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na który
przeznaczono ogółem 180 milionów złotych.
S. Cz.: Nieobecność uczniów w szkołach

wpływa w jakiś sposób na decyzje o pracach remontowo-budowlanych w poszczególnych placówkach, czy jest ustalony kalendarz inwestycyjny i cały czas
się go starostwo trzyma?
Z. Sz.: Już w roku ubiegłym podejmowano
decyzje o planie inwestycyjnym w oświacie. Okazało się, że potrzebne są różne
przedsięwzięcia
remontowo-budowlane
w budynkach niestety nienowych, stąd zabezpieczyliśmy w budżecie środki umożliwiające przeprowadzenie koniecznych
prac.
S. Cz.: Wymieńmy zatem te konieczne
inwestycje.
Z. Sz.: Zaplanowaliśmy wymianę dachu
na budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych
wraz z robotami towarzyszącymi. Rozstrzygnięty przetarg pozwolił zaoszczędzić 200
tysięcy złotych, ponieważ szacowaliśmy
koszt na około milion złotych, natomiast
firma wygrywająca przetarg zagwarantowała wykonanie prac za kwotę 800 tysięcy
złotych. Jednocześnie złożyliśmy wniosek
o przyznanie nam 50-procentowej dotacji
na ten cel z rezerwy budżetowej państwa.
Dokument przeszedł wstępną, pozytywną
weryfikację u wojewody podkarpackiego
i mam nadzieję, że dofinansowanie otrzymamy.
S. Cz.: W budynkach innych placówek
również będą prowadzone prace?
Z. Sz.: Przewidujemy przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotłów i instalacji centralnego ogrzewania w I Liceum
Ogólnokształcącym w Brzozowie oraz
uzupełnienie tynków zewnętrznych po
ubiegłorocznych pracach remontowych,
polegających na odwodnieniu budynku

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
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ogólniaka. Przedstawiono mi informację,
że stan urządzeń grzewczych, włącznie
z piecem, jest na tyle zły, że grozi awarią
w połowie sezonu grzewczego. Dlatego
podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu
inwestycji, której koszt szacowaliśmy na
700 tysięcy złotych. Po postępowaniu
przetargowym są oszczędności, ponieważ
koszty zmniejszyły się do 445 tysięcy. Nawiązując jeszcze do ubiegłorocznych prac
przy liceum, to podkreślmy, że dzięki nim
wykryto przyczynę zagrzybienia. Okazało
się nią wadliwie wykonane boisko sportowe, czego z kolei konsekwencją było postanowienie o jego remoncie. I też sporządziliśmy wniosek do ministerstwa sportu
o pokrycie w połowie kosztów tej inwestycji. Gdyby został pozytywnie rozpatrzony,
to razem z ministerstwem płacilibyśmy po
350 tysięcy złotych.
S. Cz.: Ważne plany dotyczą również
Zespołu Szkół Budowlanych, ponieważ
ich realizacja wpłynęłaby pozytywnie
na edukację praktyczną uczniów placówki.
Z. Sz.: Chcemy tam wybudować nowe
warsztaty szkolne. Obecny budynek niebezpiecznie pęka, dlatego podjęliśmy

scach, więc chcemy zmienić tę sytuację.
Po remoncie i pracach adaptacyjnych
część uczniów przeniesie się tam do
nowo utworzonych sal lekcyjnych. Wartość tej z kolei inwestycji wyniesie około
300 tysięcy złotych.
S. Cz.: Systematyczna poprawa komfortu nauczania nie jest jedynym kierunkiem inwestycyjnym w powiecie
brzozowskim. Na bieżąco bowiem
monitorowana jest również sytuacja
na drogach.
Z. Sz.: I dzięki temu podejmujemy szybkie decyzje o remontach stosownie do
potrzeb. Obecny sezon w odniesieniu
do inwestycji drogowych rozpoczęliśmy
bardzo udanie, ponieważ pozyskaliśmy
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 milion
800 tysięcy złotych. Kwota powyższa
plus wkład własny z budżetu powiatu
(1 milion 200 tysięcy złotych) pozwolą na przebudowę 3,5 kilometra dróg,
a dokładnie blisko 2 kilometrów drogi
zlokalizowanej w Orzechówce - koszt
łączny 1 milion 800 tysięcy złotych,
środki zewnętrzne 1 milion 100 tysięcy
złotych, a własne 700 tysięcy złotych

Droga powiatowa Niebocko - Grabówka - Falejówka

decyzję o rozpoczęciu tego zadania. Inwestycję zaliczyć należy do kosztownych,
ponieważ pochłonie około 3 miliony złotych, stąd konieczność podziału zadania
na 3 etapy. Mam informację, że w przyszłym roku będziemy mogli starać się
o dofinansowanie z rezerwy budżetowej
państwa. W bieżącym na pewno wykonamy fundamenty, natomiast w roku 2021
planujemy postawić budynek w stanie
surowym, zaś za 2 lata zajmiemy się jego
wyposażeniem w sprzęt.
S. Cz.: Jeśli chodzi o budynek obecnych warsztatów, to zostanie całkowicie
wyłączony z użytkowania, czy będzie
przeznaczony dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, bo na terenie właśnie tej
szkoły się znajduje?
Z. Sz.: Zamierzeniem jest wykorzystanie tego budynku, ponieważ ekonomik
nie mieści wszystkich uczniów w jednym
obiekcie. Są oni rozproszeni w kilku mieje-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

oraz w Grabówce (1500 metrów drogi
i 220 metrów chodnika - koszt łączny
1 milion 130 tysięcy złotych, środki zewnętrzne 680 tysięcy, a własne 450 tysięcy złotych).
S. Cz.: Ubiegłoroczna, majowa powódź spowodowała w powiatowej infrastrukturze drogowej duże straty.
Są szanse na usunięcie szkód?
Z. Sz.: Specjalna komisja stwierdziła,
że w powiecie brzozowskim uszkodzonych zostało około 20 kilometrów dróg
i na ich naprawę, w ramach rządowego programu, przeznaczono 80 procent
dofinansowania. Początkiem bieżącego
roku wojewoda zaproponowała złożenie
wniosków na 5 zadań według kolejności
uznanej przez nas za najpilniejszą. Tak
też uczyniliśmy i wartość inwestycyjna
tych projektów opiewa na ponad 11 milionów złotych. Co prawda program nie
został jeszcze uruchomiony, ale mamy

Droga powiatowa Brzezianka - Orzechówka - Stara Wieś

zabezpieczone pieniądze na wkład własny.
W trakcie opracowania jest 13 wniosków
o sporządzenie dokumentacji na niezbędne
prace w drogownictwie. Wśród nich znajduje
się około kilometra chodnika na małej stronie
w Starej Wsi, gdzie pobocze uległo zniszczeniu
podczas remontu głównej drogi. Dokumentacja
ma być ukończona pod koniec sierpnia br., a inwestycje chcemy zrealizować w przyszłym roku.
Drugim z tych zadań jest naprawa nawierzchni, ale przede wszystkim budowa chodnika na
drodze w kierunku od Przysietnicy do Tesco.
Ponadto planujemy prace w Izdebkach, Warze,
Haczowie, Domaradzu. Sporo tych inwestycji,
ale myślę, że przy określonych możliwościach
dotacyjnych uda się wszystkie zrealizować
w ciągu dwóch, najwyżej trzech lat.
S. Cz.: Komunikacja współcześnie, to nie
tylko bezpieczeństwo i wygodna jazda, ale
również szansa na szybszy rozwój gospodarczy.
Z. Sz.: Bezwzględnie tak. Czas, to pieniądz,
zatem sprawne przemieszczanie się z miejsca
na miejsce w celach na przykład biznesowych
jest w zasadzie kluczowe dla zainteresowania
się regionem, czy konkretnym powiatem. Dlatego dbanie o stan nawierzchni naszych dróg
stanowi jedno z nadrzędnych zadań. Cieszy
również fakt, że starania czynione o uzyskanie dofinansowania przynoszą konkretne rezultaty, są po prostu skuteczne. W niektórych
przypadkach pieniądze z zewnątrz przyspieszają prace, a niekiedy umożliwiają ich podjęcie. Słowem pozwalają utrzymać stan dróg
w odpowiednim stanie.
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S. Cz.: Podniesie się również komfort poruszania pieszych?
Z. Sz.: Zawsze należy mieć to na uwadze,
mówiąc o zadaniach drogowych. Część
z inwestycji chodnikowych realizowana jest
jako oddzielne, samodzielne przedsięwzięcia, a inne w ramach przebudowy konkretnych dróg. Warto wspomnieć, że trwają już
prace przy budowie chodników w Haczowie, Jabłonicy Polskiej i Jasionowie. Łącznie powstanie pół kilometra chodnika za
kwotę 530 tysięcy złotych. W połowie kosztów partycypuje gmina Haczów.
S. Cz.: Przypomnijmy, że cały czas
działamy w dobie koronawirusa, czyli
w czasie epidemii. Statystyka dla powiatu
brzozowskiego wygląda korzystnie, zatem dane odzwierciedlają chyba zarówno
szybkie i trafne decyzje władz powiatu,
szefów poszczególnych jednostek podległych starostwu w Brzozowie, jak i odpowiedzialnego podejścia społeczeństwa,
stosującego się do nakazów ograniczających międzyludzkie kontakty sprzyjające
zakażeniom?
Z. Sz.: Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Pracownicy starostwa, naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek. Szczególnie
chciałem podziękować Sekretarz Powiatu
Ewie Tabisz, Radcy Prawnej Lucynie Gosztyle-Orzechowskiej, Naczelnik Wydziału
Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa,
Obronności i Spraw Obywatelskich Annie Rymarz oraz Dyrektorowi – Członkowi
Zarządu Wiesławowi Marchlowi. Słowa
uznania należą się również całemu społeczeństwu powiatu brzozowskiego, które
cały czas stosowało się do rządowych zaleceń, niczego nie lekceważąc. Nie naruszało
dyscypliny, co zresztą potwierdzała brzozowska policja. Stróże prawa bowiem potwierdzili, że po dwóch tygodniach trwania
kwarantanny mieli tylko jedną interwencję
wymagającą nałożenia mandatu karnego.
Dlatego dziękuję wszystkim przyczyniającym się do skutecznego przeciwstawienia
się epidemii.
S. Cz.: Na dowód różnych zdarzeń
wymagających
natychmiastowych
i konkretnych zarządzeń mogą posłużyć
jakieś konkretne przykłady?
Z. Sz.: Pewnej soboty otrzymałem telefon od pani dyrektor Sanepidu, że z Wysp
Brytyjskich do Brzozowa powraca grupa młodzieży z nauczycielami, podlegająca obowiązkowo kwarantannie. Trzeba było zatem jak najszybciej pomyśleć
i zadecydować, gdzie młodzież ulokować
i zapewnić jej odpowiednie warunki do pobytu. Zadzwoniłem od razu do pani dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ponieważ internat posiadał wolne
miejsca. Odpowiedziała mi, że lokalowo
budynek przygotowany jest do przyjęcia
kilkunastu osób, lecz występuje problem
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z tapczanami, ponieważ takimi ilościami internat wówczas nie dysponował.
Okazało się jednak, że dla chcącego nic
trudnego, tapczany ściągnięto ze strychu
i szybko sprawę pozytywnie załatwiono.
Innym przykładem niech będzie powrót
zza granicy kierowcy tira. Człowiek ten
stwierdził, że ma gorączkę i zatrzymał
się zaraz po jej przekroczeniu, telefonując do Sanepidu, którego obowiązkiem było zapewnienie indywidualnej
kwarantanny. Trwało to około 3 godzin
i udało się wygospodarować odpowiednie pomieszczenie, spełniające oczywiście wymagane normy.
S. Cz.: W Starostwie Powiatowym
w Brzozowie oraz jednostkach podległych od początku ogłoszenia epidemii
zastosowano bezwzględne środki bezpieczeństwa, wprowadzając wszelkie
zalecenia wynikające z rządowych
ustaw?
Z. Sz.: Od początku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego opracowano oraz rozpowszechniono wśród
mieszkańców liczne komunikaty oraz
instrukcje zachowania wobec potencjal-

załatwianiem pilnych kwestii zgłaszanych
przez petentów.
S. Cz.: Instytucje zaopatrzono w niezbędne środki dezynfekcyjne, zaś pracowników wyposażono w maseczki szyte w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej
w Orzechówce, jak i gminach powiatu
brzozowskiego. I właśnie akcja szycia maseczek bardzo zmobilizowała chyba wiele
podmiotów i osób prywatnych?
Z. Sz.: Po przeprowadzeniu szerokiego rozpoznania oraz zasięgnięciu opinii szpitala
w Brzozowie i Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie podjęto decyzję o zakupie generatora ozonu używanego do dezynfekcji pomieszczeń. W marcu natomiast, wobec braku
maseczek ochronnych, zdecydowano się na
ich szycie przez pracowników Powiatowego
Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce. Produkowano model z pozytywną rekomendacją brzozowskiego szpitala. Wyzwaniem było wyszukanie i zakup właściwego
materiału, w tym ilości metrażu potrzebnego do zabezpieczenia zgłaszanych potrzeb.
W maseczki z CIS-u zaopatrywane były następujące jednostki: Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-

nego zagrożenia. Kanałami przekazu
informacji były powiatowe media, strona internetowa Starostwa Powiatowego
w Brzozowie, a także tablice informacyjne
i obwieszczenia na drzwiach wejściowych
do urzędów, gmin powiatu brzozowskiego,
a dzięki uprzejmości duchownych, również
w kościołach.
S. Cz.: Nowe regulacje, rozporządzenia, stopniowe odmrażanie gospodarki i życia społecznego niosły za sobą
nowe wyzwania decyzyjne?
Z. Sz.: Żeby uniknąć jakichkolwiek problemów na stronie internetowej starostwa umieszczono odnośnik z wszelkimi
informacjami dotyczącymi zakazów oraz
nakazów władz państwowych. Opracowano i wdrożono procedury obsługi klientów Starostwa Powiatowego
w Brzozowie, jego jednostek organizacyjnych, w oparciu o które obsługa zgłaszanych spraw jest prowadzona do chwili obecnej. Nie było żadnego problemu z

-Epidemiologiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy
Społecznej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Starostwo Powiatowe w Brzozowie,
szkoły, dla których organem prowadzącym
jest powiat brzozowski.
S. Cz.: Nie sposób nie wspomnieć o roli
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w walce z koronawirusem, o przedsięwzięciach i działaniach podjętych przez
szpital w celu ochrony pacjentów oraz
mieszkańców powiatu brzozowskiego.
Z. Sz.: Przede wszystkim uruchomiono
w szpitalu laboratorium przeprowadzające testy na koronawirusa. W trakcie jednego cyklu diagnostycznego placówka jest
w stanie zbadać 16 próbek, a w ciągu doby
może zrealizować 2 takie cykle, czyli wykonać 32 badania. Być może uda się zakupić
urządzenie umożliwiające podwojenie albo
http://www.powiatbrzozow.pl
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potrojenie ich liczby. Dzięki dyrekcji, lekarzom
i wszystkim pracownikom szpitala, lecznicę
doskonale przygotowano i przystosowano do
funkcjonowania w czasie epidemii.
S. Cz.: Epidemia koronawirusa w Polsce i na świecie, to walka nie tylko o zdrowie i życie obywateli, ale również starania
o utrzymanie zatrudnienia w firmach
i ograniczenie w sposób maksymalny kryzysu gospodarczego. Temu ma służyć tarcza
antykryzysowa, wspierająca przedsiębiorców, a której zapisy realizuje między innymi Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie.
Z. Sz.: Ustawa z dnia 2 marca br.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków koronawirusa określiła w jakim zakresie Powiatowe
Urzędy Pracy realizują zadania wspierające przedsiębiorców. Działają w czterech
obszarach: niskoprocentowych pożyczek
dla mikroprzedsiębiorców w wysokości
do 5 tysięcy złotych, w zakresie dofinansowania części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od nich

składek na ubezpieczenie społeczne dla
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców oraz dofinansowania
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenie społeczne dla organizacji
pozarządowych. Decyzją ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8
kwietnia powiat brzozowski otrzymał na
ten cel 20 milionów złotych, z czego kwota około 4 milionów złotych pochodziła
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozmawiał Sebastian Czech

Inwestycje oświatowe w powiecie brzozowskim
Modernizacja kotłowni „ogólniaka”, przebudowa dachu „ekonomika”
oraz budowa fundamentów pod nowe
warsztaty „budowlanki” to kluczowe inwestycje, realizowane w bieżącym roku
w sferze oświatowej przez Powiat Brzozowski.
Prace przy modernizacji kotłowni
rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do
września br. Ich konieczność podyktowana jest zarówno częstą awaryjnością
urządzeń grzewczych, jak i złym stanem instalacji i samego pomieszczenia
kotłowni. W ramach inwestycji wymienione zostaną 2 kotły wraz z instalacją
centralnego ogrzewania, a kotłownia
przejdzie gruntowny remont. Dwie nowe
nagrzewnice wodne oraz jedną gazową
zyska też sala gimnastyczna. Kontynuacją robót związanych z ubiegłorocznym
odwodnieniem i termomodernizacją
fundamentów szkoły będzie uzupełnienie tynków zewnętrznych. Całkowita
wartość tych inwestycji to 445 000 zł.
Nowe tynki, wykonane w specjalnej
technologii Remmers, zyskają również ściany szatni (koszt 80 000 zł). To
jednak nie koniec prac w „ogólniaku”.
Planowana w przyszłości jest również
przebudowa istniejącego boiska sportowego oraz budowa siłowni plenerowej.
- Sport nie tylko kształtuje charaktery
młodych ludzi, ale też uczy odpowiedzialności i współpracy w drużynie. Spaja zawodników w jednej sportowej rodzinie. Dlatego stwarzanie młodym ludziom
możliwości rozwijania swoich pasji
i sportowych zdolności jest bardzo waż-

ne. Istniejące boisko w I LO okazało
się wadliwie wykonane, stąd konieczność jego remontu. Idealnie w tą myśl
wpisuje się również wykonanie siłowni
outdoorowej. Tego typu rozwiązania
cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. Trening poza murami budynku, nawet najkrótszy, pomaga
się uczniom dotlenić i aktywnie odpocząć po wysiłku umysłowym. Siłownia
jest też łatwo dostępna dla uczniów,
gdyż mogą z niej korzystać w wolnym
czasie, zarówno przed, jak i po lekcjach
– podkreśla Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Wartość tego zadania to
700 000 zł. Warto wspomnieć, że złożony został w tej sprawie wniosek do ministerstwa sportu o pokrycie w połowie
kosztów tej inwestycji. Jeśli zostanie
on pozytywnie rozpatrzony to pierwsze
prace mogą ruszyć pod koniec lata.
Także latem modernizację przejdzie dach na budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Rozbiórce ulegnie
istniejące pokrycie dachu wraz z jego
konstrukcją i górną częścią kominów.
W sumie wymienione zostanie nieco ponad 1000 m2 powierzchni dachu. Wykonane zostaną nowe murki
ogniowe na ścianach szczytowych
sali gimnastycznej, natomiast sama
sala zyska nową podłogę, grzejniki,
okładzinę korkową na ścianach oraz
podwieszany sufit. - Modernizacja
dachu przełoży się nie tylko na estetykę budynku, ale przede wszystkim
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
uczniów. Taką właśnie, bezpieczną

eksploatację sali gimnastycznej zapewni też
uczniom sportowa podłoga. Generalnie realizacja tego zadania wpłynie na komfort nauki
i korzystania z budynku. Uczniowie powinni mieć
zapewnione bezpieczne warunki uczestnictwa
w zajęciach. Jak już wielokrotnie mówiłem mamy
wspaniałą, zdolną młodzież i musimy zapewnić
jej jak najlepsze warunki do kształcenia i rozwijania się – twierdzi Starosta Zdzisław Szmyd.
Inwestycja ta opiewa na kwotę 800 000 zł. Co
ważne, również w tym wypadku złożony został
wniosek o przyznanie dotacji na ten cel z rezerwy
budżetowej państwa w wysokości 50% wartości
inwestycji.

Najbardziej kosztowna z planowanych inwestycji, bowiem szacowana na 3 mln. zł., to budowa nowych warsztatów szkolnych dla potrzeb
Zespołu Szkół Budowlanych (obecny budynek
niebezpiecznie pęka). – Realizację tego zadania
podzielimy na 3 etapy, realizowane przez okres
2 lat. Pierwszy z nich - budowę fundamentów,
planujemy jeszcze w tym roku. Oczywiście potrzebne są prace związane z przygotowaniem
terenu pod budowę. A więc przebudowa linii
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej czy roboty ziemne. Łącznie w 2020 r. zabezpieczyliśmy
na ten cel w budżecie powiatu kwotę 500 000 zł
(wartość przed przetargiem). Inwestycja jest na
tyle ważna i potrzebna, że postanowiliśmy rozpocząć ją z własnych środków, niemniej w przyszłym roku będziemy się ubiegać o jej dofinansowanie z rezerwy budżetowej państwa oraz innych
źródeł. Zdajemy sobie sprawę, że praktyczna nauka zawodu nie może istnieć bez nowoczesnych
warsztatów – akcentuje Zdzisław Szmyd.
Anna Rzepka

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43 414 59

Podsumowanie konkursów plastycznych

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie dziękuje za nadesłanie
prac konkursowych na powiatowe
konkursy plastyczne w ramach programów „Moje dziecko
idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas”
i „Nie pal przy mnie proszę”. Jednocześnie informuje, że Komisja oceniła
26 prac, które napłynęły
ze szkół podstawowych
i przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych realizujących wyżej wymienione programy. Zgodnie
z regulaminem i panującą
sytuacją epidemiologiczną wyłoniła zwycięzcę w każdym
konkursie.
Laureatem konkursu „Zdrowy
styl życia prowadzimy i z wirusami
walczymy” organizowany w ramach
realizacji programu „Moje dziecko
idzie do szkoły” został Jan Pietrasz
z SP w Starej Wsi. Zwycięzcą w kon-

kursie „Czyste powietrze wokół nas”
została Adelajda Malinowska z Przedszkola w Jasienicy Rosielnej. Natomiast w konkursie plastycznym „Nie

pal przy mnie proszę” Gabriela Zacharska z SP w Turzym Polu.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i informujemy, że nagrody
i dyplomy dla nich zostały przekazane do szkół i przedszkoli, do których
uczęszczali.
Zofia Cwynar - Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Serdeczne podziękowania
dla trzech pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie,
którzy w dniach od 17 do 22 maja 2020 r. oraz od 26 do 30 maja 2020 r.
ofiarnie wsparli działania w zakresie nadzoru epidemiologicznego
w PSSE Rybnik w związku z trudną sytuacją związaną z COVID-19 na Śląsku.
Ich postawa bezinteresownej pomocy zasługuje na najwyższe uznanie
i jest wzorem prawdziwego sanepidowca
Zofia Cwynar
Dyrektor PSSE w Brzozowie

OGŁOSZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
Starosta Brzozowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiatbrzozow.
pl zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o nr 146/1 położoną w miejscowości Grabownica Starzeńska, Gmina Brzozów.
Wadium za przedmiotową nieruchomość wynosi 80 zł
i winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Brzo-
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zowie nr 13 1240 2324 1111 0010 4331 2989 w terminie do dnia
27 lipca 2020 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r. o godz.
10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy
ulicy 3 Maja 51, pok. 23. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Starostwa Powiatowego przy ulicy 3 Maja 51
pok. Nr 20, tel. 13 43 410 74.

http://www.powiatbrzozow.pl
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Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów tel. 13 43 08 310, fax 13 43 08 319
e-mail: brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl

Obowiązkowe wyposażenie roweru
Każdy, kto porusza się rowerem po drogach,
powinien wiedzieć, że rower, tak jak samochód czy
inny pojazd, musi spełniać wymagania związane
z bezpieczeństwem. Powinien być sprawny i posiadać
obowiązkowe wyposażenie, na które należy zwrócić
uwagę najlepiej już na etapie kupna roweru.
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym:
pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany,
wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie
zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu
na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.
Rower powinien być wyposażony:
• z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne
barwy białej lub żółtej selektywnej (może być migające);
• z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co
najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej
(może być migające);
• w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
• w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Rower może być wyposażany:
• z przodu – w światło odblaskowe barwy białej;
• na kołach – w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej (przynajmniej po jednym na koło);
• na pedałach – w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej;
• w odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego
pierścienia, umieszczony na obu bokach opony albo

elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia,
umieszczone na bocznych płaszczyznach kół.
Rowerzysta od zmierzchu
do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących
obowiązkowe wyposażenie roweru.
Ponadto musi zachować szczególną ostrożność, jak również włączyć
światła, w które rower jest wyposażony (z przodu i z tyłu) w warunkach
zmniejszonej przejrzystości powietrza (mgła, deszcz, itp.).
Podczas jazdy w dzień przy
dobrej widoczności dopuszcza się,
aby światła pozycyjne roweru, były
zdemontowane, natomiast na stałe

musi być zamontowane obowiązkowe światło odblaskowe.
Rowerzysto, kask i kamizelka
odblaskowa nie są obowiązkowe, jednak warto je mieć na sobie podczas
jazdy na rowerze. Kask chroni głowę
podczas ewentualnego upadku, natomiast kamizelka odblaskowa zwiększa Twoją widoczność na drodze.
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowego wyposażenia
m.in. roweru znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27 października 2016 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia.
(BRD KGP)

#GaszynChallenge brzozowskich policjantów
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie otrzymała
nominację od strażaków ochotników z Przysietnicy do akcji
#GaszynChallenge - Pompowanie dla dzieciaków.
#GaszynChallenge – akcja ta została zainicjowana
przez strażaków ochotników z Gaszyna w Łódzkiem, która swoim zasięgiem objęła cały kraj. Jej pierwotnym celem
była pomoc Wojtusiowi - chłopcu choremu na ciężką postać rdzeniowego zaniku mięśni. Na koncie chłopca bardzo
szybko pojawiła się odpowiednia kwota potrzebna na jego
leczenie, jednak pomoc idzie dalej i wspiera też inne dzieci,
które cierpią na tą ciężką chorobę.
Przyjęcie wyzwania #GaszynChallenge polega na
zrobieniu 10 pompek i przekazaniu dowolnej kwoty na
zakup leku dla dzieci chorych na SMA typu 1. Brzozowscy policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji
w Brzozowie bardzo chętnie włączyli się do akcji i tym
samym dali szansę na leczenie małej Darii, by zwrócić jej
utraconą radość życia.
19 czerwca br. na placu brzozowskiej komendy funkcjonariusze „pompując” udowodnili, że los chorych dzieci
nie jest im obojętny, ale i również bardzo chętnie wsparli
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

zbiórkę na ten szlachetny cel. #GaszynChallenge - to kolejne z przedsięwzięć, w którym Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie zaangażowała się w akcję niesienia pomocy i pomoc potrzebującym.
Do kontynuacji łańcucha pomocy nominujemy Państwową Straż
Pożarną w Brzozowie, Komendę Powiatową Policji w Lubaczowie
i Urząd Miejski w Brzozowie.
Oficer prasowy KPP w Brzozowie
asp. sztab. Monika Dereń
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Zdarzenie w Bliznem - kierowca zasnął za kierownicą
13 czerwca br. brzozowscy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Bliznem. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący hondą, 34-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, w trakcie jazdy zasnął za kierownicą. Jego pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i
zatrzymał się w przydrożnym rowie. 34-latek jechał sam.
Wskutek tego zdarzenia kierowca hondy doznał obrażeń i został przewieziony karetką pogotowia do szpitala. Policjanci ustalili, że był trzeźwy.
Policja apeluje do kierowców o ostrożność i przypomina, jak ważne
jest właściwy odpoczynek kierowcy przed podróżą. Pamiętajmy, wypoczęty
kierowca - to czujny kierowca.
Oficer prasowy KPP w Brzozowie
asp. sztab. Monika Dereń

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 411 41, fax 13 43 440 00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
www.straz.brzozow.pl

niczych lub usuwających skutki gwałtownych opadów wraz
z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Brzozowie. Łącznie 66 zastępów z blisko 300 strażakami OSP i PSP brało
bezpośredni udział w usuwaniu skutków tych nawałnic. Wiele z tych jednostek OSP niosło pomoc w kilku lub kilkunastu
zgłoszonych zagrożeniach.
mł. bryg. Bogdan Biedka, fot. mł. kpt. Dawid Nowak,
sekc. Mateusz Turek - KP PSP w Brzozowie

Ulewne deszcze
i liczne akcje strażaków
Intensywne opady deszczu nad powiatem brzozowskim
w dniach od 22 do 24 czerwca br. spowodowały gwałtowne wezbrania
małych na co dzień strumyków, lokalnych cieków wodnych i rzek. Występująca z brzegów woda zalała kilkanaście budynków mieszkalnych,
spowodowała liczne podtopienia gospodarstw, chwilowe zalania dróg,
zatykanie przepustów drogowych, uszkodzenia drzew oraz zanieczyszczenia studni wody pitnej.
Łącznie od godz. 22 do 8.00 24 czerwca br. odnotowano 63 zdarzenia związane z zabezpieczaniem workami z piaskiem budynków
i posesji przed zalaniem, usuwaniem naniesionych przez wodę zanieczyszczeń z dróg i przepustów oraz wypompowywaniem wody z piwnic lub studni. Najwięcej interwencji strażacy realizowali na terenie
gminy Brzozów – 25. Na terenie gminy Dydnia to 18 akcji, na terenie
gminy Nozdrzec – 7 akcji, 4 na terenie gminy Haczów i po 3 zdarzenia
na terenie gmin Domaradz i Jasienica Rosielna.
W tych dniach strażacy z 30 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu zaangażowani byli w działaniach ratow12

http://www.powiatbrzozow.pl
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Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik rolniczy
25 maja br. do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP
w Brzozowie wpłynęło zgłoszenie o osobie przygniecionej ciągnikiem rolniczym
w miejscowości Wesoła.
Na miejsce zdarzenia pierwsza dotarła jednostka OSP Wesoła przy pomocy
posiadanego quada ratowniczego. Na pochyłej polnej drodze doszło do przewrócenia ciągnika rolniczego, który przygniótł
mężczyznę. Ratownicy zabezpieczyli
przewrócony ciągnik i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy przytomnemu
traktorzyście. Na miejsce zdarzenia dotarły kolejne zespoły ratownicze z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej z Brzozowa, OSP
w Baryczy oraz zespół ratownictwa medycznego i lotnicze pogotowie ratunkowe.
Ratownicy przy pomocy poduszek
pneumatycznych podnieśli ciągnik rolni-

czy i ewakuowali poszkodowanego. Następnie przy pomocy quada i specjalistycznej przyczepki z OSP Wesoła, strażacy
przetransportowali mężczyznę na miejsce
lądowania śmigłowca LPR, który zabrał go
do szpitala.

Działania ratownicze w trudnodostępnym terenie prowadziło 19 ratowników
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
z JRG w Brzozowie i OSP w Wesołej
i Baryczy przez 3,5 godziny.
mł. bryg. Bogdan Biedka, fot. mł. bryg. Jacek Kędra

Działania ratownicze po gradzie
w powiecie brzozowskim

W niedzielę 7 czerwca br. w godzinach popołudniowych
w powiecie brzozowskim miała miejsce silna ulewa z porywistym wiatrem i lokalnym opadem dużego gradu. Po godzinie 15tej do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
w Brzozowie wpłynęły liczne zgłoszenia uszkodzonych pokryć
dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych wywołanych tą gwałtowną wichurą. Wystąpiły lokalne zalania posesji
i piwnic, zatkane przepusty drogowe oraz połamane drzewa
i konary. W zdarzeniach tych nikt nie został poszkodowany.
Najwięcej zdarzeń odnotowano w miejscowości Golcowa
w gminie Domaradz. Do późnych godzin nocnych prowadzono
tam działania ratownicze w zabezpieczaniu plandekami uszko-

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

dzonych pokryć dachowych przy 23 budynkach mieszkalnych i 18
gospodarczych. Strażacy usuwali również liczne połamane drzewa
i konary z lokalnych dróg, udrażniali przepusty drogowe, oraz wypompowywali wodę z zalanych piwnic. Do końca niedzieli 7 czerwca br. odnotowano 75 zdarzeń ratowniczych, w których interweniowały łącznie 33 zastępy, 169 strażaków z PSP i OSP przy usuwaniu
szkód wywołanych niedzielną wichurą i opadami.
Ogółem w powiecie brzozowskim od 7 do 9 czerwca br. do
PSP zgłoszono prośby o pomoc przy uszkodzeniach pokryć dachowych w 47 budynkach mieszkalnych i 31 gospodarczych. Obiekty
zabezpieczano doraźnie plandekami dostarczonymi przez urzędy
gmin i Starostwo Powiatowe w Brzozowie. 13 zdarzeń dotyczyło
usuwania uszkodzonych drzew i gałęzi, a 18 zdarzeń związanych
było z udrażnianiem przepustów drogowych oraz zalanych lokalnie
posesji, dróg dojazdowych i piwnic.
Łącznie w dniach 7, 8 i 9 czerwca br. w powiecie brzozowskim, strażacy interweniowali przy 109 zdarzeniach, usuwając skutki niedzielnej nawałnicy. Bezpośrednio w działaniach ratowniczych
uczestniczyło razem 6 zastępów z JRG w Brzozowie, 46 zastępów
z 15 jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
i 10 jednostek OSP spoza systemu. Razem wzięło udział w tych
działaniach 264 strażaków.
mł. bryg. Bogdan Biedka, fot. KP PSP w Brzozowie
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE

ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53

Od momentu narodzin dziecka poznanie świata odbywa się za pomocą dobrze funkcjonujących zmysłów: słuchu,
wzroku, dotyku, węchu, czy smaku. Uszkodzenie jednego z nich powoduje zniekształcenie obrazu poznawanej rzeczywistości.
W przypadku osób z uszkodzonym słuchem dochodzi do takiej właśnie sytuacji.
Rozwój mowy dziecka niedosłyszącego powinien przebiegać podobnie jak
u słyszących rówieśników. W związku z tym najważniejszym zadaniem jest
usprawnianie narządu słuchu i stymulacja
prawidłowego rozwoju mowy.
Praca z dzieckiem do pierwszego
roku życia polega przede wszystkim na
jego ogólnym usprawnianiu. Służą temu

Około drugiego roku życia dziecka pojawia się nowa forma funkcjonowania – zabawa tematyczna. Jest ona
bezpośrednim odbiciem życia codziennego, a więc stwarzają okazję do poznawania świata takim, jaki jest oraz do
utrwalania wiedzy i umiejętności.
Wszystko to powinno być połączone nierozerwalnie z mową. Każdy
przedmiot używany w zabawie, każdą
wykonywaną czynność należy nazwać
i wyrazy te utrwalać przy odpowiednich,
sprzyjających okazjach. Rolę stymulującą podejmują rodzice i inni członkowie
rodziny.
Aby rozwój dziecka przebiegał
prawidłowo należy dostarczyć mu od-

nauczenia się mowy, przeprowadzania prawidłowych operacji myślowych, a co za tym
idzie – pełnego rozwoju ogólnego. Dlatego
natychmiast po stwierdzeniu zaburzeń słuchu
u dziecka należy zgłosić się do poradni, gdzie
przejdzie ono badanie lekarskie, psychologiczne, logopedyczne itp. Ścisłe stosowanie
się do poleceń, regularna praca z dzieckiem
w domu i wizyty w poradni są niezbędnymi
warunkami osiągnięcia efektów terapii.

Rozwój mowy dziecka
z wadą słuchu
zabawy stymulujące motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczenie wzroku i słuchu, tak aby na podstawie ogólnej
aktywności dziecka pojawiła się u niego
motywacja do spontanicznej mowy. Warunkiem tej aktywności jest ciągły kontakt
z dorosłą osobą mówiącą. Przeżycia rodziców, ich emocjonalny stosunek do dziecka
wyrażający się w ich zachowaniu w sposób
szczególny oddziałują na proces rozwoju
komunikacji językowej. Rodzice dziecka
niesłyszącego, przebywając z nim codziennie, mogą wykorzystać nieomal wszystkie sytuacje życiowe w celu usprawniania
zaburzonych sfer i rozwijania zdolności
poznawczych. Wszelkim czynnościom
wykonywanym przy dziecku powinna towarzyszyć mowa, śpiew czy muzyka (gra
na instrumencie). W okresie kiedy dziecko
zaczyna poruszać, manipulować przedmiotami, należy dostarczać mu jak najwięcej
zabawek dźwiękowych. Dziecko z wadą
słuchu powinno poznawać świat tak samo
jak dziecko słyszące, czyli poprzez bezpośrednie doświadczenie i własną działalność. Rozwijając słuch, można używać
różnych sprzętów domowych wydających
dźwięki (roboty kuchenne, pralki, odkurzacze, czajniki z gwizdkiem). Należy zwracać też uwagę na dźwięki wydawane przez
telefon, dzwonek do drzwi, pokrywki itp.
W ten sposób dziecko coraz lepiej poznaje
otaczający je świat.
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powiednich bodźców stymulujących.
Kolorowe zabawki wiszące nad łóżeczkiem, za którymi dziecko wodzi wzrokiem zwraca uwagę na kształt i kolor
czyli ćwiczy i rozwija wzrok. Dziecko
niesłyszące nie słyszy mowy, nie reaguje na dźwięki, nie może „osłuchać się”
z mową, ale może i powinno się z nią
„opatrzyć”. Dlatego od początku należy
dziecku zwracać uwagę na poruszanie
się ust podczas czynności mówienia,
zwracając twarz ku dziecku. Trzeba pracować nad kontaktem wzrokowym i wydłużać czas jego trwania.
Dziecko głuche lub niedosłyszące
ma pełną możliwość prawidłowego rozwoju, gdy zostaną spełnione następujące
warunki:
• wczesne rozpoczęcie rehabilitacji,
• jak najszybszy, ścisły kontakt z poradnią dla dzieci z wadami słuchu,
• rzetelna współpraca rodziców z poradnią i ośrodkiem, którym dziecko jest
rehabilitowane,
• możliwość poświęcenia czasu w ciągu
całego dnia przez jedno z rodziców na
rehabilitację,
• prawidłowy rozwój psychofizyczny
dziecka,
• odpowiedzialna postawa rodziców.
Im wcześniej rozpoznana jest
wada słuchu i im wcześniejsza rehabilitacja, tym dziecko ma większą szansę

Aby rozwój psychofizyczny dziecka
przebiegał prawidłowo, należy je stymulować we wszystkich kierunkach, usprawniać
nie tylko pod kątem rozwoju mowy, ale
i ruchowym, koncentracji uwagi itp. Bardzo
istotną sprawą jest usamodzielnienie dziecka.
Pozytywnym rezultatom rehabilitacji
dziecka niesłyszącego sprzyja postawa pełnej
akceptacji – przyjęcia dziecka takim, jakim
jest wraz z jego trudnościami wynikającymi
z wady słuchu. Dzięki takiej postawie rodziców dziecko wchodzi do środowiska słyszących w sposób naturalny bez dodatkowych,
niepotrzebnych frustracji i emocji.
Jak wspomniano wcześniej rozwój
mowy dziecka niedosłyszącego powinien
przebiegać podobnie jak u słyszących rówieśników. Dlatego warto wykorzystywać takie
sposoby jego wspierania, jak w przypadku
dzieci słyszących. Oto kilka propozycji:
1. Mów do dziecka jak najczęściej (stosując
tzw. kąpiel słowną)
Wykonując daną czynność, opowiadamy
o niej, np. „Robię zupę, obieram marchewkę. Popatrz, marchewka jest twarda i pomarańczowa. Dotknij – jest twarda”. Komentujmy możliwie często to, co sami robimy
i co robi dziecko. Mówmy do naszego
dziecka wyraźnie, by wszystkie wypowiadane przez nas słowa były czytelne. Unikajhttp://www.powiatbrzozow.pl
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my zdrobnień, opisujmy czynności. Starajmy się wyróżniać – gestem, intonacją
– nazwy w wypowiedziach.
2. Słuchając – obserwuj dziecko i podążaj
za nim
Nie wyręczajmy dziecka w mówieniu, nie
starajmy się zrozumieć w lot jego potrzeb
– niech próbuje nam je przekazać słowami. Nie przerywajmy dziecku, pozwólmy
dokończyć wypowiedź. Gdy podpowiadamy mu słowa, zwroty, dajmy również
możliwość wyboru odpowiedzi. Nasze
słownictwo powinno być zróżnicowane,
ale znane dziecku. Podstawową formą
ćwiczeń powinna być rozmowa.
3. Powtarzaj treść w poprawnej formie
Gdy dziecko mówi po swojemu, powtarzajmy po nim tę samą treść w poprawionej gramatycznie formie, ale nie nalegajmy, żeby dziecko powtarzało słowa. Na
początku nie wymagajmy również prawidłowej artykulacji.
4. Czytajmy
Czytajmy dziecku książeczki, nazywajmy

Czerwiec:. nr 5 (181)
to, co widzimy na ilustracjach. Sprawdzajmy, czy rozumie wszystkie wyrazy,
zadając mu pytania.
5. Śpiewajmy, powtarzajmy wierszyki,
wyliczanki
Do codziennych zajęć włączmy zabawy
ruchowe, najlepiej przy muzyce, piosenkach – świetnie sprawdzają się tu piosenki, podczas śpiewania których pokazujemy np. części ciała.
6. Naśladujmy odgłosy
W nabywaniu mowy bardzo dużą rolę
odgrywa słuch fonematyczny (zwany
mownym). Warto go ćwiczyć. Świetnie
sprawdzają się tu wszelkiego rodzaju
onomatopeje. Zachęcajmy dziecko do naśladowania odgłosów otoczenia, „mowy”
zwierząt, pojazdów, samemu dając przykład, ale też uważnie przysłuchując się
naszemu dziecku. Starajmy się łączyć
wydawanie różnych dźwięków i naśladowanie odgłosów z ruchami rąk i całego
ciała.
7. Ćwiczmy dłonie

Zręczność palców ma związek ze sprawnym artykułowaniem i mówieniem.
Wykorzystujmy wszelkie okazje do lepienia, klejenia, nawlekania koralików,
budowania z klocków, patyczków. Nie
zapominajmy o zabawach paluszkowych – „Idzie rak…” itp.
8. Ćwiczmy oddychanie
Czynność mowy jest nierozerwalnie
związana z oddychaniem, a prawidłowe
oddychanie jest fundamentem dobrej
mowy – stosujmy ćwiczenia oddechowe, dmuchajmy, chuchajmy.
9. Bawmy się!
Bardzo ważnym czynnikiem, mogącym
dość szybko przyspieszyć rozwój mowy
dziecka, jest kontakt i swobodna zabawa
z rówieśnikami.
10. Nie krytykujmy i nie porównujmy
Pamiętajmy, by nigdy nie krytykować
mowy dziecka i nie porównywać go
z rówieśnikami.
Opracowała surdologopeda A. Sobaś-Bodzioch

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż przystąpiło do realizacji
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”. Pomoc finansowa
w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek
wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia
9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020
roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc
ta udzielana jest w formie dofinansowania
kosztów związanych z zapewnieniem opieki
w warunkach domowych.
Wsparcie polega na przekazywaniu
miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od
marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona
uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji
przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, przez
okres co najmniej 5 kolejnych następujących
po sobie dni roboczych w miesiącu w związku z zagrożeniem epidemicznym. Aby otrzymać ww. świadczenie należy złożyć wniosek
przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.
org.pl lub w wersji papierowej pocztą tradycyjną wysyłając wniosek do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie.
Ze świadczenia mogą skorzystać:
- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
- uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

w związku z epidemią koronawirusa

- podopieczni dziennych domów pomocy
społecznej;
- podopieczni placówek rehabilitacyjnych
prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze
środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
- uczestnicy programów zatwierdzonych
przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy
w ramach tych programów korzystają ze
wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletni (od 18. do 25. roku życia)
uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
- pełnoletni (od 18. do 24. roku życia)
wychowankowie specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Świadczenie nie przysługuje
jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany
w przypadku zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości
sprawowania opieki przez nianię lub
dziennego opiekuna z powodu zagrożenia
COVID-19.
W imieniu osób niepełnoletnich
oraz ubezwłasnowolnionych częściowo
lub całkowicie występują opiekunowie
prawni tych osób.
Powiat
brzozowski
otrzymał
z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kwotę 450 000 zł na realizację programu.
Zofia Foryś
- Kierownik PCPR w Brzozowie
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Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy
urodzin Papieża św. Jana Pawła II

Ż

yjemy w historycznym czasie. Możemy bowiem przeżywać wspaniały
jubileusz urodzin naszego Wielkiego Rodaka, papieża św. Jana Pawła II. Zachęcam
wszystkich Podopiecznych, by przeżyć to
wydarzenie bardzo uroczyście. Niech jedną z propozycji będzie udział w konkursie
plastycznym. To niebywała okazja do modlitwy przez wstawiennictwo św. papieża
i szansa odkrycia swoich talentów.

Św. Jan ewangelista, w pierwszym
swoim liście zapisał znamienne słowa:
„Bóg jest miłością” (1 J 4,8). Ta Miłość,
to drugie imię naszego Pana. Ono (to Imię)
od początku zaprasza każdego człowieka do wspaniałej przygody wędrowania z
Nim przez swoje życie. Dzięki temu, stworzenie odkrywa kim jest i kim powinno się
stawać. Najpełniej może to uczynić przez
tzw. dzieła miłości. Na przestrzeni dziejów
można odnaleźć bardzo wielu „bożych naśladowców”, którzy swoim życiem pociągali innych. Mamy to szczęście, że Boża
opatrzność podarowała nam osobę Karola
Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II.
Dziś, kiedy cieszy się już tytułem świętego
16

Kościoła katolickiego, jeszcze bardziej zachęca nas do
ich praktykowania.
W niełatwym czasie,
trwającej jeszcze pandemii
koronawirusa, nie siedzieliśmy z „rękoma w kieszeni”.
Zaproponowałem bowiem
naszym
podopiecznym
wzięcie udziału w konkursie plastycznym związanym
z osobą papieża Polaka.
Początkowo zaangażowali
się pojedynczy mieszkańcy, lecz z biegiem czasu,
przy wsparciu i zachęcie
pań opiekunek oraz własnym, dołączyli się
inni. Tu pewno wzięła górę nie tylko myśl
jakiejś nagrody, ale jak to wśród uczniów
bywa, zwyczajna uczniowska rywalizacja.
Trud się opłacił. To nie tylko różnorodność
gotowych prac, ale włożony w nie wysiłek, pomysłowość i oczywiście, wspólnota,
o której tak dużo w swoim życiu i nauczaniu mówił papież Jan Paweł II.
Przekazujemy zatem propozycje
prac naszych podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi.
29 maja 2020 r., pod okiem szacownej komisji: s. Dyrektor Edyty, s. Bożeny,
pani Doroty i ks. Stanisława miał miejsce
finał niniejszego wydarzenia. Po raz kolejny potwierdziła się teza, że pełna mobilizacja przyczynia się do „błogosławionych
owoców” w ludzkim życiu. Tym samym
po raz kolejny, nasi podopieczni, stali się
przykładem dla innych. Sam dziękuję im
raz jeszcze oraz Paniom w pomocy technicznej konkursu i doborze nagród.

Niech św. Jan Paweł II wstawia się
za nami u Boga. Amen.
ks. dr Stanisław Masłyk

Pamiątkowa fotografia uczestników konkursu plastycznego
http://www.powiatbrzozow.pl
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Bazylika perłą Brzozowa
„Perła Brzozowa” to tytuł
nowo wydanego albumu, który ukazuje zewnętrzne i wewnętrzne piękno zabytkowej Bazyliki Mniejszej
w Brzozowie. Przeglądając publikację możemy znaleźć w niej wiele
cennych informacji, a także odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości
parafii i świątyni oraz wspomnień
o 661-letniej historii miasta biskupiego, jakim był Brzozów. - Postanowiliśmy wydać album dla ocalenia naszej
przeszłości. Dzięki wielu badaczom zostało zebranych mnóstwo materiałów
faktograficznych oraz zdjęciowych,
ukazujących wydarzenia, miejsca
i ludzi, tworzących naszą małą Ojczyznę, w tym wspólnotę diecezjalną. Biskupie miasto Brzozów, jak zwykło się
je nazywać, ma już za sobą długą, bo
661-letnią historię. Królowa Węgier
Maria, prawdopodobnie pod wpływem
matki Elżbiety i na oficjalną prośbę
ówczesnego biskupa diecezji przemyskiej, Eryka z Winsen, podpisała
2 kwietnia 1384 r. akt nadania dla biskupstwa przemyskiego wsi Brzozów (Brzozowe). Jak dowiadujemy się ze źródeł archiwalnych, wspomniany biskup przyczynił
się również do uzyskania przez Brzozów
statusu miasta. Nie sposób wyobrazić sobie
ówczesnej lokalizacji biskupiej, w której nie
byłoby świątyni, tak bardzo potrzebnej dla
podtrzymania i rozwijania wiary ludu Bożego. Choć, jak dowiadujemy się z lektury
niniejszego opracowania, nie była to sprawa prosta, nie zabrakło determinacji w osiągnięciu zamierzonego celu – powiedział ks.
Prałat Franciszek Goch, Proboszcz Parafii
w Brzozowie.
Bazylika jest „perełką” nie tylko dla
mieszkańców miasta. Swoim wyglądem
i kunsztownością zachwyca również turystów przejeżdżających przez ziemię brzozowską. Usytuowana została w centrum
miasta, na wzgórzu, dzięki czemu jej piękna
sylwetka widoczna jest ze wszystkich stron,
a wieże kościelne nadają architekturze swoisty charakter i klimat. Jest najcenniejszym
zabytkiem Brzozowa, gdzie przez wiele

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

lat rezydowali czy nawet zamieszkiwali biskupi przemyscy. Znajdowało się tu
również Kolegium Księży Misjonarzy,
którzy prowadzili Seminarium Duchowne.
W 2018 r. Dekretem Ojca Świętego Franciszka świątynia została podniesiona do
godności Bazyliki Mniejszej pw. Przemienienia Pańskiego. Szczyci się posiadaniem
między innymi takich skarbów, jak cudowny wizerunek Matki Bożej Ognistej,
zabytkowe organy z końca XVIII w., czy
zachowane dłonie ks. Bartłomieja Misiałowicza byłego proboszcza, który przyczynił się do odbudowy świątyni po najazdach Kozaków oraz wojsk Rakoczego. Są
to tylko niektóre „perełki” brzozowskiej
Bazyliki, aby bliżej poznać jej historię
i zawarte w niej przesłanie należy przyjść
osobiście i obejrzeć jej urokliwe wnętrze.
Dla osób, które nie mogą odwiedzić brzozowskiej świątyni niech będzie inspiracją

nowy album, który znakomicie poprzez
relację wizualną, za pomocą pięknych fotografii i ilustracji, odzwierciedla zabytkowe i wyjątkowe miejsce.
- Niniejsza publikacja zaprasza nas
na drogi historii, wspomnień, zachwytu
nad pięknem sztuki, aksjologicznych pytań, odwołujących się do poszanowania
dziedzictwa, przekonań, wiary i obyczajów naszych przodków. Zadziwia pięknem,
dostarcza wiedzy, inspiruje na przyszłość.
Wdzięczność należy się pomysłodawcom,
autorom, fotografom, wszystkim, którzy
zaangażowali się w powstanie tego „pamiętnika” historii Bazyliki w Brzozowie
– napisał we słowie wstępnym nowego albumu Arcybiskup Adam Szal. Skierował
on również szczególne słowa uznania pod
adresem ofiarnych księży proboszczów:
śp. ks. Infułata Juliana Pudło, śp. ks. Prałata Jana Strojka, ks. Prałata Franciszka
Rząsy oraz obecnego ks. Prałata Franciszka Gocha, za ich zaangażowanie na rzecz
ocalenia od zapomnienia dziedzictwa kulturowego, a także za wszelkie poczynania
zmierzające do ustanowienia przez Ojca
Świętego Franciszka Bazyliki Mniejszej
w Brzozowie. - Wszyscy ci kapłani, upiększając świątynię, nie zapomnieli o świątyni ducha u swoich parafian, co z pewnością owocuje głębszą wiarą i wierniejszym
przywiązaniem do Kościoła Chrystusowego. Słowa uznania kieruję także do wszystkich parafian, ofiarodawców i ludzi dobrej
woli, którzy odczytując znaczenie i wartość „znaków czasu”, również tych, które
zapisane są w sercach ludzkich i świątynnych murach, wspierają miasto, bazylikę
i wspólnotę parafialną. Życzę, aby brzozowska bazylika piękniała przez świętość
ludzi, którzy ją napełniają – podkreślił
Abp Adam Szal.
Nową
publikację
opracowali
i przygotowali do druku: ks. Prałat Franciszek Goch, Grzegorz Kubal i Dariusz
Supel. Została ona wydana przez Arete
Sp. z o.o. i sfinansowana ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Brzozowska”. Zainteresowani
mogą obejrzeć ją w wersji elektronicznej na
stronie internetowej parafii w Brzozowie
www.parafiabrzozow.pl
Anna Kałamucka
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Wirtualnie poznali świat I LO
Niecodzienny, bowiem całkowicie wirtualny, Dzień Otwarty
przygotowała społeczność I Liceum
Ogólnokształcącego w Brzozowie dla
tegorocznych ósmoklasistów. W dobie
nauki zdalnej, szkoły pozostają zamknięte, a co za tym idzie uczniowie
ostatnich klas szkół podstawowych nie
mają możliwości odwiedzenia wymarzonych placówek. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji I LO w Brzozowie zorganizowało Wirtualny Dzień Otwarty,
w trakcie którego ósmoklasiści mogli
poznać ofertę edukacyjną szkoły, porozmawiać ze starszymi kolegami i koleżankami oraz poczuć niepowtarzalny
klimat brzozowskiego „ogólniaka”.
Otwarcie przysłowiowych drzwi,
które miało miejsce 3 czerwca br., było
możliwe dzięki Facebookowi oraz aplikacji Microsoft Teams. To za pomocą
tych rozwiązań młodzież licealna zaprezentowała ofertę edukacyjną, opartą na
pięciu profilowanych oddziałach, które
celują w różnorodne zainteresowania,
talenty i predyspozycje. Opowiedzieli

o tym, jak wygląda ich codzienność, co mają
do zaoferowania, ale przede wszystkim w jaki
sposób mogą pomóc ósmoklasistom osiągnąć
cel, którym jest świetnie zdana matura, a wraz
z nią przepustka na wymarzone studia. Pokazali również jak odnaleźli się w tej niecodziennej
rzeczywistości nauczania zdalnego. - Myślę,
że Wirtualne Dni Otwarte wychodzą nie tylko
naprzeciw oczekiwaniom, ale wręcz potrzebom
naszych czasów, kiedy nie ma możliwości fizycznego zwiedzenia szkoły. I w takiej formie
wciąż są bardzo pomocne w wyborze szkoły
ponadpodstawowej. Myślę o podjęciu studiów

na kierunku filologii języka obcego, dlatego
w I LO interesuje mnie profil językowo-dziennikarski. Miałam dzisiaj okazję wysłuchać przydatnych opinii starszych kolegów i koleżanek z tego kierunku. Co ważne
mogliśmy również zadawać pytania online,
zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Oferta edukacyjna i atmosfera w szkole przedstawiają się naprawdę obiecująco i dołączenie do uczniów Liceum uważam za dobry
wybór – przekonuje tegoroczna ósmoklasistka, Oliwia z Brzozowa.
Dużą pomocą służyli absolwenci
„ogólniaka”, którzy przekonywali ósmoklasistów, że I LO w Brzozowie to strzał
w dziesiątkę. - Pamiętajcie, że szkoła jest
dla Was. Nie odwrotnie. Jest to czas, który
trzeba wykorzystać na maksa, bo nic dwa
razy w życiu się nie zdarza. Dlatego uczcie
się, poszerzajcie Waszą wiedzę, ale przede
wszystkim rozwijajcie się. Dbajcie o Wasze
pasje, zainteresowania. Zadawajcie pytania, nie bójcie się dyskutować. Mówcie
o waszych potrzebach i problemach. I korzystajcie z tego co szkoła Wam daje, z różnych
kół naukowych, artystycznych, czy sportowych. I przede wszystkim z wiedzy nauczycieli. Ja sam skończyłem I LO w Brzozowie
i mogę Wam z czystym sumieniem polecić tę
szkołę. Dla mnie był to bardzo dobry czas.
Do dziś wspominam świetną atmosferę
i wspaniałych nauczycieli. Drodzy kandydaci wybierzcie tę szkołę, bo nie ma nad
czym się zastanawiać – zachęcał Piotr Choma, aktor filmowy i teatralny. Nie zabrakło
wskazówek, którymi można kierować się
przy wyborze szkoły. Takowych bowiem
udzielił Daniel Szeligowski – Kierownik
Programu Europa Wschodnia w Polskim
Instytucie Spraw Międzynarodowych, również absolwent I LO. - Wybierzcie szkołę,
która solidnie przygotuje Was do matury.
Wybierzcie szkołę, gdzie nauczyciele służą
Wam dobrą radą i gdzie panuje przyjazna
i luźna atmosfera. To ważne, ponieważ spędzicie tam 4 lata swego życia. A żeby ten
czas nie był czasem straconym wybierzcie
I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie.
Ja sam wybrałem je dokładnie 15 lat temu.
Poznałem grono świetnych kolegów i koleżanek i już wtedy mogłem się zajmować tym,
co lubiłem najbardziej czyli sprawami międzynarodowymi. Dzisiaj zajmuję się polityką zagraniczną i z perspektywy czasu wybór
I LO w Brzozowie był bez wątpienia trafioną
decyzją. Grono świetnych ludzi skończyło tą
szkołę, a dzisiaj wy możecie zostać jej częścią – podkreślał Daniel Szeligowski.
Wirtualny Dzień Otwarty jest już
przeszłością, choć do nagranych filmów
można wracać na facebookowym profilu
szkoły. Bez wątpienia jednak brzozowski
„ogólniak” po raz kolejny udowodnił, że nie
boi się wyzwań, lubi przecierać edukacyjne
szlaki i chętnie sięga po nowoczesne technologie.
Anna Rzepka
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie

Oferta Edukacyjna
2020/2021
TECHNIKUM NR 1
TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- KLASA O PROFILU POLICYJNO-PRAWNYM
- KLASA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ
„Pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym”

NAJLEPSZA SZKOŁA DLA CIEBIE !
ZAPRASZAMY !
ul. prof. W. Pańki 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 417 82
www.zsebrzozow.pl, www.facebook.com/ekonomikbrzozow

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

Oferta Edukacyjna
2020/2021
TECHNIKUM NR II
-

technik
technik
technik
technik
technik
technik

informatyk - NOWOŚĆ !!!
budownictwa
geodeta
budowy dróg
architektury krajobrazu
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
- monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
- murarz - tynkarz

Zajęcia praktyczne
w warsztatach
szkolnych

- klasa wielozawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz, piekarz, sprzedawca, fryzjer, cukiernik, stolarz, elektryk, ślusarz i inne.

Zajęcia praktyczne
w zakładach
pracy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

W

ramach projektów

UE

uczniowie będą mogli:

- uczestniczyć w płatnych stażach w firmach i zakładach pracy,
- brać udział w bezpłatnych kursach,
- odbywać praktyki zagraniczne,

ZBUDUJ Z NAMI PRZYSZŁOŚĆ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. Słoneczna 6,
36-200 Brzozów

tel. 13 43 418 51

www.zsbbrzozow.pl
www.facebook.com/ZSB.Brzozow/

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nasz Ośrodek obejmuje opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie zamieszkałą na
terenie Powiatu Brzozowskiego.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

funkcjonują:

1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA obejmuje dzieci od wykrycia niepełnosprawności
bądź deficytu do podjęcia nauki w szkole. Terapia polega na stymulowaniu psychofizycznego rozwoju
dziecka , rozwijaniu kompetencji społecznych i komunikacyjnych.
2. PRZEDSZKOLE SPECJALNE dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie
nauki w szkole.
3. SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
4. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem edukacji jest
doskonalenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych,
umiejętności samodzielnego funkcjonowania w jak najszerszym zakresie. Młodzież uczy się m.in. podstaw małej gastronomii, hotelarstwa, piekarnictwa, cukiernictwa, ogrodnictwa. Rozwija również
swoje zainteresowania w pracowniach rękodzieła artystycznego
oraz obróbki drewna.
5. INTERNAT to miejsce stałego pobytu dla dzieci i młodzieży uczących się w naszym Ośrodku, pełniące również rolę środowiska wychowawczego i opiekuńczego, a także edukacyjną.

Uczniowie

objęci są dodatkowymi

zajęciami rewalidacyjnymi:

Psychoterapia, Logoterapia, Alternatywna komunikacja,
Terapia pedagogiczna, Integracja sensoryczna, Muzykoterapia, Arteterapia, Biblioterapia, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Hydromasaż, Tomatis, Biofeedback, Zajęcia plastyczno – manualne, Zajęcia sportowe, Zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej, Zajęcia w salach doświadczania świata
W Ośrodku organizowane są dodatkowe zajęcia wzbogacające wiedzę oraz rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów. Należą do nich liczne koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, turystyczno – krajoznawcze, sportowe, ekologiczne, PCK, LOP, fotograficzne, zespół wokalno – instrumentalny
„Megiddo”.

ul. Tysiąclecia 27, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 417 76, www.soswbrzozow.pl
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W 100-lecie urodzin uczcili pamięć
Świętego Jana Pawła II
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi,
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam
w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz
z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch
Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!". Te słowa Jana
Pawła II wybrzmiały podczas homilii na
placu Zwycięstwa w Warszawie, w czerwcu 1979 roku. Wybrzmiały tego dnia również w wielu polskich domach i wybrzmiewały w nich później jeszcze wielokrotnie.
Do dzisiaj jest to jeden z najsłynniejszych
cytatów papieża. A wszystko dlatego, że
słowa te miały potężną siłę sprawczą. Wy-

warły wówczas wpływ na tysiące, a może
i miliony serc ludzkich.
18 maja 2020 roku minęła 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Z tej
okazji pod pomnikiem Papieża Polaka przy
Szkole Podstawowej w Jabłonce odbyła
się uroczystość uczczenia pamięci świętego. W uroczystości udział wzięli: Wójt
Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul,
Radni Rady Gminy Dydnia z Jabłonki
Andrzej Pajęcki i Robert Kulon, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Jabłonce Zuzanna
Dmitrzak oraz reprezentacja społeczności
uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłonce. Uczestnicy złożyli pod
pomnikiem kwiaty i zapalili
znicze, natomiast proboszcz
parafii w Jabłonce ksiądz Bogusław Zajdel poprowadził
wspólną modlitwę.
Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Gminy Dydnia. Tytuł ten został
mu nadany uchwałą Rady
Gminy Dydnia w dniu 12
sierpnia 1999 roku, natomiast
wręczony w dniu 18 sierpnia
tego samego roku, podczas
wyjazdu delegacji mieszkańców oraz władz Gminy

Pomnik św. Jana Pawła II przy SP w Jabłonce

Dydnia do Castel Gandolfo we Włoszech.
Święty Jan Paweł II w pamięci zbiorowej
Polaków jest postacią bardzo ważną. Przez
lata swojej działalności duszpasterskiej,
filozoficznej, nauczycielskiej, politycznej
– skupiał się przede wszystkim na kwestiach miłości braterskiej, wzajemnego
porozumienia pomimo indywidualnych
różnic, a także wartości ludzkiej godności,
znaczeniu cierpienia, potrzebie odnalezienia w świecie uniwersalnych wartości moralnych i etycznych. Szacuje się, że treść
jego nauk, przemówień i rozważań to blisko 85 tysięcy stron druku.

W Krzemiennej powstanie centrum
opiekuńczo-mieszkalne
Gmina Dydnia otrzymała 1 145 943
zł dofinansowania na utworzenie centrum
opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej.
Przyznane środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej
i przekształcenie go na centrum opiekuńczo-mieszkalne. Budynek zostanie dostosowany
w taki sposób, by osoby niepełnosprawne mogły swobodnie i bezpiecznie w nim przebywać,

Aleksandra Florczak

a także miały zapewnioną możliwość
godnego i niezależnego funkcjonowania w miarę indywidualnych potrzeb.
Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wspiera jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu
i utrzymaniu placówek pobytu
dziennego lub całodobowego przeznaczonych dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem tego
typu placówek jest udzielanie osobom
niepełnosprawnym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulacji i rozwoju sprawności ruchowych oraz polepszania
kompetencji społecznych.
Centrum mieszkalno-opiekuńcze w Krzemiennej będzie zapewniało usługę zamieszkania całodobowego
dla 13 osób dorosłych, ponadto usługę
pobytu dziennego dla 7 osób. Planowany termin otwarcia centrum to
pierwszy kwartał 2022 r.
Aleksandra Florczak, fot. Grzegorz Cipora

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Ponad 2 mln zł na przebudowy placówek kultury
19 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Wójt Gminy Jasienica
Rosielna Urszula Brzuszek podpisała umowę
na realizację projektu „Przebudowa i wyposażenie placówek kultury na terenie gminy
Jasienica Rosielna”. Projekt zakładający przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Jasienicy Rosielnej oraz jego filii, a także
sali widowiskowej w Urzędzie Gminy zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2022 r.
Na realizację projektu Gmina Jasienica Rosielna otrzyma ze środków Unii Europejskiej ogromne dofinansowanie w kwocie
2 249 656,03 zł, co stanowi 85% wartości ca-

łego projektu. Ten znaczący zastrzyk
środków finansowych na rozbudowę
gminnych placówek kultury pozwoli
znacznie uatrakcyjnić ofertę kulturalną świadczoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej.
Wójt Gminy Jasienica Rosielna wyraża ogromną wdzięczność
dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za pomoc i przychylność
w pozyskaniu tak znaczącego dofinansowania na realizację powyższego projektu.
Anna Augustyn-Masłyk

Spotkanie w ramach Partnerstwa Wodnego
Partnerstwo Wodne – początkiem
wielopłaszczyznowej współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z przedstawicielami władz samorządowych, spółek wodnych oraz rolników
zmierzające do ograniczenia skutków suszy
oraz wsparcia dla szeroko rozumianej gospodarki wodnej w kraju.
10 czerwca br. z inicjatywy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie (PGW WP), odbyło się spotkanie w terenie pracowników Wód Polskich
z przedstawicielami władz samorządowych.
Odbyło się przy kamiennej zaporze przeciwrumowiskowej w Dylągowej, zlokalizowanej na terenie działania Nadzoru Wodnego w Dynowie.
W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech wraz z zastępcą
Wiesławem Walatem i zespołem pracowników, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń
z zespołem, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski z pracownikami, Wójt
Gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak z pracownikami oraz przedstawiciel Burmistrza
Miasta Dynów. Z ramienia Wód Polskich
wzięła udział Dyrekcja Zarządu Zlewni
w Przemyślu wraz z pracownikami i kierownikiem Nadzoru Wodnego w Dynowie.

W trakcie spotkania przedstawiono
działania podejmowane przez Wody Polskie
w zakresie wdrożenia i realizacji ogólnopolskiego Programu Kształtowania Zasobów
Wodnych. W ciągu najbliższych trzech lat
Wody Polskie zrealizują 645 inwestycji
z zakresu retencji korytowej w całym kraju w ramach programu Retencja korytowa,
umożliwiającego kształtowanie zasobów
wodnych na terenach rolniczych. W roku
2020 Wody Polskie planują wykonać pracę
na łączną kwotę 60 mln zł.
Na spotkaniu omówiono również
problemy na jakie napotykają jednostki
samorządowe w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, w tym
czystości brzegów potoków i rzek. Sygnalizowano potrzebę obserwacji miejsc,

Nie boimy się ratować życia

z których potencjalnie mogą wypływać
zanieczyszczenia do lokalnych potoków.
Zwrócono także uwagę na możliwość
uczestnictwa w programach realizowanych m.in. przez NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu wspomagających małą retencję na terenach miejskich i wiejskich,
w ramach których władze samorządowe
mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Przedstawiciele jednostek samorządowych z optymizmem przyjęli to
spotkanie za początek Partnerstwa Wodnego w ramach prowadzonych działań
w zakresie przeciwdziałania skutkom
suszy.
tekst i fot. PGW WP
- Zarząd Zlewni w Przemyślu

9 czerwca pracownicy samorządowi
z naszej Gminy włączyli się do akcji zainaugurowanej przez Gminę Korczyna pt. „Nie
boimy się ratować życia”, w ramach której wspólnie oddali krew w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krośnie. Do przyłączenia się do akcji zapraszamy Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Gminę Domaradz, Gminę Brzozów,
Gminę Dydnia i Gminę Besko.
Pamiętajmy, że każda pomoc dla
krwiodawstwa jest bezcenna.
Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel
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Podkarpacki Festiwal Organowy

Tegoroczny Podkarpacki Festiwal
Organowy, którego koncerty odbywają się
także w bazylice starowiejskiej, nie odbędzie się w tradycyjnej formule.
Niepewna ciągle sytuacja epidemiologiczna w kraju, zmieniające się często
przepisy administracyjne i sanitarne oraz
brak możliwości przybycia artystów z zagranicy zmusiły mnie do zrezygnowania
ze zorganizowania regularnych koncertów
z udziałem publiczności w miesiącach letnich, jak odbywało się to przez minione 28
lat, a od kilku lat w bazylice w Starej Wsi.
Nasza wierna i liczna festiwalowa
publiczność nie pozostanie jednak w tym
trudnym czasie bez muzyki organowej.
Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS
PRO ARTE, organizator festiwalu, otrzymała dotację z MKiDN , dzięki której zrealizowanych zostanie 6 koncertów online,
w kościołach, gdzie każdego roku odbywa się Podkarpacki Festiwal Organowy.
W Rzeszowie będą to: katedra, kościół św.
Krzyża i Wniebowzięcia NMP w Zalesiu.
Kolejne odcinki powstaną w Jarosławskim
Opactwie, w bazylice Ojców Jezuitów
w Starej Wsi oraz w dwóch kościołach
w Lutczy: w kościele drewnianym oraz
w nowym pod wezwaniem Wniebowzięcia
NMP. Na program każdego z filmów złoży

się muzyka organowa w wykonaniu
renomowanych polskich organistów,
reprezentujących różne ośrodki muzyczne Polski: Wacława Golonki, Sławomira Kamińskiego, Łukasza Matei,
Jakuba Garbacza i Patryka Podwojskiego. Każdy odcinek będzie ponadto
opatrzony krótkim komentarzem opowiadającym o historii i osobliwościach
poszczególnych miejsc oraz wątkach
festiwalowych koncertów z nimi związanych. Realizatorem nagrań będzie
profesjonalna łódzka wytwórnia Ars
Sonora, specjalizująca się w rejestracji muzyki organowej we wnętrzach
sakralnych. Emisja filmów rozpocznie
się w niedzielę 23 sierpnia o godzinie
19.00. Kolejne odcinki będą miały swoje emisje przez następnych pięć niedziel
do 27 września na stronie internetowej,
kanale You Tube Fundacji Promocji
Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE oraz
w mediach społecznościowych.
Marzy mi się oczywiście muzyczne spotkanie z naszą publicznością w tzw. przestrzeni rzeczywistej
i jeśli tylko okoliczności na to pozwolą obiecuję takowe zorganizować. Nie
czas jeszcze na zdradzanie szczegółów
tego śmiałego planu, ale zapewniam, że

fot. Konrad Mika

taki powstaje. Gdy tylko będzie mógł on zostać zrealizowany, niezwłocznie poinformuję
Państwa o tym i z wielką radością zaproszę
do udziału wszystkich naszych sympatyków.
Bieżące informacje zamieszczane są
na www.arsproarte.pl oraz www.facebook.
com/arsproarte
Życząc wszystkim zdrowia i niegasnącej nadziei, zapraszam serdecznie na spotkania z muzyką organową online i może choć
raz „na żywo”.
dr hab. Marek Stefański
Dyrektor Podkarpackiego Festiwalu Organowego,

Rozbudowa budynku WTZ w Haczowie
W tym roku zakończyła się inwestycja gminna pn.: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Haczowie”. Celem inwestycji była przede
wszystkim poprawa komfortu użytkowania budynku przez osoby
niepełnosprawne korzystające z niego, jak i ich opiekunów.
- W zdecydowanym stopniu poprawi się funkcjonalność obiektu poprzez rozbudowę sali gimnastycznej, tak ważnej dla prawidłowej rehabilitacji podopiecznych warsztatu - powiedział Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. Dobudowano także klatkę schodową,
wykonano zadaszenie tworzące wiatę, pod którą uczestnicy mogą
pracować na „świeżym powietrzu”. - Wymieniono także stolarkę
okienną i drzwiową. Mamy teraz w pełni dostosowane dla niepełnosprawnych wyposażenie łazienek. Rozbudowano również pomieszczenia biurowe dla personelu - dodaje Wójt Jakiel.
Marzena Macyk, fot. Dominik Kaszuba
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Rodzinne, artystyczne pasje
„Niedaleko pada jabłko od jabłoni”
albo „Jaki ojciec taki syn”, tych przysłów należy obowiązkowo użyć, rozpoczynając opowieść o mieszkających przez lata w Brzozowie Piotrach Worońcach seniorze i juniorze.
Co prawda uprawiających różne rodzaje sztuki: ojciec rzeźbi w drewnie, zaś syn maluje
abstrakcyjne obrazy, ale żyjących z artystycznych dokonań. Senior przez lata wypracował
sobie ugruntowaną, mocną pozycję na rynku,
zaś junior konsekwentnie buduje swoją markę, budzącą uznanie w coraz szerszych kręgach. Dla obydwu znamienna okazała się data
18 lipca 2019 roku. Dzień ów połączył ich rodzinne relacje ze wspólnymi pasjami, bieżące
sukcesy z wyzwaniami na przyszłość, ojcowsko-synowskie emocje i przywiązanie z wzajemnym podziwem i szacunkiem. A stało się
to na wernisażu pierwszej wspólnej wystawy
artystów, zatytułowanej „Kształt różnicy”.
dotychczasową wystawę ze względu na
miejsce. Galeria Na Strychu robi wrażenie, jest nośnikiem wspaniałej atmosfery.
Te stare belki, stara podłoga, no i syna
prace się pięknie wkomponowały - wspominał Piotr Woroniec senior. - Koncepcja
wspólnej wystawy krążyła nad nami już
od dłuższego czasu. Dobrze, że w końcu
pomysł się zmaterializował i to w Galerii, z którą obaj byliśmy związani. Przed
laty wszak ojciec miał tutaj wystawę z Michałem Florkiem „Próba wyjścia”, a ja,
jako mały chłopiec pozowałem przy jednej
z rzeźb. Prezentowane tam były bodajże
odlewy z gipsu. Później razem z Damianem Wojtowiczem byliśmy inicjatorami
reaktywacji Galerii. Odbywały się tam
spotkania studenckie, powstawały kolejne
wystawy, cały czas „Galeria Na Strychu”
tętniła życiem. Odgrzebywaliśmy stare
rupiecie, przedmioty, mówiąc wprost porządkowaliśmy teren. To wymagało dużego wysiłku, ale nagrodą były następujące
po sobie wystawy, wprowadzające zawsze
coś nowego w tę wspaniałą przestrzeń dodał Piotr Woroniec junior.
Senior rzeźbi w drewnie, a głównym motywem twórczości jest człowiek.
Jego miejsce w obecnym świecie, współczeW miejscu dla duetu niezwykle sentymental- snej cywilizacji. Starający się odpowiadać
nym, czyli Galerii Na Strychu, mieszczącej na pytania dokąd zmierza, czy warto może
się w Brzozowskim Domu Kultury. Wreszcie skrzyżowały się dwie artystyczne drogi
dwóch różnych pokoleń sztuki.
- Cieszyłem się z tego wydarzenia jak
dziecko, bo zorganizowałem wystawę wspólnie z moim dzieckiem. Radość tym większa, że
nie była to wystawa podsumowująca, a wręcz
przeciwnie. Prezentowaliśmy najnowsze prace, potwierdzając tym samym, że idziemy
dalej do przodu, w dodatku z impetem, pełni
zapału i wiary w sens tworzenia. Poza tym
uznaję „Kształt różnicy” za swoją najlepszą
26

chociaż przez chwilę zatrzymać się
i wyciągnąć wnioski z codziennego
tempa życia. Prace juniora można
zakwalifikować jako abstrakcyjne
o tematyce zagadkowej, umożliwiającej szeroką interpretację. - Syn
ucząc się w liceum w Brzozowie właściwie nie przejawiał wielkich skłonności do tworzenia. Przez wiele lat
ten lont się tlił aż bomba wybuchła
i pełen zdumienia oraz podziwu nad
jego osiągnięciami oczywiście akceptowałem wybory Piotra. Dziwiłem
się oczywiście dlaczego nie korzystał
z warsztatu, mojego doświadczenia,
dlaczego drewno go nie interesowało.
Być może bardziej psycholog by się
tu przydał i wypowiedział, natomiast
ja traktuję to jako młodzieńczy bunt
przeciwko staremu. Chciał robić coś
nowego, po swojemu, żeby nie wlec
tego bagażu mini tradycji za sobą.
Zajął się więc malarstwem, a konkretnie sztuką nierealistyczną. Ale nie
chcę szufladkować twórczości syna,
przypisywać jej do określonego izmu
- podkreślił Piotr Woroniec senior.
- Na pewno w latach młodzieńczych
pojawiła się próba odejścia od świata sztuki. Poszukiwanie polegało na
wybraniu innej drogi niż ojciec. Pew-
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nie wiąże się tego typu podejście z jakąś formą
buntu w tym wieku, natomiast z czasem chciałem poznać świat ojca, przekonać się co w nim
jest takiego fascynującego. Pierwszym ważnym
krokiem było podjęcie nauki na wydziale sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego - mówił Piotr Woroniec junior.
Ojciec, rocznik 1955, zaczynał od rzeźby
ludowej. Tym rodzajem sztuki zafascynował się
wcześnie, bo w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Widząc prostotę formy stwierdził, że
podoła wyzwaniu. Zaczął tworzyć, wypowiadając się poprzez rzeźbę o sobie, wyrażając pogląd
o świecie. Zainteresowania Piotra Worońca seniora ewoluowały w związku z pasją literacką.
Główną inspiracją stała się Mitologia, a zwłaszcza postać Ikara, przez co postanowił w pewien
sposób związać własną sztukę z tym motywem.
- W dzieciństwie chciałem zostać rzeźbiarzem
albo poetą. Kiedy nie dostałem się na wydziały
sztuki, postanowiłem studiować filologię polską. Z nauki na polonistyce również czerpałem
satysfakcję, czego odzwierciedleniem są tak silne wpływy literackie na moją obecną twórczość
- wyjaśnił Piotr Woroniec senior. Ikar to symbol
nadmiernej ambicji, co według niektórych zaliczyć należy do zalet potrzebnych do realizacji
celów, ale wedle innych do wad, często przeszkadzających, wprowadzających chaos, wpływających destrukcyjnie na działania. - O Ikarze można rozmawiać wielowątkowo. Z jednej
strony cechuje go właśnie pozytywna ambicja,
a z drugiej niesforność, chęć pokonania czegoś
niepokonalnego, jak grawitacja. Brak umiaru w przekraczaniu granic możliwości, można
nawet powiedzieć, że brak odpowiedzialności,
zdrowego rozsądku, który człowiek powinien
zachować, bo inaczej nieszczęśliwie upadnie.
Historia dowodzi nam dosadnie, co czyni z człowiekiem nadgorliwość, czy fanatyzm - tłumaczył
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Woroniec senior. Pracuje,
skupiając całą energię na
jednym projekcie. Jego
zdaniem
rozpoczynanie
kilku dzieł jednocześnie
rozprasza, a mijający czas
utrudnia powrót do myśli
przewodniej
wyrażanej
w tworzonym dziele.
- Upływ dni, czy tygodni
obniża wigor i zapał względem pracy nad konkretną
rzeźbą, zatem taka metoda
działania byłaby bardzo

końca okazało się trafione, aż w końcu
przekonałem się do malarstwa i tkwię
w tej dziedzinie sztuki już prawie 20 lat
- powrócił do początków swojej kariery
malarz. Często wmontowuje w swoje
obrazy różne przedmioty, niektóre prace
w sporej części uznać można za kolaż, co
w znacznym stopniu przyczynia się do
ich oryginalności, jakości i atrakcyjności
w odbiorze. Wmontowywanie obiektów
z zewnątrz, kartek, czy innego materiału, niekoniecznie klasycznego podłoża
malarskiego artysta uznaje za intrygujące
eksperymentowanie. - Metoda sprawia,

ryzykowna. Groziłaby bowiem niedokończeniem pewnych koncepcji - stwierdził
artysta senior. Niektóre rzeźby imponują
rozmiarem, wymagają zatem określonej
techniki wykonania. Realizację takich
przedsięwzięć umożliwia pracownia plenerowa, jaką dysponuje artysta w obecnym miejscu zamieszkania, czyli w Woli
Sękowej. - Przy tego typu wyzwaniach
wykorzystuję nie tylko siekierę i dłuto,
ale też piłę mechaniczną. Czas produkcji
jest różny, trudny do określenia. W zasadzie nie da się go ustalić, ponieważ czasami małą rzeźbę robi się tygodniami,
a wielką w przeciągu tygodnia, dwóch.
Wszystko zależy od poziomu wykończenia - ujawnił rzeźbiarz.
Przełomem w twórczości Piotra
Worońca juniora był plener malarski po
pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim. - Wtedy faktycznie
rozmalowałem się. Ponadto trafiłem na
swojej drodze na kadrę potrafiącą zachęcić mnie do świata sztuki. Zetknąłem
się też z pracownią grafiki, co nie do

że pomysł na pracę staje się ciekawszy.
Wolność wypowiedzi bowiem wzmaga
fascynację tworzenia. Przedmiot, czy
obiekt często przypadkowo znaleziony
na ulicy staje się elementem artystycznej wizji, co dla mnie naprawdę jest inspirujące - wyjaśnił Piotr Woroniec junior. Z wydziałem sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego związał się na stałe. Po
ukończeniu studiów pozostał na uczelni
w roli akademickiego nauczyciela, rozpoczynając pracę ze studentami. - Wbrew
pozorom czasami trudniej jest uczyć ludzi
utalentowanych. Natomiast dużą satysfakcję sprawia pracowitość studentów,
poszukiwania artystycznej drogi. Ich coroczny rozwój, kształtowanie się zarówno
jako ludzi, jak i artystów daje mi radość
z pracy oraz wyjątkowo mobilizuje do
wysiłku, kolejnych wyzwań - opisywał
Woroniec junior.
Praca dydaktyczna i artystyczna
w żaden sposób mu nie kolidują, a wręcz
przeciwnie, zazębiają się. Kontakt ze
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studentami wszelako bywa inspirujący,
zwłaszcza podczas kryzysu w pracowni.
- Mamy do czynienia z wzajemnym oddziaływaniem, przekazem energii między
studentem, a wykładowcą - zinterpretował relację Piotr Woroniec junior. Przekazywanie wiedzy, umiejętności stanowi
też ważny element codziennej, artystycznej pracy Piotra Worońca seniora. Przed
laty związał się z Uniwersytetem Ludowym we Wzdowie, zaś obecnie organizuje coroczne Międzynarodowe Akcje
Artystyczne przy Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli
Sękowej - Odważyłem się poprowadzić
spotkania artystów, a ponieważ warunki są wyśmienite w Woli Sękowej, to zapraszam co roku rzeźbiarzy do realizacji
różnych tematów. Między innymi za nami
olbrzymie przedsięwzięcie pod tytułem
„Exodus”, skupiające ponad 100 rzeźb
postaci, które muszą opuścić wioskę,
ratując się przed wojenną zawieruchą opisał dzieło Piotr Woroniec senior. Artysta jest przekonany, że tego typu instytucje, takie właśnie inicjatywy wpływają
wyjątkowo pozytywnie na zainteresowanie sztuką ze strony społeczeństwa. Nawet zachęcają do spróbowania swoich
sił w tworzeniu. - Właśnie podkreślmy,
że zapraszam nie tylko profesjonalistów,
ale również amatorów, osoby niepełnosprawne. Pojawiły się tutaj indywidualności, które dostawszy do ręki po
raz pierwszy dłuto, już go nie odłożyli
i cały czas pracują w drewnie - przybliżył działalność Uniwersytetu Ludowego
Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej Piotr Woroniec senior. Rzeźbiarz

ma też za sobą doświadczenia zagraniczne.
W latach od 1992 do 1999 roku pracował jako
asystent scenografa w Teatrze Kreatur w Berlinie, co wpłynęło na jego postrzeganie sztuki
w zdecydowanie szerszym zakresie. - Przygoda
z teatrem niewątpliwie była dla mnie skuteczną
próbą sprawdzenia się w nowej roli. Ale muszę
zaznaczyć, że pracowałem także w drewnie, ponieważ rzeźby wykorzystywano w spektaklach.
Nie była to typowa działalność scenograficzna,
tylko bardziej realizacja zadań plastycznych
- określił swoją rolę w berlińskim teatrze Piotr
Woroniec senior. Jego prace rozsiane są nie tylko po Polsce, ale i po całym świecie. Współpracuje z Galerią Labirynt w Krakowie i poprzez
tę instytucję rzeźby trafiają między innymi do
Stanów Zjednoczonych, Francji, Danii.

Wspominaliśmy o fascynacji literaturą i studiach polonistycznych Piotra Worońca seniora. Czy zatem wiązał
przyszłość z tą nauką, a może wahał
się między pisaniem, a rzeźbieniem?
- Raczej nie. Okres poetycki z czasem
przeminął. Pewnie wiele osób pisuje
do szuflady, jak ja to czyniłem. Trwało
to w liceum, w okresie fascynacji płcią
przeciwną, uczuciowymi uniesieniami,
więc poprzez poezję wyrażałem swoje
emocje. Natomiast zawsze wiedziałem,
że będę rzeźbił. Wypracowałem swój
własny punkt światopoglądowy i jego
formę przekazu. Dlatego uważam, że
wybrałem właściwą drogę zawodową,
tożsamą z fascynacją sztuki. Dzięki
temu spełniłem, przynajmniej większą
część, swoich młodzieńczych marzeń,
a to bardzo ważne dla człowieka. Każdy ma jakieś zainteresowania, pasje
i związane z nimi plany, wizje własnej przyszłości. Jeśli się ziszczają, to
człowieka uszczęśliwiają. Pozwalają
realizować się w dziedzinie najbliższej
duszy, rozwijać się w niej. Moja satysfakcja jest tym większa, że również
syn potrafił przekuć pasję w zawodowe
zajęcie, wykorzystać talent do zarabiania na życie. Troszczymy się o dzieci,
martwimy o ich przyszłość, pragniemy,
żeby odnaleźli się w dorosłym świecie.
Gdy widzimy, że tak się dzieje, żyjemy
spokojniej. Mam nadzieję, że z Piotrem
zaprezentujemy jeszcze wspólnie prace
na niejednej wystawie, eksponując rodzinną, wspólnotę artystyczną - podsumował Piotr Woroniec senior.
Sebastian Czech, fot. Damian Wojtowicz

Siła niepokoju

„Siła spokoju” - tak brzmiało hasło wyborcze
Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera po drugiej wojnie światowej,
w wyborach prezydenckich roku 1990, pierwszej powszechnej elekcji głowy państwa w naszej historii.
Sentencja powyższa miała stanowić atut w prezydenckim wyścigu, wszak zdaniem ówczesnego premiera spokój zapewniał stabilizację, zarówno polityczną, jak i ekonomiczną. Duża część społeczeństwa
jednakże odwrotnie odczuwała i odbierała decyzje
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rządowej ekipy Mazowieckiego.
Gospodarcza transformacja, którą
kształtował „Plan Balcerowicza”,
pozytywnych skojarzeń raczej nie
przywoływała. Bardziej wywoływała strach o codzienny byt, niż zapewniała jakąkolwiek perspektywę.
Przypomnijmy więc historię sprzed
30 lat w związku z tegorocznymi
wyborami prezydenckimi. Wydarzenie, po którym wszelkie analizy
polityczne, socjologiczne oraz sondażowe wzięły w łeb (w sondażu
OBOP końcem października 1990
roku Wałęsa miał 33 procent, Mazowiecki 28, a Tymińskiego w ogóle nie ujęto w badaniu). A pierwsza
tura wprawiła wszystkich w prawdziwy szok. Zarówno ówczesną
klasę polityczną, jak licznych ekspertów polskich i zagranicznych.
Dzięki temu wybory powszechne

prezydenckie, zorganizowane w 1990
roku przeszły do historii Polski nie
tylko z powodu tego, że były pierwsze. Ale przede wszystkim dlatego, że
przyniosły rozstrzygnięcie, którego
nikt się nie spodziewał, a niektórych
nawet wynik przestraszył. Spróbujmy
przeanalizować, jak do tego doszło.
Masowe zwolnienia z pracy,
upadające przedsiębiorstwa, czy rosnące ceny w sklepach odcisnęły piętno
na sporej części polskich obywateli.
Jak wielu pogorszyło się materialnie,
jak olbrzymia grupa Polaków straciła
zaufanie do rządu ustrojowego przełomu, najlepiej odzwierciedlały wyniki
prezydenckiej batalii. W której to Tadeusz Mazowiecki, znana osobistość,
działacz antykomunistycznej opozycji,
autorytet polskiego życia publicznego,
przegrał nie tylko z Lechem Wałęsą, ale
również ze Stanisławem Tymińskim,
http://www.powiatbrzozow.pl
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całkowicie anonimowym przedsiębiorcą
z trzema paszportami: polskim, kanadyjskim i peruwiańskim. Taka sensacja możliwa była tylko i wyłącznie w określonych
okolicznościach. Takich właśnie, jakie
miały miejsce w roku 1990, czyli w czasie rodzącej się demokracji i gospodarki
rynkowej, a ponadto w dobie ciężkich doświadczeń pokaźnej liczby pracowników,
płacących cenę za wprowadzane reformy.
Ci Polacy spokoju nie zaznali, zatem hasło
„Siła spokoju” przekonywać i przyciągać
nie mogło. Dla nich Mazowiecki i Balcerowicz kojarzyli się raczej jako „Siła niepokoju”. A niepokój o przyszłość nakazuje
poszukiwać innego kandydata. Miliony Polaków odnalazło nadzieję w osobie Tymińskiego. Człowieka, odnoszącego sukcesy
biznesowe przede wszystkim w Kanadzie
oraz w mniejszym stopniu w Peru. Takiego, który swoje osiągnięcia ekonomiczne
jest w stanie przenieść na budżet państwa.
Poprawić jego stan na tyle, że poprawi się
ludziom, zaczną żyć lepiej, poczują się
pewniej.
Poza tym Stanisław Tymiński przedstawiał siebie jako kandydata z zewnątrz,
spoza układu. Czy to dawnej nomenklatury, czy też „Solidarności”. Na wyborców
zdezorientowanych, których wówczas nie
brakowało, skutecznie to działało. - Głosowaliśmy w 1989 roku przeciwko komunie, a teraz dostajemy w kość od tych, którzy mieli polepszyć nasz los. To komu my
w końcu mamy wierzyć. Postawimy na tego
trzeciego, nieznanego, ale przynajmniej
budzącego zaufanie z powodu zawodowych
osiągnięć - mówili wyborcy podczas licznych relacji medialnych ze spotkań z kandydatami do Belwederu.
Jako się już rzekło poszukiwanie
nadziei na lepsze jutro zadecydowało o rezultatach pierwszej tury. Zwyciężył w niej
ogólny faworyt tej konfrontacji, czyli Lech
Wałęsa (40 procent), ale drugą lokatę Stanisława Tymińskiego (23 procent) uznano
za ewenement na skalę światową. Premier
Tadeusz Mazowiecki (18 procent) zapłacił najwyższą polityczną cenę za przejście
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Czerwiec:. nr 5 (181)

Polski z gospodarki nakazowo-rozdzielczej
do wolnorynkowej. Tak, jak Polacy tracili
pracę i bieżące dochody na utrzymanie, tak
Mazowiecki stracił ich zaufanie, a w konsekwencji stanowisko szefa Urzędu Rady
Ministrów. Miejsca kolejnych kandydatów
nie zagrażały już pierwszej trójce. Włodzimierz Cimoszewicz (SdRP), Roman
Bartoszcze (PSL), czy Leszek Moczulski
(KPN) nie przekroczyli każdy z osobna 10
procent poparcia.
Polska w drugiej turze ponownie
stanęła przed absolutnie fundamentalnym
wyborem. Ruszać w przyszłość, w lata
dziewięćdziesiąte z nikomu szerzej nieznanym biznesmenem, dorabiającym się
w Kanadzie i Peru, czy z byłym liderem
antykomunistycznego podziemia, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
choć dla niektórych kontrowersyjnym,
Lechem Wałęsą. Wybór był raczej jasny,
i takiego dokonano. Wałęsa 9 grudnia 1990
roku otrzymał 75 procent poparcia, pewnie
pokonał zatem Stanisława Tymińskiego
i został pierwszym prezydentem Polski
z wyboru bezpośredniego, powszechnego.
- Przez dłuższy czas sugerowałem Wałęsie

ubieganie się o prezydenturę, a on mówił, że tak, ale nie. To trwało dość długo.
Pierwszy raz rozmawialiśmy na ten temat,
tak zupełnie bezpośrednio, koło Nowego
Roku 1990, kiedy Vaclav Havel został prezydentem Czecho-Słowacji. Moim zdaniem
Wałęsa przymierzał się do tego już latem
1989 roku, w czasie wyborów Wojciecha
Jaruzelskiego. Minęło sporo czasu zanim
się zadeklarował. Nikt z jego współpracowników nie miał wątpliwości, że taka
jest jego intencja, ale nawet najbliższym
nigdy tego wyraźnie nie powiedział. Gdy
go pytałem, czy tego chce, odpowiadał:
tak, ale widzisz… - mówił w książce „Odwrotna strona medalu” Jarosław Kaczyński, w roku 1990 bliski współpracownik
Wałęsy, obecnie pozostający w ostrym
konflikcie z byłym prezydentem. O ile
Tadeusz Mazowiecki liczył na wejście
do drugiej tury i decydującą rozgrywkę
z Lechem Wałęsą, tak Wałęsa miał nadzieję
na przekroczenie 50 procent poparcia już
w pierwszej rundzie. Nikt zatem z liderów
postsolidarnościowych, po pierwszym etapie głosowania, nie mógł być zadowolony
z osiągniętych wyników. - Jesienią 1990
roku odbyliśmy jedną z dłuższych rozmów
politycznych w domu Wałęsy. To był ten
okres, kiedy był przekonany, że dostanie
70-80 procent głosów. Uprzedzałem, żeby
przygotował się na walkę w dwóch turach, choć może i przekroczy 50 procent
w pierwszej - kontynuował wspomnienia
z wyborów Jarosław Kaczyński w książce
„Odwrotna strona medalu”.
Stanisław Tymiński zaistniał wyraziście 17 listopada 1990 roku, na 8 dni przed
pierwszą turą. Na wiecu w Zakopanem zaatakował w sposób zdecydowany zarówno
rząd Mazowieckiego, jak i personalnie premiera o fałszowanie statystyk i dwukrotne
zaniżenie rozmiarów recesji i inflacji. Po
tym wystąpieniu na kandydata przybyłego z Peru i Kanady posypały się gromy
w mediach, ale skutek ich kontrataku oka-
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zał się dokładnie odwrotny do zamierzonego celu. - O szanse przejścia Tymińskiego do drugiej tury
trzeba nas było zapytać podczas
kampanii. Powiedzielibyśmy, że
z Mazowieckim wygra. Teraz wygląda to na przechwałki, ale w pewnej chwili mieliśmy już 100 procent
pewności. Potwierdzały to badania,
poparcie rosło, potwierdzały nasz
optymizm bezpośrednie kontakty
z wyborcami, zafascynowanymi Tymińskim - opowiadał Jarosław Golik ze sztabu Tymińskiego w książce
„Bitwa o Belweder”. Jak zauważyli
współautorzy powyższej publikacji
Piotr Bazylko, Paweł Fąfara i Piotr
Wysocki, Tymiński znakomicie radził sobie z atakami na jego osobę.
Kiedy przykładowo pisano, że jest
hochsztaplerem bez społecznego
poparcia, on siedząc przed kamerą
na tle płonącego kominka, czytał
wzruszające listy od swoich wyborców. Udzielał im jednocześnie
rad i podnosił na duchu, gdy informowali o swoich kłopotach. Po
pokonaniu Mazowieckiego środki
masowego przekazu zainteresowały się w sposób szczegółowy programem wyborczym Tymińskiego.
- Sytuacja Polski wymaga nowego
programu. Uważam, że projekt
mojego autorstwa wyzwoli możliwości i połączy nas w celu rozwoju
gospodarczego kraju. Moja wizja
przyszłości pozwala zapomnieć
o różnicach między lewicą, prawicą
i centrum. Mój plan jest wynikiem
wiedzy i doświadczeń, które zdobyłem w Polsce, Szwecji, Kanadzie,
USA i Peru. Przez ostatnie lata
często przyjeżdżałem do Polski.
Znam dobrze mój rodzinny kraj,
jego problemy. Obecna sytuacja,
to film, który już raz widziałem
w Peru kilka lat temu. Ten film zaczyna się po roku planów gospodarczych, duszących inflację bez możliwości rozwoju. Ja wiem, jak ten
film się skończy i mogę ten film Wam
opowiedzieć. Nie chcę, aby podob30

nie jak w Peru, stało się w mojej Ojczyźnie - przypomniano jedną w wyborczych
wypowiedzi Stanisława Tymińskiego
w książce „Bitwa o Belweder”.
Elektorat Tymińskiego w sporej
części stanowili młodzi ludzie. Często
zagubieni, dotknięci ekonomicznym
kryzysem, pozbawieni wizji zawodowych na przyszłość. I to niezależnie
od wykształcenia. Ich
kandydat nie bawił się
w politykę, tylko przedstawiał plany reform
gospodarczych.
Był
dla swoich wyborców
wiarygodny, bo sam
poradził sobie w życiu,
nie będąc na początku
kariery na uprzywilejowanej pozycji. Wręcz
przeciwnie, musiał pokonywać wiele przeciwności losu, zwłaszcza
za granicą, gdzie nikt
niczego na tacy mu nie
podał. Musiał walczyć,
ciężko zarabiać każdy grosz, a mimo wszystko dorobił się
dużych pieniędzy. Odzwierciedlał marzenia i dążenia wielu młodych, reprezentował jaśniejszą stronę kapitalizmu,
gdzie ciężką pracą, uporem i umiejętnościami można do czegoś dojść. To
imponowało startującym w życie. - Mój
wybór nie był wyborem politycznym.
Poparłem Tymińskiego, ponieważ odsunął na bok sprawy polityczne i zajął
się wyłącznie gospodarką, uznając, że
jej stan jest jedyną rzeczą, która tak
naprawdę interesuje wyborców. Przez
ponad rok rządów Mazowieckiego do
zapowiadanych przez niego rozliczeń
poprzedniej władzy nie doszło. Czyli albo nikt ich nie chce, albo nie są
możliwe do przeprowadzenia. Lepiej
więc przestać mówić o rozliczenia,
a zająć się gospodarką. Uznałem, że
lukę tę wypełnia właśnie Stanisław Tymiński - przytoczono wypowiedź studenta Uniwersytetu Warszawskiego
głosującego na Tymińskiego w „Bitwie
o Belweder”.

Tymiński umiejętnie akcentował swoje sukcesy na emigracji. Zwracał się do wyborców, zapewniając, że na bazie własnych doświadczeń stworzy
im odpowiednie warunki rozwoju tutaj na miejscu,
w Polsce. Że zawsze będą w kraju potrzebni, a ich
talenty zostaną w odpowiedni sposób wykorzystane
i zagospodarowane. To okazało się kolejnym trafionym pomysłem na dotarcie do umysłów i serc sporej rzeszy Polaków. - Powiedz ile razy zastanawiałeś
się, czy nie opuścić Polski, wówczas kiedy nie miałeś
z czego żyć, nie mogłeś utrzymać rodziny, nie mogłeś realizować się w prawdziwej pracy. Myślałeś
o emigracji, jak o wybawieniu. W Peru, USA i Kanadzie spotkałem wielu wartościowych Polaków, którzy mogli być użyteczni dla kraju, ale nie mogli sobie
w nim znaleźć miejsca ze względu na nietolerancję, dominację monopoli, prywatne układy firm państwowych
z rządem i inne trudności. I ze łzami w oczach
i ściśniętym gardłem emigrowali. Uwierz mi, że
emigracja jest dla kraju zjawiskiem absolutnie
szkodliwym - podkreślał w kampanii prezydenckiej z roku 1990 Stanisław Tymiński, cytowany
w książce „Bitwa o Belweder”.

Taka retoryka pozwoliła nieznanemu przed
kampanią kandydatowi utrzymać dorobek z pierwszej
tury (3 miliony 800 tysięcy głosów) w rundzie drugiej
(3 miliony 700 tysięcy głosów). Nie zapewniła jednak realizacji celu ostatecznego, czyli zdobycia prezydentury. Ta godność, jak już wcześniej zaznaczyliśmy, przypadła Lechowi Wałęsie, rządzącemu przez
5 kolejnych lat. W 1995 roku Wałęsa przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim i opuścił najwyższy urząd
w państwie. Stanisław Tymiński kariery politycznej w
Polsce już nie zrobił. Starał się co prawda startować
w wyborach parlamentarnych z założoną przez siebie
Partią „X”, lecz do sukcesu z wyborów prezydenckich
nawet się nie zbliżył.
Tak wyglądała pokrótce pierwsza w historii
Polski powszechna batalia o urząd prezydenta. W warunkach zupełnie innych niż dzisiaj. W realiach trwającej cały czas transformacji ustrojowej. Wymuszającej często podejmowanie przez rządzących trudnych
i niepopularnych decyzji. Wywołujących w społeczeństwie niepokój, za który płaci się wysoką, polityczną
cenę. Jak w przypadku rządu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego polskiego premiera po drugiej wojnie światowej.
Sebastian Czech
http://www.powiatbrzozow.pl
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SUSZA

– OGRANICZENIE I ZABEZPIECZENIE cz.2

Poprzedni artykuł zaznajomił czytelnika z pojęciem suszy, etapami tego
zjawiska oraz zagrożeniami jakie za sobą
niesie. Mając na uwadze powagę zagrożenia, w tym artykule przedstawimy możliwe do podjęcia przez mieszkańców powiatu brzozowskiego działania ograniczające
skalę spustoszenia wywołaną wystąpieniem suszy oraz proste działania zabezpieczające.

nież w okresie posuchy. Korzyść wynikająca
z takiego zabiegu jest nieoceniona, ponieważ
prowadzi do systematycznego otwierania
„porów” w glebie.
Warto również rozważyć ręczne i mechaniczne pielenie przydomowego ogródka
czy pól uprawnych zamiast używania środków do chemicznego zwalczania chwastów.
Przy zastosowaniu pierwszego sposobu
(obok oszczędności pieniędzy i środowi-

Działania ograniczające
Dla przypomnienia, pierwszym
etapem rozwoju suszy jest wystąpienie
długiego czasookresu bez opadów atmosferycznych lub niska suma opadów przy
jednoczesnym występowaniu wysokich
temperatur. Aby temu zjawisku przeciwdziałać możemy podejmować działania
zmierzające do efektywniejszego poboru
wody, czy do zatrzymywania („magazynowania”) wody w glebie stosunkowo niskim kosztem.
Spora część z Szanownych Czytelników jest właścicielami działek rolnych
czy ogródków działkowych. Jeżeli warunki temu sprzyjają można w
swoich ogrodach, działkach
czy uprawach stosować proste zabiegi uprawne, ułatwiające glebie pobieranie
wody z wód gruntowych,
rosy i pary wodnej. Jednym
z takich zabiegów może być
tzw. „gracowanie”, czyli
najprościej rzecz ujmując
wzruszanie gleby po podlewaniu czy po przejściu
intensywniejszych opadów
deszczu. Takie czynności
można wykonywać rów-

ska naturalnego) na grządkach zostawia się
resztki chwastów, które po pewnym czasie
tworzą rodzaj ściółki, co w okresie silnego
nasłonecznienia dodatkowo chroni glebę
przed zbytnim nagrzaniem, opóźniając odparowanie wody. Zastosowanie powyższych
dwu zaleceń da większe efekty na gruntach
o charakterze zlewnych, gliniastych oraz ilastych.
Kolejnym sposobem na ułatwienie
glebie zatrzymywania wilgoci jest stosowanie w uprawach nawozów organicznych takich jak kompostownik czy obornik. Taki typ
nawozu przyczynia się do pulchności gleby
poprzez podwyższenie zawartości próchnicy.

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Ten rodzaj nawozu obok wspomnianych
właściwości jest bardziej przyjazny środowisku niż nawozy sztuczne. Stosowanie
w uprawach nawozów sztucznych prowadzi do stopniowego „skamienienia” gleby
co znacznie utrudnia przyjmowanie i magazynowanie wody. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że posiadanie przydomowego
kompostownika w niektórych gminach
wiąże się ze zwolnieniem z części opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto również i ten aspekt wziąć
pod uwagę rozważając budowę czy zakup
kompostownika. Prostą konstrukcję jesteśmy w stanie wykonać chociażby z palet
transportowych.
Ostatnim sposobem z tej grupy
działań do jakich zachęcamy jest stosowanie w ogrodach roślin ozdobnych, które
nie mają zbyt dużego zapotrzebowania
na wodę. W ten sposób zachowamy wodę

w glebie a w okresie posuchy unikniemy
albo ograniczymy do minimum konieczność podlewania takich roślin. Wybór
takich roślin jest bardzo duży i każdy
z pewnością znajdzie taką roślinę, która
będzie spełniała jego kryteria estetyczne.
Za przykład można podać widoczną na
zdjęciu lawendę wąskolistną (lavandula
angustifolia L. officinalis), której zaletami
oprócz niskiego zapotrzebowania na wodę
jest jej szerokie zastosowanie w kuchni
czy tradycyjnym ziołolecznictwie.
Działania zabezpieczające
Najskuteczniejszym działaniem zabezpieczającym przed negatywnymi skutkami suszy są działania zmierzające do
gromadzenia zasobów wodnych. W skali
makro takie działania podejmowane są
przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego poprzez budowę zbiorników
retencyjnych czy prowadzenie skutecznej
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melioracji. W skali mikro podobne działania
mogą podejmować również Szanowni Czytelnicy, budując instalacje, które pomogą
w gromadzeniu wody na własne potrzeby.
Coraz częstszym zjawiskiem jest
pozyskiwanie i gromadzenie wody deszczowej tzw. deszczówki. Wodę taką można
wykorzystywać na wiele sposobów. W tym
miejscu warto skupić się na systemach instalacji, które umożliwiają takie działanie.
Najpopularniejszym sposobem jest pozyskiwanie wody deszczowej z rynien dachowych. Polega to na instalacji w rynnie
na odpowiedniej wysokości tzw. „łapacza
deszczówki” i połączenie go ze zbiornikiem
(lub systemem zbiorników), gdzie woda
się magazynuje. Na popularnym serwisie
aukcyjnym oraz w sklepach budowlanych
takie urządzenie można zakupić w różnych
kolorach (celem dostosowania do koloru
rynien). Funkcjonowanie przykładowego
systemu prezentuje film umieszczony w serwisie Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=WbE1i_FIzNU).
Obecnie jest możliwość zakupu czy
samodzielnego wykonania takiej instalacji,
która obok głównego zastosowania może
pełnić funkcję ozdobną ogrodu. Przy odpowiednim zamontowaniu urządzeń nie musimy obawiać się o „przelanie” zbiornika,
ponieważ w oparciu o naturalne prawa fizyki

intensywnych opadów deszczu rozprowadza nadmiar wody. Jak widzimy woda
z takiego zbiornika może być wykorzystywana również w instalacji domowej
do celów sanitarnych (np. połączona ze
spłuczką czy pralką).
Woda deszczowa pozyskana
za pomocą „łapacza” czy przedstawionego podziemnego systemu może być
wykorzystywana do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy do celów sanitarnych. Przy większym ogrodzie lub
w sytuacji, gdy nie możemy często odwiedzać ogrodu (działki) warto rozważyć również połączenie systemu wody
deszczowej z systemami nawadniający-

lądowej opracowało projekt ustawy „anty
suszowej”, która usprawni proces przeprowadzenia inwestycji poprawiających bilans wodny Polski. W związku z kolejnymi prognozami dotyczącymi suszy w tym
roku będą podjęte dodatkowe działania na
łączną kwotę 154,7 mln zł w perspektywie
realizacji do 3 lat. Zachęcamy do śledzenia
procesu legislacyjnego tego aktu.
Podsumowując, warto rozważyć stosowanie powyższych zasad czy instalacji celem maksymalnego ograniczenia negatywnych skutków bądź zabezpieczenia się przed
zjawiskiem suszy. W większości (za wyjątkiem podziemnego systemu) powyższe rozwiązania nie narażają rodzinnych budżetów
na duże wydatki, a w sytuacji braku wody
mogą okazać się bezcenne. Skoro jednak
o pieniądzach mowa, w następnej części publikacji Szanowny Czytelnik zostanie zapoznany ze sposobami na oszczędność wody
w gospodarstwie domowym, które przekładają się na realne oszczędności finansowe.
Zapraszamy do lektury.
Mateusz Mazur - Wydział Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich

Zachęcamy do odwiedzenia/źródła:
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska
https://www.arimr.gov.pl/
http://stopsuszy.imgw.pl/
http://stopsuszy.pl/
https://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/specustawa-antysuszowa-gotowa,9075.html
https://www.dom.pl/wykorzystujmy-deszczowke.html

nadmiar wody trafi do systemu rynnowego.
Warto rozważyć połączenie ze sobą kilku
zbiorników na wodę deszczową tak aby na
przysłowiową „czarną godzinę” nagromadzić jak największy zapas wody.
Bardziej zaawansowanym technologicznie i przez to kosztownym sposobem jest budowa podziemnego systemu
gromadzenia wody deszczowej. Przykładowy system prezentuje rysunek (źródło:
portal dom.pl). Jak można zauważyć na
ilustracji system taki składa się ze zbiornika (1), systemu filtrów (2), zespołu sterująco – pompowego (3) oraz układu
przelewowego zabezpieczającego przed
przepełnieniem zbiornika (4), który w razie
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mi (np. nawadnianie sterowane czasowo
czy system kropelkowy).
Warto w tym miejscu wspomnieć
o działaniach realizowanych w ramach
projektu „Stop suszy” przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
oraz przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcamy
do śledzenia stron internetowych tych
podmiotów oraz do kontaktu telefonicznego celem uzyskania szczegółowych
informacji na temat aktualnie możliwych form wsparcia (w tym dofinansowań) podejmowanych działań zabezpieczających przed suszą. Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-

Wyrazy szczerego żalu z powodu

śmierci syna
Pana Wiesława BIERNACKIEGO
Rodzinie i bliskim przekazujemy
wyrazy współczucia
Zarząd i pracownicy
Torpol Oil&Gas Sp. z o.o.
Wysogotowo k. Poznania
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Kwartalnik Ruchu Poetyckiego
***
Są takie miejsca
gdzie dobrze nam jest
Gdzie aura sprzyja myślom
i tchnieniu
Gdzie zatrzymuje się
galopujący pęd dnia
My kontemplujemy w milczeniu
Miejsca do których warto iść
nie biorąc zbędnego bagażu
Kosmicznej przestrzeni otworzyć drzwi
Wszystko co złe zostawiając w cieniu
Agnieszka Mrozek

Sprawa Świętego Stanisława
Odwieczny temat historyków.
Miejsce kultu – na Skałce w Krakowie,
gdzie nie wyszło mi żadne zdjęcie,
poza jedynym, tym pod pomnikiem.
Konflikt wiary i władzy
datuje się w Polsce od tamtej pory:
biskup ze Szczepanowa
nie uległ namowom doradców,
sprzeciwił się królowi Śmiałemu
aż po męczeńską śmierć,
od miecza poćwiartowanie.
Jednak król Bolesław
obłożony klątwą
musiał uchodzić na Węgry,
skąd powrócił przed swoją śmiertelnością.
Biskup Stanisław zaś stał się
opoką polskiego Kościoła,
patronem Ojczyzny na wieki.
Jan Organ

Cichy człowiek
Nasłuchuje szeptu własnego ciała
Oddechu

Modlitwa rodzica
Daj Boże
dzieciom
szczęśliwe dzieciństwo
Prawdziwą radość
i uśmiech na twarzy
Beztroskie swawole
czasem z guzem,
siniakiem
Plastrem na kolanie
czy
bandażem na czole ...

Monitor z uśmiechniętą twarzą
Zastępuje mi tłumy

Nie o zabawki przecież chodzi
ani garść słodkości
Nawet nie o rower
czy kosmetyk „boski”
Ani nawet szmatkę modną
przez sieciówkę wymyśloną

Długo czekać

Blisko Ci co byli pierwszego dnia
Daleko Ci od ostatniego
A spragnione ciało
Umysł
Muszą czekać
Może do września

Bardziej o łąkę kwietną
w głowie
bez chmur czarnych w osnowie
Śmiech głośny
szczery
słyszany aż u sąsiada
nie bacząc czy tak wypada
Agnieszka Mrozek

Katarzyna Tercha - Frankiewicz

W kryzysie
wypełniłem misję
czeka gdzie indziej
chyba zrozumiesz
wystarczy pokwitować odbiór
przeczytałem list
taka ironia losu
zaklęta w słowach
poety
Krzysztof Graboń

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Ad Astra !!!

Jan Kazimierz

Gdy przybity grawitacją,
kleisz się do grząskiej ziemi,
skieruj oczy prosto w niebo
ku nieskończonej przestrzeni.
Tam dostrzeżesz jasne gwiazdy,
inne światy, nowe szanse wnet zakończysz swą stagnację,
przemierzysz nowe dystanse.
Nie ustawaj w ciekawości,
ciągle badaj nowe miejsca.
W którymś z nich na pewno doznasz
niezmierzonej głębi szczęścia.

Już widzimy Jana Kazimierza,
syna Zygmunta Wazy,
na tronie polskim.

Paweł Gądek

***
Uśmieszek wzgardy
skrył się w kąciku wąskich ust
Oko zmrużone przewraca źrenice
Bladolice policzki zapadły się znów
Grzmi zbuntowane życie
Krew się buzuje
Tryska jad soczysty
Niczym z wulkanu bucha lawa świeża
Olimp znów straszy błyskiem
Piorun niebo na pół rozrywa
Bladolica zęby zaciska
usteczka zagryza
Marszczy czoło
by z rytmu nie wypaść
Zgrzyt tarczę ostrzy nową
Agnieszka Mrozek

Rzucają się nań hordy ukraińskie
i szwedzkie armie, wspomagane
przez Rosjan.
Ów potop zna każdy Polak,
także pokój w Oliwie
i rozejm z Rosją w Andruszowie.
Polskę zniszczono ogromnie,
utraciliśmy Kijów i Wschód.
Król Jan Kazimierz złożył
we Lwowie śluby Maryjne,
powierzając siebie Matce Bożej,
Królowej Polski.
W końcu abdykował
i wybrał na swą ojczyznę
Francję, gdzie emigrował.
Jan Organ

Informatyczna awersja
chciała uzyskać podpis utrudnienia
zgodnie z wymogami przełożonych
pokazała palec lekarski
mając w delikatnym poważaniu
na portalu wyświetliła napis
co miała zrobić
co zrobiła
wytłumaczenie musi być wiarygodne
dokłada kolekcję przymiotników
Krzysztof Graboń

***
Wyśpiewam
hymn pochwalny
Wykrzyczę Gloria
żeś Ty jest Pan nad Pany
zrozumie jedynie ten
przez którego jesteś uwielbiany
Raz idę
to pędzę przed siebie
Nieznane zaprasza w oddali
Upadam potykając się wciąż
Ty pozwalasz powstawić
i się ocalić
Pomiędzy upadkami też śpiewam
i podczas
także to robię
Bez Ciebie puste są dni
Doceniam radość i trwogę
Agnieszka Mrozek

Władysław IV Waza
Kontynuator dynastii Wazów,
okrzyczany przez Dumę Bojarską
carem moskiewskim,
był na Kremlu, co się nie powiodło
nikomu przed nim ani po nim.
Jego ojciec, Zygmunt, chciał
tego tronu dla siebie i jezuitów.
Polska starła się zbrojnie
z Rosją i Szwecją oraz Turcją.
Najczęściej milczymy o nim,
tak jakby nie dostał rozgrzeszenia
czy – nie był królem Polski.
Umiejmy docenić jego zasługi!
Jan Organ

Informacja o dokumencie
wierna jak pies
umieszcza
na pierwszej stronie
z nagłówkiem
spotkanie drania
za prawdę

ZGRZYT

Krzysztof Graboń
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Między powołaniem a rzemiosłem

Czas

czytając wiersze
polemizują
sędzia na parkiecie
niby wytrawny polonista
nie wie jak ją zakończyć
zapewne posłuży się
napisem z bilbordu

Wieje wiatr silny wiatr
Jakoś tu cicho
Jakby zatrzymał się w miejscu czas
Nikogo niema
Tylko szelest ścian
Tykanie zegarków
Został czas
Który szybko leci
Jak z szyby mgła
Który szybko leci
Jak z szyby mgła
Która szybko znika
Jak czas
Którego nikt nie szanował
Pospiech na pierwszym miejscu
A dzisiaj pretensje
Jeden na drugiego patrzy wrogo
Zrozumieć ciężko wszystkich jest
Co tak naprawdę dzieje się
Niestrudzony czas
Zatrzymał wszystkich was
Przemyślanie życia trwa.

przykładów
można wiele mnożyć
nadać nazwę
podziurawionych kul
Krzysztof Graboń

Dorota Hemings

Czuję że……
Cienka linia trzyma mnie
Tak niebezpiecznie czuje że
Skończę źle
Bardzo źle
Cienka linia to rytm serca który
Gubi mnie
Gubię tak bardzo swe łzy
Poniżej mostu uczuć swych
Które trudno odnaleźć mi
Dorota Hemings
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

***

W codzienności mojej
pięknej
w kwiatach już
rozkwitających
W mchu co drzewo
me oplata
w rosie o poranku
drżącej.
W twych pieszczotach o
poranku
Jeszcze śpiąca, choć
zbudzona
Mrużę oczy w blasku
słońca
Otulona w twych
ramionach.
Wsparciem jesteś moim
teraz
byłeś zawsze mnie tak
blisko
Cichy cień i me powietrze
Moje teraz, moja przeszłość.

sedno
straciło sens
skomentowało
w lokalnej prasie
istnienie

Katarzyna Tercha - Frankiewicz
Krzysztof Graboń

ZGRZYT

publiczność wychodzi
zapomnieniem
unicestwionych reguł
został ze specjalistą
od pikantnego marketingu
otrzymującego premię
następnego miesiąca
poproszono o komentarz
wykorzystają przeciwko nim

Pod starą jabłonią, co
kwitnie na wiosnę
I cieniem nas chłodzi w
słoneczny poranek
potkałam dziś Ciebie,
najdroższy człowieku
A wieś swą czystością
nam dziś błogosławi.
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***
odkąd mamy covid 19
wszystko da się
załatwić
przez Internet
i mniej chodzenia
i mniej papierów
taki plus

WIERSZE KATARZYNY DOMINIK
Kropla nadziei

Szklane domy

Życie to migawka aparatu,
metafora porannej mgły,
słowa rzucone na wiatr
pędzący z prędkością światła.

Zziębnięte łzy nieba,
jak kryształy błyszczą
w okiennych twarzach
szklanych domów.

Może warto przystanąć,
spojrzeć z wysokości krzyża,
ująć zaklęte pióro
i popłynąć z prądem?

Senna melancholia
trąci refleksami
ulicznych kandelabrów.

Promiennymi tonami
witać każdy dzień,
chwile szczęścia wyciskać
jak cytrynę?
Prozie życia założyć
różowe okulary,
kroplą nadziei napełnić
wyschnięte źródła dobroci?
Może warto być
ziarnem, które wydaje
obfity plon miłosierdzia?
Zawsze warto, by:
ruczaje drgały melodią nimf,
kwiaty otrząsały się z nocy,
a myśli w kolejnych słowach
rozlewały się miłością.

na ulicach mamy superbohaterów
w maskach
a to batmana
a to supermana
a to spidermana
taki plus

Nieoczywistość jutra
przechadza się między
ciemnymi zaułkami
betonowego miasta,
w poszukiwaniu
odrobiny nadziei.

tylko jak tu
zakochać się
w człowieku
bez nosa i ust?

Gdzie zatem szukać pewności?
W kamieniu,
a może w ludzkim sercu
nazbyt chwiejnym?

Przerwane milczenie
Napiętnowana za jeden
grzech nieświadomy
pokutuje za całą ludzkość
okaleczona przez życie
dostaje kolejne ciosy
od tych, którzy
nie powinni
rzucać kamieniami

***
przyklejony uśmiech
do dzień dobry
tak jakby kłamał
minutę temu
przyklejony uśmiech
o jedno otwarcie zeszytu
wpisanie cyfry
rozszyfrowanie imienia
i tak śmiejemy się
od jednej do drugiej
do trzeciej...
a potem wychodzę
ze szkoły
lub z siebie
w sumie to nie wiem
gdzie mi jest bardziej niewygodnie
Katarzyna Tercha - Frankiewicz

Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45
www.powiatbrzozow.pl | starostwo@powiatbrzozow.pl
Skład i łamanie:
Redakcja Brzozowskiej Gazety Powiatowej
Druk: HEDOM w Krośnie
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Prawa autorskie:
Członkowie Ruchu Poetyckiego ZGRZYT
fot. Stanisław Cyparski
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Sport

I Turniej Szachowy o Puchar Starosty Brzozowskiego – online
16 maja br. w Brzozowie rozegrano I Turniej Szachowy o Puchar Starosty
Brzozowskiego – online. Zawody z udziałem najbardziej utalentowanych młodych
szachistów Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Brzozowie odbyły się w systemie 2-rundowym z czasem 10 minut na zawodnika.
Po ciekawych rozgrywkach turniej wygrał
Jan Jagodziński (4,0 pkt.), na drugim miejscu znalazł się Paweł Styczkiewicz (4,0
pkt.), a na najniższym stopniu podium –
Milena Owsiana (2,0 pkt.). Tuż za nią uplasował się Franciszek Drożdżal (2,0 pkt.).

Jan Jagodziński

Paweł Styczkiewicz

Inicjatorem i pomysłodawcą takiej formy rywalizacji był
Kazimierz Kozubal – trener startujących zawodników jak i sędzia zawodów. Po zakończonych
zmaganiach wszyscy uczestnicy
otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez Starostę Brzozowskiego. Nagrody wręczyli Tomasz Żak
Milena Owsiana
Franciszek Drożdżal
– Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie,
Marek Szerszeń ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz Kazimierz Kozubal.
Zawody były dla naszych
szachistów doskonałą okazją do
treningu przed Internetowymi
XXII Indywidualnymi Szachowymi Mistrzostwami Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych,
które w dniach 25 i 26 maja br.
będą organizowane przez Podkarpacką Unię Szachową oraz
Podkarpacki Wojewódzki SZS
w Rzeszowie.
*****
W Internetowych Indywidualnych Szachowych Mistrzostwach Podkarpacia uczniowie
z naszych szkół wywalczyli tylko
jeden medal. Zdobyła go Maria
Krzysztyńska z SP Nr 1 w Brzozowie, która w kategorii klas I-VI
ny był też regulamin imprezy. Dobitnie
zajęła trzecie miejsce. Oczko niżej uplasowa- o tym przekonał się wspomniany Paweł
ła się jej szkolna koleżanka Klaudia Futyma. Sowiński wielokrotny Mistrz Polski,
W rywalizacji chłopców czwarte miejsce za- który w tych zawodach bezproblemojął Dawid Futyma z SP Górki, a szósty był Pa- wo wygrał eliminacje, a w rozgrywce
weł Sowiński z SP Nr 2 w Humniskach. Nie- finałowej w ogóle nie wystąpił. Słabszy
stety, w tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, start reprezentacji naszego powiatu był
że zawody odbyły się z dużymi problemami. ewidentnym wynikiem kiepsko przeproWielu szachistów miało olbrzymie problemy wadzonych zawodów.
z zalogowaniem się do platformy, na której
Marek Szerszeń
rozgrywany był turniej. Nie do końca czytel-

Paweł Sowiński zwycięzcą
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli
13 czerwca na platformie
chess.com odbyły się Mistrzostwa
Szkół i Przedszkoli w Szachach.
W tym roku z powodu COVID-19 turniej został przeprowadzony w Internecie. Organizatorem tych największych
w kraju zawodów szachowych dla
dzieci i młodzieży, jak corocznie był
Śląski Związek Szachowy w Katowicach.
W turnieju wzięło o udział 1600
zawodników z całej Polski. W grupie
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

klas I-III zagrało 547 uczniów
w tym „nasz” mistrz Paweł Sowiński ze Szkoły Podstawowej
w Humniskach. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim 9 rund po 5 min na zawodnika. Paweł wygrał wszystkie
rundy zajmując pierwsze miejsce. Gratulacje dla małego mistrza, jego rodziców i trenera.
W niedzielę rozegrano
otwarte zawody dla wszystkich
chętnych zawodników, uczniów
i nauczycieli - opiekunów - tzw.
Arenę.
Archiwum www.brzozowiana.pl
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Powiatowe Współzawodnictwo
Sportowe Szkół 2019/2020
Po przeprowadzeniu blisko 50 imprez
w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez
Sportowych rywalizacja w ramach Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego
Szkół z powodu pandemii Covid-19 musiała
zostać zakończona. Niestety, z wiadomych
przyczyn wielu imprez nie udało się rozegrać. Poniżej przedstawiamy klasyfikacje
współzawodnictwa w poszczególnych ka-

Sport

tegoriach, które są jednocześnie klasyfikacjami końcowymi roku szkolnego
2019/2020.
W kategorii Igrzysk Dzieci zwycięzcą powiatowej rywalizacji została
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie,
która zgromadziła 186,5 pkt. Za nią uplasowały się „podstawówki” z Haczowa
(153,5 pkt.) oraz Starej Wsi (142,0 pkt.).
Zwycięzcy okazali się również najlepsi
spośród naszych szkół w punktacji wojewódzkiej zajmując 44 miejsce.
W rywalizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej bezkonkurencyjną z 217,0
pkt. okazała się Szkoła Podstawowa
w Bliznem. Drugie miejsce zajęła SP Nr 1
w Przysietnicy (175,0 pkt.), a trzecia SP
w Grabownicy (172,5 pkt.). I właśnie
szkoła z Grabownicy była najlepszą szkołą w rankingu wojewódzkim zajmując
wysoką 16 lokatę.
Z kolei w punktacji Licealiady po
raz kolejny na pierwszym miejscu uplasowało się I Liceum Ogólnokształcące
w Brzozowie. Triumfatorzy uzyskali aż
510,0 pkt. Kolejne pozycje zajęły „ekonomik” (232,0 pkt.) oraz „budowlanka”
(221,0 pkt.). Licealiści z „ogólniaka”
wśród szkół ponadpodstawowych Podkarpacia zajęli 13 miejsce.
We współzawodnictwie szkół na
poziomie województwa podkarpackiego w punktacji łącznej Igrzysk Dzieci
oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej powiat
brzozowski uplasował się na IX miejscu,
wyrównując najlepsze osiągnięcie sprzed
kilku lat. W tej samej kategorii najlepszą
naszą gminą okazała się gmina Brzozów,
która punktację wojewódzką ukończyła
na XII pozycji. Ponadto w klasyfikacji
Licealiady powiat brzozowski z trzema
szkołami ponadpodstawowymi zajął wysokie XI miejsce, pozostawiając za sobą
wiele większych i bardziej liczebnych
powiatów.
Marek Szerszeń
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