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Zbliża się czas Wielkiejnocy, kiedy niezmierny smutek prze-
radza się w ogromną radość – Jezus zmartwychwstał! Alleluja!

 Życzymy naszym Czytelnikom, aby te święta spędzone 
w zaciszu domowym przyniosły spokój, pokrzepienie i nadzieję, 
że wszystko, co złe, wkrótce przeminie

Zespół redakcyjny 
„Wiadomości Brzosteckich”

Niech wraz z Wielkanocą zmartwychwstały Jezus obdaruje 
Państwa wszelkimi łaskami – abyście Państwo mogli praw-
dziwie przeżyć te święta – w zadumie i w radości, w spokoju 
i w zdrowiu, aby nikogo nie zabrakło przy świątecznym stole 
i aby wszystkim było dane z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
Tego życzy 

Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku

Fot. Stanisław Szukała

Fot. Stanisław Szukała
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Burmistrz Brzostku informuje

oD reDAkCji
Ten numer „Wiadomości Brzosteckich” 

jest inny niż zwykle. Życie kultural-
ne w naszym miasteczku i okolicznych 
miejscowościach zamarło, ludzie siedzą 
w domach (a przynajmniej powinni), więc 
więcej miejsca poświęciliśmy korona-
wirusowi, który zagraża naszemu zdro-
wiu i budżetowi zarówno domowemu, 
jak i gminnemu. Na razie jeszcze mamy 
pieniądze, jedzenia też nie brakuje i na 
szczęście Brzostek nie jest epicentrum 

pandemii. Oby ten stan utrzymywał się 
jak najdłużej. 

Psychologowie nawołują, by nie śle-
dzić ciągle wiadomości podawanych 
w mediach, by nie rozmyślać za dużo 
i przez to popadać w depresję. Trzeba 
sobie inaczej zorganizować czas, który 
dotychczas poświęcaliśmy na spacery czy 
życie towarzyskie. Możemy więcej czytać, 
oglądać ciekawe filmy, pogłębiać wiedzę, 
rozwijać pasje (w zaciszu domowym), 

uczestniczyć w rodzinnych zabawach 
z dziećmi, oddawać się drobnym robót-
kom, by dzięki temu zadbać o właściwy 
stan emocjonalny. Dobrą rozrywką jest 
też rozwiązywanie krzyżówek, więc po-
lecamy tę zamieszczoną na s. 25, niech 
pomoże w odreagowaniu codziennych 
problemów, a humor niech będzie naszym 
kołem ratunkowym

U. Kobak

1. Trwają prace związane z przebudową ul. Ks. 
Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w Brzostku. 
Dzięki pozyskaniu 630 tys. zł dofinansowania 

z Funduszu Dróg Samorządowych na obu ulicach wykonana 
zostanie kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne, 
nowe chodniki i nawierzchnia. W chwili obecnej prace 
przebiegają zgodnie z harmonogramem i dotrzymanie ter-
minu nie jest zagrożone. Całkowita wartość inwestycji 
wykonywanej przez FHU Grzegorz Ligęzka ze Strzegocic to 
1,1 mln zł. Planowane zakończenie prac to 30 czerwca br.

2. Miło mi poinformować, że Gmina Brzostek znalazła się na 
liście rankingowej projektu grantowego „Wspólny Plan” 
realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju za 
pośrednictwem Instytutu WiseEuropa i Fundacji Stabilo. 
Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez 
20 gmin z całej Polski procesów konsultacji z mieszkańcami 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. 18 marca br. została zawarta umowa na wykonywanie do-
staw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 
i wewnętrznych - transport i rozładunek kruszyw, pospółki, 
tłucznia, żwiru oraz piasku. Firma Transportowo-Usługowa 
Jan Dziedzic z Bukowej.

4. 23 marca br. została zawarta umowa na wykonywanie 
remontów cząstkowych dróg gminnych i wewnętrznych 
masą mineralno-asfaltową. W trakcie postępowania przetar-
gowego wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejsza 
okazała się oferta Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego 
S.A. z Dębicy. Mimo iż zima w tym roku była wyjątkowo 
lekka, to prace związane z remontami cząstkowymi będą 
mogły rozpocząć się dopiero, gdy warunki atmosferyczne 
na to pozwolą.

5. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiolo-
gicznego informuję mieszkańców, że cały czas działa Gminny 

Zespół Zarządzania Kryzysowego. Na bieżąco monitoro-
wana jest sytuacja w gminie, zaś poszczególne jednostki 
organizacyjne cały czas pozostają w pełnej gotowości do 
podjęcia ewentualnych działań.

6. Ostatnio każdego dnia strażacy wzywani są do gaszenia 
palących się traw. Nie wiem już, jakich słów używać i jak 
prosić, by zaprzestać tych praktyk. Zdarzają się pożary od 
zaprószenia ognia, więc bardzo proszę o ostrożność. Jest 
po prostu sucho, wystarczy wyrzucony niedopałek pa-
pierosa i nieszczęście gotowe. Zdarzyły się też przypadki, 
kiedy czyjaś nieodpowiedzialność omal nie skończyła się 
pożarem lasu. W związku z tym wydałem polecenie OSP, 
by bezwzględnie informować Urząd Miejski i policję, na 
czyich działkach powstał pożar i jakie były jego przyczy-
ny. Drodzy Państwo, czeka nas w najbliższych miesiącach 
zaciskanie pasa. Koronawirus powoduje coraz większe 
straty finansowe. Będzie tylko gorzej. Każda akcja OSP 
to ryzyko i kolejne wydatki. Potrzebujemy pieniędzy na 
walkę ze skutkami epidemii, a nie na gaszenie bezmyślnie 
podpalanych traw. Proszę o rozsądek!!!

7. Doposażono w środki ochrony osobistej oraz inne wyposa-
żenie jednostki OSP, które mogą być ewentualnie użyte do 
działań w stanie zagrożenia epidemiologicznego. Strażacy 
posiadają odpowiednie szkolenia, jak zabezpieczyć siebie 
i nieść pomoc w takich sytuacjach.

Drodzy Mieszkańcy,
już trzy tygodnie trwa w Polsce walka z koronawirusem. 

Niestety, wszystko wskazuje na to, że najgorsze wciąż przed 
nami, a końca epidemii nie widać… Im dłużej będzie trwał ten 
stan, tym bardziej będziemy zmęczeni jego rygorami. Niestety, 
musimy zrozumieć, że mamy dwie możliwości. Albo nie pa-
trzymy na nic i idziemy w kierunku Bergamo i Madrytu, gdzie 
ludzie umierają w samotności, gdyż nie wolno nawet najbliższej 
rodzinie być przy łóżku chorego. Gdzie z pogrzebu rodziców 
otrzymuje się tylko fotografie, gdzie wyjść można jedynie do 
najbliższego sklepu, apteki i na spacer z psem. Każdy dzień 
przynosi tam nowe rekordy śmiertelności, zaś sale gimnastyczne 
i skwery adaptuje się na szpitale polowe. Albo zmusimy się 
do bezwzględnego przestrzegania zaleceń epidemiologów, 
siedzenia w domu, załatwiania tylko najpilniejszych potrzeb. 
Zrezygnujemy ze spacerów, biegania, roweru, bo w ten sposób 
tylko prowokujemy kolejnych do wyjścia z domów! To da nam 
szanse, że wirus wolniej będzie atakował i pozwoli naszej sła-
bej i niedoinwestowanej służbie zdrowia wytrzymać i podjąć 
w miarę skuteczną walkę z epidemią.

Dokończenie na str. 4
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Nie rozumiem doprawdy, dlaczego stajemy się aż tak ego-
istycznym społeczeństwem. „Mnie nic nie będzie, bo jestem 
młody” – słyszę. Po pierwsze młodzi też umierają, a po drugie 
przeniesiesz, młody człowieku, wirusa do twojego dziadka 
i tobie nic się nie stanie, a on może umrzeć. Co wtedy po-
wiesz? Że ci jest przykro, że nie pomyślałeś? „Ja biegam sam, 
spaceruję sam, nie zarażę się”. Owszem wiele w tym prawdy. 
Ale prowokujesz kolejnych do tego, żeby wyjść z domu, bo 
jak „Marysia” biega, to dlaczego ja nie mogę…, a potem mamy 
widok, kiedy na jednej drodze biegnie i spaceruje w tym samym 
czasie kilkanaście osób. Musimy zrozumieć, że wszyscy możemy 
się zarazić i każdy z nas może w głupi sposób przenieść wirusa 
na kogoś z najbliższej rodziny. Przez ten miesiąc czy dwa nie 
stracisz sylwetki (zresztą nikt cię nie ogląda), przez ten miesiąc 
czy dwa wysiedzisz w domu (skazani potrafią tak żyć latami), 
przez ten miesiąc czy dwa da się funkcjonować bez wizyty 
u znajomej lub sprawdzenia, co tam w markecie przywieźli i kto 
tam był. Oczywiście są sytuacje, kiedy nie ma wyjścia. Niektóre 
służby muszą pracować, zakupy musimy robić, służba zdrowia 
musi pracować, ale na litość boską zachowujmy się tak, by 
sprzedawcy, służby medyczne, ludzie, dzięki którym możemy 
spokojnie odbywać kwarantanny mieli jakikolwiek komfort pra-
cy. Oni mają dzieci, rodziny, a także pod opieką starsze osoby. 
Nie pchajmy się bezmyślnie na kasy sklepowe, na zatłoczone 
korytarze w szpitalach. Może tobie nie zależy i obśmiewasz 

zagrożenie, ale to nie powód, by ktoś drugi musiał bać się 
jeszcze bardziej. Zadajmy sobie pytanie: kto się nami zajmie, 
jeśli chory będzie personel medyczny – a we Włoszech jest 
coraz większy poziom zachorowań wśród lekarzy, pielęgniarek 
i ratowników medycznych. Kto nam sprzeda w sklepie towar, 
jeśli sprzedawcy zaczną chorować? Zacznijmy wreszcie myśleć 
dalej, niż nasz egoistyczny interes…

Na koniec chcę wyrazić uznanie dla przytłaczającej większo-
ści naszych rodaków, którzy powrócili z miejsc pracy w Europie. 
Jestem pod wrażeniem, jak karnie, z należytą troską o najbliż-
szych zorganizowaliście sobie i przestrzegacie kwarantanny. 
Tym bardziej to ważne, że gmina nie dysponuje żadnymi lo-
kalami, które mogłaby udostępnić na takie potrzeby. Wymogi 
są takie, że nasz hotel na stadionie mający wspólne łazienki 
i kuchnie nie mógł być przeznaczony jako miejsce na odbywa-
nie kwarantanny. Wiem, że nie każdy ma możliwość być we 
własnym domu, dlatego szacunek wszystkim, którzy potrafili tak 
się zorganizować, by wszyscy czuli się bezpiecznie. Są jednak 
i tacy, którzy za nic mają zdrowie własne, ale, niestety, także 
i innych. Zastanawiam się, jakich słów użyć do ludzi, którzy 
przyjechali z terenów, gdzie szaleje wirus, stali w tłoku dobę 
na granicy i pierwsze swoje kroki skierowali po wódkę i zrobili 
sobie imprezy, a następnego dnia odwiedzali rodzinę… Aż się 
chce zaprosić do takich ludzi indyjskich policjantów…

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 3

z prAC rADy miejskiej
5 marca br. Rada Miejska w Brzostku obradowała na XVII sesji 

pod przewodnictwem Marcina Sasa – Przewodniczącego 
Rady. W związku z wyborem nowego sołtysa wsi Klecie doko-
nano zmiany w wykazie inkasentów podatków gminnych oraz 
inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Następnie przyjęto aktualizację Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi Siedliska-Bogusz. Kolejne uchwały dotyczyły wprowa-
dzenia zmian porządkowych w aktach założycielskich Szkoły 
Podstawowej w Brzostku oraz Szkoły Podstawowej w Grudnej 
Górnej. Następną uchwałą Rada Miejska uchwaliła regulamin 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Brzostek. Realizując 
przyjęty porządek obrad, podjęto uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek oraz 
uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji 
kruszywa naturalnego w miejscowości Bukowa. Następnie 
dokonano zmiany porządkowej w statucie Centrum Usług 
Wspólnych w Brzostku oraz przyjęto „Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Brzostek na rok 2020”. Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością nieruchomości położonych 
w Bukowej stanowiących własność Gminy Brzostek.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała S. W.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ?
„Nie ma żadnej wątpliwości, że kryzys będzie, nie ma żad-

nej wątpliwości, że ta trudna sytuacja życiowa przełoży się 
na bardzo trudną sytuację gospodarczą i to nie tylko u nas, 
ale na całym świecie. To będzie takie ekonomiczne tsunami. 
My musimy to przetrwać i trzeba wszystkie ręce rzucić na 
pokład, żebyśmy jak najszybciej sobie z tym dali radę”. To 
słowa prezydenta Andrzeja Dudy wypowiedziane dla TVP Info. 
Cytuję je nie bez powodu, bowiem miałem w tym tygodniu 
kilka spotkań z mieszkańcami, a pośród nich byli tacy, którzy 
uważają, że nic wielkiego się nie dzieje. Otóż dzieje się… Dzieją 
się i będą się dziać rzeczy, jakich nie było od ostatniej wojny. 
Obym się mylił, ale nic na to nie wskazuje, że tak nie będzie. 
Potwierdzają to już pierwsze zapowiedzi zwolnień w naszym 
powiecie. PUP w Dębicy powiadomił właśnie, że AG Motors 
i Arkus&Romet Group zwolnią łącznie 310 osób, a jeden 
z największych pracodawców w powiecie zapowiada redukcję 
zatrudnienia o 70%. A to dopiero początek… Być może wracamy 
z problemami zatrudnienia do początków lat 90…

Drodzy Państwo, 
mam świadomość odpowiedzialności i świadomość tego, 

co mnie czeka. Wiem, że rozmowy z tego tygodnia z niektó-
rymi rodzicami w szkołach, to dopiero pierwsze zwiastuny 
tego, co będzie. Niestety, ale muszę przygotować gminę na 
najgorsze. Muszę widzieć perspektywę tego, że wpływy do 
budżetu - jakie zostały zaplanowane - nie będą zrealizowane. 
Czekają nas bankructwa firm, wzrost bezrobocia i potrzeba 
zwiększenia wydatków na wsparcie socjalne ludzi, którzy stracą 
pracę. Trzeba będzie wielu naszym przedsiębiorcom pomóc, 
by przetrwali ten trudny czas. Podjąłem już wstępną decyzję 
o zdjęciu środków z wszystkich praktycznie planowanych na 
ten rok imprez i wydarzeń kulturalnych. Wstrzymane są na 
dziś wszystkie inwestycje, za wyjątkiem tych, co do których 
mamy już podpisane umowy i prace trwają. Sytuacja zmusza 
nas do krańcowych oszczędności. Wszędzie. Zapowiedziałem 
już bezwzględne zaciskanie arkuszy organizacyjnych na rok 

Dokończenie na str. 5
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szkolny 2020/2021. Tym razem nie ulegnę argumentom, jak 
to będzie wspaniale. Jeśli faktycznie będzie dobrze, to „polu-
zujemy”. Ale jesteśmy w sytuacji „tu i teraz” i szykujemy się na 
najgorszy możliwy scenariusz. Nie było i nie będzie w moich 
działaniach żadnych kalkulacji wyborczych na przyszłość. 
Nigdy nie warunkowałem tego, co robiłem, zasadą „kto na 
mnie zagłosuje” i teraz też tak będzie. Nie przejdę do historii 
tego miasta jako burmistrz, który w najtrudniejszym czasie nie 
potrafił twardą ręką trzymać finansów gminy. W tej sytuacji 
nie ma znaczenia, czy ktoś się na mnie obrazi i nie będzie na 
mnie głosował. Trudno. Nie mam wyjścia. Najważniejsza jest 
Gmina Brzostek jako całość. 

Bacznie przyglądamy się rozwojowi sytuacji i czekamy na 
to, byśmy mogli ocenić straty i oszacować koszty naszych 
przyszłych działań. Obserwujemy także rozwój sytuacji po-
litycznej w kraju, bo nie wiemy, jakie jeszcze działania staną 
się naszym obowiązkiem. Zapewniam Was drodzy Państwo, 
że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by ten ciężki czas wy-
trzymać i by finanse gminy na tym jak najmniej ucierpiały. 
Musimy jednak już na samym początku uzmysłowić sobie, że 
tamtego świata już nie ma. Nie ma już świata „mnie się należy” 

i nie ma już świata „co jeszcze dadzą”. Powstaje nowa rzeczy-
wistość, w której kończy się „rynek pracownika”, a zaczyna 
„rynek przedsiębiorcy”. Już dziś Was na to wyczulam. Proszę, 
byście sobie jak najszybciej dla własnego dobra przypomnieli, 
jak wyglądała sytuacja z zatrudnieniem na początku lat 90. 
Przekażmy też tę wiedzę młodszym, którzy nie mają pojęcia 
o tym, jak szuka się zatrudnienia w realiach 20% bezrobocia. 
Proszę osoby pracujące poza Polską, by bacznie śledziły, co 
dzieje się tam, gdzie dotąd pracowali i nie lekceważyli sobie 
powagi sytuacji. Tam też będą kłopoty z pracą i rynek będzie 
się kurczył. Musimy wszyscy przetrwać ten trudny czas. Musi 
nas cechować rozwaga i odpowiedzialność. One muszą teraz 
poprzedzać każdą naszą decyzję! Na nic myślenie „pójdziemy 
tam, zrobimy awanturę i pieniądze się znajdą”. Otóż pienią-
dze się nie znajdą, jeśli ich nie będzie. Dziś rzecz już nie idzie 
o inwestycje, o oświetlenie, drogi czy chodniki. Dziś musimy 
być przygotowani nawet na taką ewentualność, że trzeba 
będzie ratować niektórych przed widmem głodu. Wkraczamy 
w nową rzeczywistość. Módlmy się wszyscy, by skończyło się 
tylko na strachu…

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 4

OTO Są bOWIEm ŚWIęTA PASChAlNE

W dobie kryzysu i ciągłego zagrożenia ko-
ronawirusem, a co za tym idzie wielu 

wątpliwości i emocji związanych z naszym 
życiem religijnym, zwłaszcza w kontekście 

zbliżających się najważniejszych dni dla wszystkich chrześcijan 
– Świąt Wielkanocnych, wiele osób stawia sobie pytanie: jak 
zachować się w tej sytuacji i jak przeżyć ten czas? 

Jedni, pełni napięć i wewnętrznego bólu, z powodu dość 
restrykcyjnej redukcji celebracji liturgii Paschalnej, próbują 
nawet wywrzeć presję na zmianę tych zarządzeń, drudzy pod-
chodzą do sprawy z pokojem, oczekując z ufnością na rozwój 
wydarzeń, inni, religijnie obojętni, myślą o tym, by się po prostu 
nie zarazić i jakoś wyjść z opresji bez szwanku.

Nasze EGO chce sobie podporządkować Boga i oddawać 
Mu cześć według własnych wyobrażeń i potrzeb. Liturgia, 
choć ma służyć Bożej chwale, może się stać kultem złotego 
cielca, w którym chodzi tak naprawdę o dobre samopoczucie, 
wypełnienie Prawa, oddanie Bogu, co boskie, żeby się po-
czuć porządnym katolikiem. Godzina w tygodniu dla sacrum, 
a potem to już tylko profanum. Trzeba uczciwie powiedzieć, 
że okoliczności, w których przyszło nam dzisiaj żyć, pokazują, 
że my tak naprawdę nie znamy Boga, bo On jest INNY niż 
nasze wyobrażenia o Nim. Dlatego tylu ludzi dzisiaj wpada we 
frustrację, panikę, histerię, myśląc, że walczą o Boże prawa, 
a tak naprawdę walczą o swojego cielca, do którego się po 
prostu przyzwyczaili, przy którym czują się bezpieczni i którego 
utrzymują na smyczy własnych lęków.

Panu Bogu natomiast spodobało się zafundować nam Święta 
Paschalne w nowym wydaniu. I nie mam złudzeń, że to będą 
prawdziwie Święta Paschalne, w których Pan odziera nas 
z wszelkich splendorów i zewnętrzności, żeby nic nam Go nie 
przysłaniało. Z Niego, w Święta Paschalne zdarli nawet tunikę, 
pozbawili wszystkiego, co miał ze świata, dlatego Pan zaprasza 
nas tym razem, aby wejść do swej izdebki i oddawać Mu cześć 
w Duchu i prawdzie.

Kiedy ludzi religijnych pozbawi się obrzędów, to się gubią 
i nie potrafią się odnaleźć, czują się zdezorientowani i napełnia 
ich lęk. Tymczasem Bóg nie ogranicza się do świątyni ani do 
liturgii, Bóg daje się poznać tym, którzy Go miłują i współdziała 
z nimi we wszystkim dla ich dobra (por. Rz 8,28). Być może 
Bóg nam chce przypomnieć, że pierwszym ołtarzem ofiarnym 

jest ludzkie serce. Cudownie, że Jezus uczynił chrześcijaństwo 
religią serca, a nie świątyni. Dzisiaj, kiedy mamy ograniczony 
dostęp do ołtarza eucharystycznego, może warto pozaglądać, 
co się dzieje na ołtarzu serca, komu służę i komu składam ofiary.

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra 
Matki Jego , Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena”, no 
i Jan – 5 osób (na tyle jest pozwolenie). Tak wyglądała pierwsza 
liturgia. Historia zatoczyła koło? To prawdziwa łaska, kiedy 
już widać promienie poranka zmartwychwstania, choć czas 
oczyszczenia dopiero się zaczął.

Obecna sytuacja jasno pokazuje podział wśród ludzi wierzą-
cych: ludzie o głębokiej duchowości paschalnej, którzy trwają 
w pokoju, podporządkowują się przepisom prawa bez buntu 
i mają nadzieję na zmartwychwstanie, pozbawieni możliwości 
adoracji Najświętszego Sakramentu, adorują Jezusa w swoim 
sercu i w drugich; i na ludzi o neurotycznej duchowości, którzy 
z lęku wypisują kilometry SMS-ów, wysyłają tysiące filmików, 
orędzi o końcu świata, irytują się i złoszczą, rwą włosy z głowy 
i kwiczą z bólu, piszą petycje, patrząc, jak to Łódź Piotrowa 
idzie na dno, a wszystkiemu są winni papież i biskupi. Zapomi-
nają tylko, że w tej łodzi śpi Pan Jezus, który jednym słowem, 
spojrzeniem, uśmiechem może odwrócić historię ludzkości, 
czego świadkami aktualnie jesteśmy.

Warto zauważyć, że chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się 
na świat między innymi dzięki temu, że w Jerozolimie wy-
buchło prześladowanie. Dlatego ufam, że obecny ucisk jest 
zapowiedzią nowej wiosny Kościoła. Mocno w to wierzę, że 
kiedy wrócimy do naszych świątyń, to Sakrament będzie dla 
nas rzeczywiście Najświętszy, że z większą dbałością będziemy 
przyklękać, kłaniać się, robić znak krzyża, że może zrozumie-
my, że święta liturgia to nie czas na żucie gumy, odbieranie 
telefonu, odpisywanie na SMS-a pod ławką, ale wyjątkowa 
okazja, by w szczególny sposób, to znaczy z głębi serca, oddać 
Bogu chwałę i że serca nasze będą płonąć żarem autentycznej 
miłości podczas przyjmowania Komunii świętej.

Zagrzmiał Bóg z majestatu! Bóg, który robi generalne przed-
świąteczne porządki, bo nas bardzo kocha!!!

Sytuacja, w której jesteśmy, obnażyła w naszych braciach 
głęboko ukryte lęki, które wychodzą w postaci paniki z powodu 

Dokończenie na str. 6
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ograniczeń wydanych przez Episkopat i Rząd (historia święta 
idzie w parze z historią świecką). W trosce o czystość wiary 

nawet nie widzą, jak często oddają cześć złotemu cielcowi 
ulanemu z własnych przekonań, poglądów, racji i prorockich 
ambicji, bo przecież Bóg jest po to, żeby nam służyć… A tym-

czasem Bóg nam pokazuje, że nic nam się nie należy – ani 
maseczki, ani Msza św., nawet Komunia na Wielkanoc. Wielu 
sobie nie wyobraża świąt bez koszyka (kolejny złoty cielec), 
kadzidła, straży grobowej, mokrego dyngusa pojawiającego 
się w większości świątecznych życzeń, no i jak to w staropol-
skim zwyczaju bywa, sutej gościny, zakrapianej pędzonym 
od Nowego Roku samogonem. To jest czas prawdziwego 
oczyszczenia. Tylko myśmy się trochę przyzwyczaili, że 
ta śmierć, ta Pascha, jest taka trochę na niby i to nas nie 
dotyczy, to dotyczy Baranka, my jesteśmy od tego, żeby 
świętować. A w tym roku dotyczy! - łącznie z tym, że wielu 
przeżyje swoją ostatnią paschę. Niech Pan przyjmie ich do 
swojej chwały i da udział w zmartwychwstaniu.

Łatwo lekko i przyjemnie jest karmić się ofiarą Baranka, 
tymczasem Chrystus chce teraz karmić świat również naszą 
ofiarą, bo tylko miłość ofiarowana się pomnaża i daje życie. 
Dlatego Pan wprowadził Kościół w Paschę w sposób bardzo 
radykalny. Wiele z tego, cośmy sobie przez lata ulali, umrze! 
I już odtąd nie będzie takie samo. Kościół już nigdy nie 
będzie taki, jaki był, będzie o wiele piękniejszy, jaśniejący 
paschalnym światłem Zmartwychwstałego Pana; będzie 
prosty i ubogi, zdany tylko na łaskę swego Pana; Kościół 
zraniony jak Ciało Zmartwychwstałego, ale żyjący Jego 
Miłością; Kościół uwolniony od światowości i oczyszczo-
ny z wielu brudów; Kościół kruchy, a zarazem niezbędny 
światu jak sól; Kościół słaby jak Szymon i mocny jak Piotr. 
Jest nadzieja!!! Nadchodzi wiosna Kościoła, już w oddali 
słychać niebiańskie ALLELUJA!

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ !!!

Módlmy się o to, byśmy nie zmarnowali czasu najlep-
szych w życiu rekolekcji paschalnych, które w tym roku 
głosi nam samo niebo.

Panie, uczyń nasze serca pokorne i ufne!

Ks. Marek Mnich
Proboszcz Parafii w Brzostku

Dokończenie ze str. 5

NIE DZIEl SIę SWOIm KORONAWIRUSEm!

Nasze społeczeństwo w ostatnich tygodniach stanęło w ob-
liczu zagrożenia, z którego chyba nie do końca zdajemy 

sobie sprawę.
Wszystkie media nawołują, by zostać w domu, że izolacja 

to jedyny sposób na zatrzymanie pandemii, ale wiele osób 
wcale się do tego nie stosuje. Nie wiadomo, czy wynika to 
z lekceważenia drugiego człowieka, złośliwości czy po prostu 
z ich głupoty lub bezmyślności. Są tacy, którzy nie przejmują 
się obostrzeniami, chodzą gdzie chcą, kiedy chcą i z kim chcą. 
Ignorują ograniczenia nakładane przez rząd. I to właśnie oni 
stanowią poważne zagrożenie. Przecież nikt, kto nie robił 
sobie testu, nie wie, czy przypadkiem nie jest nosicielem ko-
ronawirusa. Tu pasowałoby powiedzieć – bądź egoistą i nie 
dziel się swoim koronawirusem z innymi. Ci, którzy chodzą do 
sklepu, do urzędu czy w inne miejsca, mimo że nie mają pilnej 
konieczności, nie myślą, że swoim postępowaniem narażają 
osoby, które muszą być w pracy, a przecież też mają rodziny, 
dzieci i martwią się o nie. Ludzie nie zastanawiają się nad 
tym, że nawet przez przypadek mogą zarazić kogoś, komu 
naprawdę zabrakło jedzenia i musiał przyjść na marketu. Wszy-
scy jesteśmy tak samo narażeni na zachorowanie – i dorośli, 
i młodzież, i pracownicy fizyczni, i właściciele firm, i politycy, 

a zwłaszcza pielęgniarki i lekarze, i nawet księża – wszyscy, 
którzy mają bezpośredni kontakt z ludźmi chorymi czy nosi-
cielami, często nawet nieświadomymi tego, że koronawirus 
się w nich zagnieździł. Więc jeśli ktoś chce udawać bohatera 
i lekceważyć zagrożenie, to najlepiej niech to robi we włas-
nym zakresie, nie narażając innych na zachorowanie. Niech 
manifestuje swoją pseudoodwagę lub głupotę tam, gdzie nie 
ma ludzi. Szanujmy tych, którzy mimo ryzyka, świadczą nam 
usługi. Nie narażajmy ich niepotrzebnie. Nie zabijajmy ich, 
zakażając koronawirusem. Szanujmy wszystkich, którzy swym 
postępowaniem przyczyniają się do zahamowania pandemii. 
Zanim wyjdziemy z domu, postawmy sobie pytanie: CZY JA 
TAM NAPRAWDĘ MUSZĘ IŚĆ?

Pomyślmy też o tych, którzy cierpią na inne choroby, a wsku-
tek pandemii mają ograniczony dostęp do specjalistów, przez 
co ich stan się może pogarszać i balansują na granicy życia 
i śmierci. Dla nich liczy się czas. Im szybciej pandemia zostanie 
opanowana, tym bardziej zwiększają się ich szanse na prze-
życie, na powrót do zdrowia. Nie odbierajmy im nadziei na 
wyleczenie – ZOSTAŃMY W DOMU!!!

Urszula Kobak

Fot.Paweł Batycki
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KORONAWIRUS – GDZIE SZUKAĆ INFORmACJI
Internet zalewa nas nowinkami i ciekawostkami, często fał-

szywymi, na temat koronawirusa. Najlepiej więc korzystać ze 
sprawdzonych źródeł, jakim jest m.in. Serwis Rzeczypospolitej 
Polskiej, który podaje oficjalne komunikaty potwierdzone 
przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. 
Te same informacje możemy przeczytać również na stronach 
Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Znajdziemy tam też aktualne odpowiedzi na szereg pytań 
nurtujących nasze społeczeństwo (https://www.gov.pl/web/
koronawirus/pytania-i-odpowiedzi). Cytujemy tu kilka z nich:

„Jestem rolnikiem. Czy mogę wykonywać swoją pracę nor-
malnie? 

Tak. Ograniczenie w przemieszczaniu się nie dotyczy pro-
wadzenia działalności rolniczej, wykonywania pozarolniczej 
działalności gospodarczej i prac w gospodarstwie rolnym, 
a także zakupów towarów i usług związanych z tymi aktyw-
nościami (np. zakup nawozów sztucznych przez rolników czy 
zakup towarów do sklepu spożywczego prowadzonego przez 
indywidualnego przedsiębiorcę).

Co to znaczy „niezbędne sprawy życia codziennego”?
To na przykład konieczność wizyty u lekarza, zrobienia 

zakupów, wykupienia leków.
Jak wygląda sytuacja osób, które przebywają w kwarantannie? 

Czy są jakieś kary za nieprzestrzeganie procedur?
Policja w ramach patroli odwiedza te osoby, które są objęte 

kwarantanną, sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego 
zamieszkania. Doświadczenie Włoch pokazuje, że nieprze-
strzeganie zasad kwarantanny jest jedną z głównych przyczyn 
bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Nieuzasad-
nione przypadki złamania kwarantanny są karane, włącznie 
z nakładaniem wysokich kar finansowych. Nie możemy na-
rażać zdrowia innych, nie możemy narażać zdrowia naszych 
rodziców, dziadków oraz starszych. Osoby, które łamią nakaz 
kwarantanny zagrażają przede wszystkim innym. Przepisy 
przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. 
zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja 
co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Czy zarażona kobieta w ciąży może przekazać wirusa niena-
rodzonemu dziecku podczas porodu?

Obecnie brak dowodów naukowych wskazujących na trans-
misje wirusa SARS-CoV-2 od matki do płodu. Dostępne badania 
naukowe wśród noworodków urodzonych przez matki z CO-
VID-19 wskazują, że żadne z noworodków nie miało wyniku 
pozytywnego na obecność wirusa powodującego COVID-19. 
Dodatkowo nie stwierdzono wirusa w próbkach płynu owo-
dniowego ani w mleku matki. Niemniej jednak, należy pamiętać, 
że każde zagrożenie dla zdrowia i życia ciężarnej kobiety jest 
również zagrożeniem dla zdrowia i życia jej nienarodzonego 

dziecka. Nawet jeśli wirus nie zostanie przeniesiony na płód lub 
noworodka, pogorszenie stanu zdrowia matki, spowodowane 
przez chorobę, może zagrozić życiu i zdrowiu jej nienarodzone-
go dziecka. Dlatego, w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów, zwłaszcza w przypadku kobiety ciężarnej, zalecane 
jest poszukanie pomocy medycznej.”

Warto też przypomnieć zamieszczone tam materiały, poleca-
ne przez GIS, przedstawiające „Pięć kroków do bezpieczniejszej 
żywności” zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia:

1. „Utrzymuj czystość:
 ¾ Myj ręce przed kontaktem z żyw-

nością i podczas jej przygotowywania,
 ¾ Myj ręce po wyjściu z toalety,
 ¾ Myj i odkażaj wszystkie powierzch-

nie i sprzęty wykorzystywane podczas 
przygotowywania żywności,

 ¾ Chroń kuchnię i żywność przed 
owadami i innymi zwierzętami.
2. Oddzielaj żywność surową od ugo-
towanej:

 ¾ Oddzielaj surowe mięso, drób, owo-
ce morza od innej żywności,

 ¾ Do przygotowywania surowej 
żywności używaj oddzielnego sprzę-
tu i przedmiotów np. noży, desek do 
krojenia,

 ¾ Magazynuj żywność w oddzielnych 
pojemnikach, tak aby nie dopuścić do kontaktu między 
żywnością surową z już ugotowaną.

3. Gotuj dokładnie:
 ¾ Gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja i owo-
ce morza,

 ¾ Żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, 
aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70 
stopni C. Co do mięsa i drobiu musisz mieć pewność, że 
soki z wnętrza tych produktów są czyste – nie różowe.

 ¾ Odgrzewaną żywność przed spożyciem również odgrzej 
do temperatury powyżej 70 stopni C.

4. Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze:
 ¾ Nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze 
pokojowej przez okres dłuższy niż 2 godziny,

 ¾ Wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty prze-
chowuj w lodówce,

 ¾ Utrzymuj wysoką temperaturę (ponad 60 stopni) gotowa-
nych potraw tuż przed podaniem,

 ¾ Nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet w lodówce,
 ¾ Nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze poko-
jowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń 
grzejnych).

5. Używaj bezpiecznej wody i żywności:
 ¾ Używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, 
aby stała się ona bezpieczna,

 ¾ Do spożycia wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność,
 ¾ Wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby 
była bezpieczna, np. pasteryzowane mleko,

 ¾ Myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo,
 ¾ Nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności 
do spożycia.”

Na pewno obecna sytuacja jest dla wszystkich trudna, ale 
nie popadajmy w paranoję ani nie lekceważmy zagrożenia. Po 
prostu zachowujmy się rozsądnie. Zostańmy w domu, jeśli nie 
musimy iść do pracy czy po niezbędne zakupy.

U.K.
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Domowej produkcji maseczka ochronna

Potrzebne materiały: 
- fizelina (np. z rolki), bawełna,
- ściereczki z mikrofibry lub materiał 

z syntetycznego worka do od-
kurzacza,

- dwie gumki recepturki (ew. dowolna 
gumka lub sznurek)

- linijka lub miara, 
- żelazko,
- nożyczki,
- taśma, zszywacz lub igła z nitką. 

Instrukcja wykonania maseczki 
ochronnej:
1. Z fizeliny lub tkaniny wyciąć 

prostokąt o wymiarach 42cm 
na 18cm.

2. Wycięty fragment złożyć na pół, 
wzdłuż krótszego boku. 

3. Z syntetycznego worka do od-
kurzacza lub mikrofibry wyciąć 
prostokąt o rozmiarach około 12 
cm na 15 cm, ułożyć go central-
nie poniżej utworzonego na ma-
teriale zgięcia. To warstwa, która 
pochłania największą ilość zanie-
czyszczeń. 

4. Materiał ponownie złożyć na pół. 
5. Całość ułożyć w harmonijkę o sze-

rokości około 4 centymetry 
6. Tak uzyskaną bazę maski dokład-

nie zaprasować. 
7. Gumki zainstalować na końcach 

harmonijki, brzegi zagiąć do środka 
na koło 1-2 cm, a następnie za po-
mocą taśmy, zszywacza lub szwu 
przymocować gumki. 

8. Tak zrobiona własnoręcznie 
maseczka ochronna jest gotowa 
do założenia – zaciągając ją naj-
pierw na nos, potem umieszcza-

jąc gumki na uszach i dopiero na 
sam koniec rozkładając harmo-
nijkę. Dzięki temu przykryjemy 
jeszcze usta i podbródek. Musi-
my pamiętać, że między twarzą 
a maseczką nie może być wolnej 
przestrzeni. Maseczka ochronna, 
aby była skuteczna, powinna być 
używana maksymalnie 60 minut, 
a jeżeli nabierze wilgoci – trzeba 
ją wymienić. 

Ważne jest, aby podczas używania 
nie dotykać maski. Jeżeli dojdzie do 
takiej sytuacji – trzeba dokładnie 
oczyścić dłonie, najlepiej preparatem 
alkoholowym. 

Gdy chcemy zdjąć maskę, należy 
chwycić ją za tylną część, bez dotyka-
nia części przedniej. Zdjęty produkt 
należy niezwłocznie wyrzucić do pla-
stikowego pojemnika i szczelnie za-
mknąć. Po zakończeniu tej czynności 
należy umyć lub zdezynfekować ręce. 

Maseczka jest skuteczna tylko 
w przypadku prawidłowego stoso-
wania i w połączeniu z innymi środ-
kami ochronnymi. 

JEDNORAZOWYCH MA-
SECZEK NIE UŻYWAMY 
PONOWNIE,

WYCHODZĄC Z DOMU, 
ZABIERZ ZE SOBĄ ZAPAS MA-
SECZEK ORAZ POJEMNIK NA 
ZUŻYTE,

W MIEJSCU PUBLICZNYM 
WYRZUCAJ TYLKO DO WY-
ZNACZONYCH POJEMNIKÓW. 

JAK ZRObIĆ mASECZKę OChRONNą?

Domowej produkcji płyn do dezynfekcji: 

- 200 ml octu,
- 200 ml alkoholu 40%,

- 100 ml wody
- 20 ml mydła w płynie. 

Wszystkie składniki razem dokładnie wymieszać. 
Anna Klich

Kierownik SGPZOZ w Brzostku
Oprac. graf. Kacper Klich

Graficzna instrukcja wykonania maseczki ochronnej

komunikAt
Samodzielny Gminny Publiczny Za-

kład Opieki Zdrowotnej w Brzostku 
w porozumieniu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia w Rzeszowie w związku 

z panującą pandemią informuje o reorganizacji działania 
Ośrodka Zdrowia w Smarżowej. 

Od dnia 31.03.2020 r. do odwołania Ośrodek Zdrowia 
w Smarżowej zapewnia:

- dostęp do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej 
mającej na celu przeprowadzenie wywiadu dotyczą-
cego osób zainteresowanych;

- teleporady pielęgniarskie;
- możliwość zamawiania e-recept (kontynuacja leczenia). 

Dostępne numery telefonów w Ośrodku Zdrowia 
w Smarżowej:

- tel. 728 937 510,
- tel. 14 68 35 937.

W celu ciągłości świadczeń lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej pacjenci zdeklarowani do lekarz 
Lucyny Szczepanik mają możliwość uzyskania tele-
porad lekarskich w Ośrodku Zdrowia w Brzostku pod 
numerami:

- tel. 14 68 30 472 
- tel. 602 406 648.

Za utrudnienia przepraszamy. 
Anna Klich

Kierownik SGPZOZ w Brzostku
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INFORmACJA DOTYCZąCA PORAD 
STOmATOlOGICZNYCh  
W SGPZOZ W bRZOSTKU
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczy-

pospolitej Polskiej stanu epidemii oraz przy-
jętymi zaleceniami postępowania przy udzielaniu 
świadczeń stomatologicznych (określonych przez 
Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z konsul-
tantami krajowymi) zawiesza się funkcjonowanie 
Poradni Stomatologicznej SGPZOZ w Brzostku do 
odwołania. 

Jednocześnie informujemy, że na terenie każdego 
województwa zostaną powołane podmioty dedy-
kowane udzielaniu ww. świadczeń w sytuacjach 
nagłych, bólowych. 

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach za-
chowajmy szczególną ostrożność. Prosimy Państwa 
o wyrozumiałość i współpracę.

W chwili obecnej na terenie województwa dzia-
łają dwie placówki Pogotowia Stomatologicznego: 

Rzeszów: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratun-
kowego Ambulatorium Stomatologiczne 

ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
tel. 17 85 26 253 

Krosno: Pogotowie Stomatologiczne Wojewódz-
ki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

ul. Korczyńska 57, 38- 400 Krosno
tel. 13 43 78 564

Anna Klich
Kierownik SGPZOZ w Brzostku

PłONą TRAWY… CZYlI O GASZENIU lUDZKIEJ bEZmYŚlNOŚCI 
W ostatnich tygodniach mamy do czynienia 

z prawdziwą plagą pożarów traw, nieużyt-
ków, zarośli, młodnika. Codziennie płoną łąki 
i młody las praktycznie na terenie całej naszej 
gminy. Na prośbę Burmistrza Wojciecha Stani-
szewskiego ponawiam mój tekst opublikowany 
w zeszłorocznym numerze „Wiadomości Brzo-
steckich” i po raz kolejny apeluję o zaprzestanie 
tego typu niebezpiecznych praktyk. W dobie 
zagrożenia epidemicznego ten apel nabiera no-
wego wydźwięku. Interwencje dotyczące gasze-
nia pożarów nieużytków i lasu angażują siły oraz 
środki, które mogą być potrzebne także w walce 
z rozprzestrzeniającym się wirusem. Wypalanie 
traw wiąże się z wystawianiem strażaków na nie-
potrzebne ryzyko. Zaznaczyć muszę ze smutkiem, 
że obserwujemy również kolejne niebezpieczne 
zjawisko. Nasze interwencje gromadzą spore gru-
py znudzonych epidemiczną rzeczywistością ga-
piów. Takie postepowanie jest jawnym łamaniem 
przepisów dotyczących zakazu zgromadzeń. 
W imieniu wszystkich strażaków proszę jeszcze 
raz o zachowanie zdrowego rozsądku.

Dziesiątki kampanii informacyjnych. Apele stra-
żaków, władz samorządowych, instytucji wsparcia 
rolnictwa, ekologów. Plakaty, billboardy, materiały 
w telewizji i radio… Mimo tego co roku na przełomie marca 
i kwietnia w całej Polsce płoną tysiące hektarów traw, zarośli 
i nieużytków. Kiedy ogień wymyka się spod kontroli, inter-
weniować musi straż pożarna. W samym 2018 roku takich 
interwencji było w skali kraju prawie 49 tysięcy.

Jedni tłumaczą się, że to najprostszy sposób na uprzątnięcie 
niepożądanej roślinności z nieużytków – oszczędność czasu, 
pracy, pieniędzy. Inni próbują nawet dowodzić, że wypalanie 
przynosi korzyści glebie i pozytywnie wpływa na jej dalsze 
użytkowanie. Specjaliści mówią jasno - wypalanie traw jest 
szkodliwe dla środowiska naturalnego, obniża żyzność gleby 
oraz stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia ludzkiego. 

Proceder ten generuje 
również spore kosz-
ty finansowe, które 
wpływają na kondy-
cję budżetu państwa 
i poszczególnych sa-
morządów.

Zacznijmy od kwe-
stii prawnych. Wypa-
lanie traw na łąkach, 
rowach i skarpach 
oraz pozostałości ro-
ślinnych na nieużyt-
kach podlega suro-
wym karom. Wyżej 
wymienionych czy-
nów zabrania ustawa 
o ochronie przyrody, 
a Kodeks wykroczeń 
przewiduje za nie 
grzywnę nawet do 
5 tysięcy złotych. Je-
żeli natomiast w wyni-
ku wypalania traw doj-
dzie do pożaru, który 
spowoduje zagrożenie 

zdrowia i życia ludzi lub ich mienia, to sprawcy grożą konse-
kwencje przewidziane w Kodeksie karnym. Może to być nawet 
kara 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejne nieprzyjemne konsekwencje mogą czekać na wy-
palających roślinność rolników, którzy otrzymują płatności 
bezpośrednie i płatności obszarowe za pośrednictwem Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Brak przestrzegania 
zakazu może skutkować zmniejszeniem płatności o 3%, jeże-
li rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek 
z posiadanych przez niego gruntów (dotyczy to: jednolitej 

Dokończenie na str. 10

Fot. archiwalna
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płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla 
młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności dobrowolnej 
związanej z produkcją, a także płatności rolnośrodowiskowej, 
płatności ekologicznej, płatności ONW oraz pomocy na zale-
sianie gruntów rolnych). ARiMR każdy przypadek wypalania 
traw rozpatruje indywidualnie i może taką karę zwiększyć albo 
zmniejszyć. Surowiej karane są przypadki, gdy rolnik świadomie 
wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu 
płatności może być obniżona nawet o 20%, a w przypadku 
stwierdzenia uporczywego wypalania traw ARiMR może pozba-
wić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Pozostając w temacie rolnictwa, należy między bajki włożyć 
twierdzenia, iż wypalanie pozostałości roślinnych sprzyja po-
prawie właściwości gleby i jej użyźnianiu. W wyniku pożarów 
traw ulega zniszczeniu warstwa żyznej próchnicy. Według 
naukowców wartość plonów spada od 5 do 8%, ulega pogor-
szeniu skład botaniczny siana. Ziemia potrzebuje kilku lat na 
regenerację. Wskutek wysokiej temperatury giną dżdżownice 
i inne pożyteczne bezkręgowce oraz grzyby i bakterie, które 
odpowiadają za utrzymanie równowagi biocenozy łąkowej 
i tworzenie żyznej warstwy próchnicy. Powstający podczas 
pożarów dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywa-
nie łąk, giną one także w płomieniach, co przyczynia się do 
zmniejszenia ilości zapylonych kwiatów i obniżenia plonów. 
Giną, płonąc żywcem, gniazdujące na ziemi ptaki, zwierzyna 
łowna i inne zwierzęta.

Kolejną równie ważną kwestią w temacie wypalania traw 
jest zagrożenie dla mienia, a przede wszystkim życia i zdrowia 
ludzkiego. Pożary tego typu podsycane nawet niezbyt silnym 
wiatrem rozprzestrzeniają się w sposób błyskawiczny i nie-
zwykle ciężki do opanowania. Stwarza to niebezpieczeństwo 
przeniesienia na obszary leśne i pobliskie zabudowania. Tok-
syczny dym może doprowadzić do zatrucia, utraty przytomności 
samego sprawcy bądź osób postronnych. Ten sam dym może 
stanowić niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, 

gdyż jeśli pożar zlokalizowany jest w pobliżu szlaków komuni-
kacyjnych, znacząco ograniczona jest widoczność na drodze. 
Często przy silnym i zmiennym wietrze zdarzają się przypadki 
otoczenia osób przez płomienie. W ubiegłym roku w wyniku 
pożarów spowodowanych wypalaniem traw zginęło w Polsce 
7 osób, a kolejne 81 odniosło obrażenia. Straty materialne 
liczyć należy w milionach złotych. 

Z punktu widzenia strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej 
muszę dodać, że częste działania przy pożarach wywołanych 
wskutek wypalania traw i zarośli angażują spore siły i środki 
jednostek ochrony przeciwpożarowej. Sezon jeszcze na dobre 
się nie rozpoczął, a moja macierzysta jednostka (OSP Brzostek) 
zanotowała już kilkanaście akcji gaśniczych związanych z po-
żarami traw, zarośli, młodnika. Na przestrzeni kilku ostatnich 
lat było ich w skali całej gminy kilkadziesiąt. W przypadku 
strażaków ochotników wyjazdy do tego typu akcji nawet kilka 
razy dziennie bywają uciążliwe ze względu na konieczność 
porzucenia swoich codziennych obowiązków. Wywołany przez 
bezmyślność pożar sprowadza niepotrzebne ryzyko na gaszą-
cych go strażaków, a koszty prowadzonych działań obciążają 
budżet samorządu. Te pieniądze naprawdę można lepiej wydać, 
choćby na poprawę wyposażenia i wyszkolenia OSP czy inne 
inwestycje gminne. Nie bez znaczenia jest także to, że gasze-
nie płonących nieużytków pochłania duże ilości wody, której 
w ostatnim czasie w wielu regionach, także w naszej gminie, 
zaczyna brakować nie tylko w przydomowych studniach, ale 
i w ujęciach zasilających wodociągi publiczne. To skutek dłu-
gotrwałej suszy. 

Na koniec podkreślę, jak wiele osób przede mną, że siły 
i środki straży pożarnej zaangażowane w gaszenie pożaru 
traw mogą być potrzebne w tym samym czasie, by ratować 
życie i zdrowie ludzkie w innych zdarzeniach. Czy warto, pod-
palając nieużytki, brać na swoje sumienie ewentualne skutki 
takiego czynu?

Daniel Wójcik 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzostku

Strażak OSP Brzostek

Dokończenie ze str. 9

Mimo że mamy już wiosnę kalendarzową, a i temperatura na 
zewnątrz często sięga kilkunastu stopni powyżej zera, wciąż 

z rana i wieczorami z niektórych kominów długo buchają kłęby cuch-
nącego dymu, który uderza w okna sąsiadów i zagęszcza atmosferę 
w ich pokojach. 

Niektórzy krzyczą, kiedy ktoś w sąsiedztwie pali w ogrodzie gałęzie, 
a sami wrzucają do pieca różne odpady, najtańszy opał i trują innych, 
i siebie. Ciepło w domu musi być, bo w zimie, w ogóle w chłodniejsze dni, 
jak niektórzy uważają, też trzeba chodzić w krótkim rękawie i otwierać 
okna, bo nie da się wytrzymać w zbyt dużym gorącu. Ci sami hołdują 
postawie, że lepiej zaoszczędzić na opale, kupować ten najgorszy, bo 
i tak ciepło daje, a zaoszczędzone pieniądze wydać na coś, co może 
wzbudzić zazdrość u innych. 

Część mieszkańców także ma spory dylemat, bo zimy w tym roku 
w zasadzie nie było i zostało dużo węgla. I co z nim zrobić? Tak brzydko 
wygląda przy pięknym domu… No cóż – trzeba go jak najszybciej spalić.

Warto zaglądnąć do serwisu airly.eu (https://airly.eu/map/
pl/#49.88016,21.40993,i11408), gdzie można sprawdzić, jaki jest ak-
tualnie stan powietrza np. w naszym ukochanym Brzostku, można też 
zajrzeć do historii pomiarów i przekonać się, jak regularnie trujemy 
samych siebie

Przerażająca jest nasza krótkowzroczność. Narzekamy, że warzywa 
w ogrodzie nie rosną, że tyle szkodników, że susza, że mamy alergie, że 
choroby nas nękają, że powietrze zanieczyszczone, że tyle plastiku… A kto 
się do tego przyczynia? Dzięcioł, który po staremu tłucze dziobem w korę? 

U. Kobak Fot. Aleksandra Kolbusz

TRUJESZ blIźNIEGO SWEGO JAK SIEbIE SAmEGO
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WYJąTKOWY DZIEń W GłObIKóWCE
8 marca 2020 roku w Głobikówce miał szczególne 

znaczenie, świętowano tam jak w całym kraju Dzień 
Kobiet, ale przede wszystkim Pani Maria Rachwał obcho-
dziła 100. urodziny. W parafialnej kaplicy pod przewodni-
ctwem księdza proboszcza Ryszarda Radonia odprawiona 
została msza święta w intencji naszej Jubilatki. Na uro-
czystości byli obecni mieszkańcy Głobikówki oraz Alicja 
Ostrzyńska – siostrzenica Pani Marii, a także Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski, Kierownik Oddziału 
KRUS Władysław Bielawa, Radny a zarazem Sołtys Jerzy 
Kmiecik i zastępca Kierownika USC w Brzostku Barbara 
Zięba. Jubilatka przyjęła od zebranych najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego na dalsze lata. 

Pani Maria dołączyła do zacnego grona 100-latek 
Gminy Brzostek. Obecnie najstarszą mieszkanką jest 
Pani Zofia Kędzior z Grudnej Górnej, która skończyła 
3 stycznia 102 lata. Setne urodziny Pani Marii to święto 
dla całej Głobikówki, bowiem nie każde sołectwo może 
się poszczycić wiekową mieszkanką. 

Nasza Jubilatka urodziła się w Chicago jako drugie 
z czworga dzieci Państwa Prokuskich. Kiedy była nie-
mowlęciem, rodzice przywieźli Ją do Polski. Tutaj wzrastała, 
ciężko pracując w gospodarstwie rodziców. Czas wojny Pani 
Maria i Jej siostra wspominają z wielkim wzruszeniem, ponieważ 
w 1942 roku umarła ich matka. Niewyobrażalne cierpienie, 
strach i bieda pozostają dalej w ich pamięci. Nasza Jubilatka 
wyszła za mąż w 1959 roku, urodziła dwóch synów. Ciężka 
praca, ambicja, ale również opanowanie towarzyszą Jej przez 
całe życie. Jej piękne ogrody, dom wypełniony kwiatami znane 
są w całej miejscowości. Pomimo śmierci synów i męża wciąż 
pozytywnie patrzy na świat, a w każdym człowieku widzi dobro 
i stara się innym pomagać. Ojcowizna jest dla Niej wyjątkowa 
i pomimo propozycji wyjazdu do siostry w Lublinie nie zgodziła 

się opuścić wsi. W ukochanej Głobikówce chce żyć do końca 
swych dni. Mieszka sama, jednak otoczona opieką siostrze-
nicy Alicji Ostrzyńskiej, która Ją często odwiedza i organizuje 
wszystkie niezbędne rzeczy, a przede wszystkim otacza ser-
deczną opieką. Pani Alicja zdradziła nam, że ciocia przez całe 
swoje życie pije dużo mleka, je wspaniałe sery, masła, ale te 
prawdziwe od sąsiada z Głobikówki i zdrowie Jej dopisuje. 
Może to ta recepta na długowieczność. 

Jeszcze raz życzymy Pani Marii dużo zdrowia i błogosła-
wieństwa Bożego na dalsze lata.

Barbara Zięba

Fot. Paweł Batycki
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KOłO GOSPODYń WIEJSKICh W bUKOWEJ
„Wsi spokojna, wsi wesoła!
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć zaraz wszytki?...
Za tym sprzętna gospodyni
O wieczerzy pilność czyni…
Męża wzmaga jako może…”

Jan Kochanowski „Pieśni”

Kwiecień 2020 r. buchnął ogromną siłą 
wiosennej przyrody. Na polach zagoś-

ciła na dobre zieleń traw i zbóż, a wśród 
niej biel stokrotek, tu i ówdzie żółte pęki 
mniszka lekarskiego coraz okazalej wychy-
lające koszyczki kwiatowe. Przebiśniegi, 
śnieżyczki, kacze stopki, spokojnie opusz-
czają swoje główki kwiatowe, a krokusy 
bielą, żółcią i fioletem upiększają ogrodo-
we krajobrazy. Krzewy forsycji zażółciły 
swoje witki, leszczyny opuszczają bogate 
kręcone kwiecie, a kotki wierzbowe są 
coraz to bardziej okazałe, pewnie za chwilę 
zamienią się w małe listki. Tu i ówdzie 
przelatują małe ptaszki, nio-
sąc w dzióbkach suchą trawę 
i zeschłe liście, a potem pew-
nie zabezpieczają gniazdka, 
w których złożyły jajka. Wiatr 
delikatnie porusza gałązkami 
drzew i krzewów, roznosząc 
po całej przestrzeni wiosenne 
zapachy, to znowu ostro zrywa 
się, podrywając resztki suchych 
traw. Ogródki buchnęły kolo-
rami bratków, żółć, biel, granat 
z zielenią tworzy niezły obraz. 
Koło zabudowań też ruch ożył. 
Gospodarze czyszczą kretowi-
ska, ścinają jeszcze suche ga-
łązki na krzewach i drzewkach 
owocowych. Pobielone drzewa 
owocowe stoją jak strażnicy przydrożni. 
Wokół kręcą się dzieci, zbierając suche 
patyczki i niosąc na kompost. Gospody-
nie rzucają w ziemię nasiona i widać, że 
wszystkie zabiegi wiosenne są czynio-
ne pośpiesznie, bo i czas na ową pracę 
nadszedł.

Bukowa usytuowana jest przy szosie 
wiodącej przez Pilzno do Jasła, Krosna 
i w Bieszczady. Jest to ostatnia wioska 
naszej gminy granicząca z gminą kołaczy-
cką. Całe wzgórze od szosy do Bud i Góry 
Bukowskiej zarośnięte jest pięknym lasem 
mieszanym. Wiosną – a tego roku przyszła 
ona bardzo wcześnie – rozciąga się tutaj 
piękny widok zamknięty w kolory i barwy 
oraz zapachy unoszą się i zachęcają do 
zatrzymania się i przejścia leśnymi trak-
tami wyżej i wyżej. A z góry panorama 
Brzostku z Kleciami zmusza człowieka 
do wspomnień i zadumy. Jeszcze nie tak 
dawno była tu mała wioska, z której szło 
się pieszo i boso do kościoła parafialne-
go na mszę św. Dzisiaj mieszkańcy mają 
kościół pięknie utrzymany, wybudowany 

ich rękoma, a przyjeżdżają – w większości 
– do niego własnymi samochodami oso-
bowymi. Na zebrania wiejskie chodzono 
do szkoły, bo nie było innego obiektu, 
w którym można by było zorganizować 
takie spotkania. Dziś mają dom ludowy, ob-
szerny budynek, w którym lokum ma straż 
pożarna, mały sklepik. Jest też tutaj duża 
sala, a w niej sporo ludzi zbiera się, nie tyl-
ko sołtys z mieszkańcami na zebrania, ale 
także młodzież na spotkania towarzyskie, 
jak również i kobiety na zebrania KGW. 
Odbywają się też inne zajęcia kulinarne, ar-
tystyczne, takie jak malowanie czy robótki 
na drutach, bądź szydełkowanie. Kobiety 
tej wsi mają coraz to śmielsze pomysły na 
wspólne prace wykonane w ramach dzia-
łalności organizacyjnej. Kobiety bukowskie 
są zintegrowane, młodsze zebrały niektóre 
pomysły od starszych, dużo podróżują po 
Europie i podglądają, czym zajmują się ich 
rówieśniczki w innych krajach. Bukowskie 
kobiety to nowoczesne panie, które nie 

tylko chcą być kuchtami domowymi, ale 
chcą własny los brać w swoje ręce i po-
kazać, że też potrafią być nowoczesne. 
Dzieci uczą się w szkołach średnich, stu-
diują, a potem wyposażone w nowoczesną 
wiedzę wracają do wsi i tworzą w niej coś 
„nowego”. Kobieta w tej wsi jest duszą 
twórczą wszystkiego, co dociera z dużych 
miast i miasteczek i przenosi te nowości 
na grunt własnej wsi. 

Koło Gospodyń w Bukowej powstało 
w latach 50. Wszystkie zebrania, spot-
kania i szkolenia odbywały się w szkole. 
Tam przyjeżdżał instruktor z powiatowych 
agronomów i prowadził szkolenia. Były to 
informacje o uprawie i produkcji warzyw 
i kontraktacji produktów rolnych takich, jak 
tytoniu, buraków cukrowych, kukurydzy 
czy warzyw. Pierwszą przewodniczącą 
była p. Zofia Kowalska, następną prze-
wodniczącą była p. Maria Stanek, u której 
w domu odbywały się nie tylko zebrania, 
ale także „herbatki” z własnymi wypiekami 
i zabawą taneczną. Już wtedy rozpoczęto 
organizację kursów kroju i szycia, a formy 

do szytych elementów odzieży – bluzek, 
spodni, sukienek – kupowano wraz z ga-
zetami przeznaczonymi na edukację ko-
biet. I tym sposobem prawie każda kobieta 
umiała „obszyć” swoje dzieci chodzące 
do szkoły. W ten sposób rozpoczęła się 
nauka dziergania i robótek ręcznych na 
drutach. Niemalże każda kobieta umiała 
robić skarpetki, pończochy – rajstopy we-
szły do handlu znacznie później – sweterki 
i różne czasami bardzo wymyślne czapki, 
bereciki, uszatki, kominiarki, itp.

Sołtys wsi wraz z dużą grupą mężczyzn 
przystąpili do budowy domu ludowego, 
który został oddany do użytku publicznego 
w 1974 roku i od tej pory wszystkie zebra-
nia, spotkania towarzyskie, uroczystości 
państwowe, herbatki i zabawy taneczne 
odbywają się w tym obiekcie.

Koło Gospodyń Wiejskich poszerzyło 
swoją działalność, oprócz kursów rolni-
czych, kroju i szycia, pieczenia i gotowania, 
odbywały się zebrania kształcące wie-

dzę pedagogiczno-opiekuńczą 
i na te spotkania przyjeżdża-
li psychologowie z poradni 
wychowawczych. Z powiatu 
przyjeżdżali prelegenci pro-
wadzący szkolenia, które były 
bardzo pomocne tym rodzicom, 
którzy mieli dzieci z deficytami 
rozwojowymi.

Od 1989 roku przewodni-
czącą KGW w Bukowej była 
Kazimiera Stec. Ona poszerzyła 
zakres działalności tej organi-
zacji o wycieczki i pielgrzymki 
oraz aktywny udział kobiet 
w dożynkach gminnych, pa-
rafialnych oraz w organizację 
spotkań z okazji Dnia Kobiet 

i Dnia Seniora.
Zwykle pełen autokar chętnych kobiet, 

czasami z mężami i dziećmi jechał do Li-
chenia, Częstochowy, Krakowa. Uczestnicy 
zawsze rozśpiewani i bardzo zadowoleni 
wracali pełni nowych sił do pracy we włas-
nych gospodarstwach. Kobiety w zwy-
kłe dni zajmowały się nie tylko pracą na 
roli, w oborze, w kuchni, ale także dbały 
o ogródki domowe i pilnie wychowywały 
własne dzieci na aktywne osoby w ży-
ciu wsi.

Od 2002 roku przewodniczącą KGW 
w Bukowej została wybrana Irena Strączko, 
która była dobrym organizatorem życia we 
wsi. Organizowała wycieczki nad Solinę, do 
Krosna, w góry, jak również pielgrzymki do 
Kalwarii Pacławskiej, do Łagiewnik. Ona 
też przyłożyła starań do ciekawych form 
pracy z okazji Dnia Kobiet, jak również 
wprowadziła „opłatek”, w którym udział 
brała większość mieszkańców wsi.

Jeszcze lepsze efekty pracy grupy kobiet 
zrzeszonych w KGW można było zauważyć 
w 2009 roku, kiedy to sołtysem została 

Członkinie KGW w  Bukowej podczas warsztatów kulinarnych

Fot. Michał Dziedzic, Julia Szarek, z archiwum KGW w Bukowej
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Zofia Trychta. W tym roku podczas doży-
nek gminnych wieś za wieniec dożynkowy 
zdobyła I miejsce i nagrodę pieniężną. Te 
pieniądze sołtys przeznaczyła na wypo-
sażenie kuchni w domu ludowym oraz 
remont drogi dojazdowej. Od tej pory ko-
biety miały własny sprzęt i naczynia ku-
chenne, które służyły podczas 
spotkań towarzyskich.

Coraz częściej w tej wsi za 
sprawą KGW organizowano 
konkursy, a to stroik, koszyk 
wielkanocny czy babkę wiel-
kanocną i w tych konkursach 
poczesne miejsce zajmowały 
prace kobiet bukowskich.

Od grudnia 2018 roku 
przewodniczącą Koła została 
Renata Szarek, kobieta pełna 
pomysłów i dobry organizator 
– matka czterech chłopców. 
Kobieta nowoczesna, wczyta-
na nie tylko w przeszłość, ale 
także idąca za współczesnymi 
tendencjami. Poszerzyła wraz 
z aktywem kobiet działalność 
tej grupy. Stworzyła grupę 
kulinarną, która wyszukuje od 
starszego pokolenia kobiet 
przepisy naszych polskich dań, 
a potem je trochę unowocześ-
niają i powstają wspaniałości 
pokarmowe. Z tymi potrawa-
mi biorą udział w konkursach, 
wygrywają je i tym sposobem 
zdobywają nagrody, które 
wykorzystują na dokupienie 
sprzętu gospodarczego czy też 
zakup strojów regionalnych, 
bo przecież i grupę wokalną 
też tworzą, która śpiewa re-
gionalne piosenki ludowe 
i przyśpiewki. W konkursie 
gastronomicznym „Dania 
z ziemniaków” wymyśliły 
osiem dań, niezwykle sma-
kowitych, wygrały konkurs 
i zarejestrowały tę działal-
ność, tworząc stowarzysze-
nie. Mają też grupę kobiet, 
która maluje na kubkach 
piękne logo – w sercu 
kwiatowym namalowanym 
na kubku jest napis KGW. 
Inne kobiety siedzą przy sto-
likach i z białych kordonków 
dziergają przeróżne serwety 
na stół. Jeszcze inne tworzą 
ozdoby wielkanocne: baran-
ki, zajączki, koszyczki, a po-
mysłów do prowadzenia robótek ręcznych 
wciąż im mało, poszukują, podpatrują, 
czytają fachową literaturę i stają się co-
raz to bardziej nowoczesną grupą Koła 
Gospodyń. Organizują też spotkania przy 
stole biesiadnym, częstują się, zapraszają 
kobiety z innych miejscowości, dyskutu-
ją, wymieniają poglądy, śpiewają, tańczą 
z udziałem całej społeczności bukowskiej.

Już w 2019 roku nowa prezes zgłosiła 
KGW z Bukowej do Powiatowego Kon-
kursu Wielkanocnego, na którym zdobyły 
I miejsce w kategorii „ciasto wielkanocne”, 
II miejsce w kategorii „stół wielkanocny” 
oraz II miejsce w kategorii „ozdoby wiel-
kanocne”.

W czerwcu koło brało udział w konkur-
sie na potrawę regionalną „Mam smaka na 
ziemniaka”, organizowanym przez Stowa-
rzyszenie „Być dobrym jak chleb” i tutaj też 
wszystkie pierwsze miejsca zdobyły buko-
wianki. Zapalone sukcesami zorganizowały 
Piknik Rodzinny, na którym bawiła się nie 
tylko „dzieciarnia” – było dużo atrakcji – 
ale także cała społeczność wiejska oraz 

sąsiedzi z ościennych miejscowości.
Kolejnym ważnym wydarzeniem była 

zorganizowana przez KGW w Bukowej 
wycieczka do Krynicy Zdrój i Muszyny, 
a przeżycia z tej imprezy integracyjnej 
będą gościć w pamięci wycieczkowiczów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowej 
w konkursie powiatowym 
w Wolicy pod hasłem „Słodkie 
smaki regionu” przygotowało 
ciasto „Kryzysik”, które zdobyło 
II miejsce. I tak coraz więcej 
sukcesów zdobywa ta grupa 
kobiet, kierowana przez bar-
dzo aktywną i zdolną prezeskę, 
Renatę, kobietę już młodszego 
pokolenia, która wie, co to jest 
nowoczesność, ale także umie 
szanować przeszłość i na niej 
budować „nowe”.

Koło to pamięta o trady-
cji i doskonale bawiło się na 
andrzejkach, później organi-
zowało „opłatek” z jasełkami 
i kolędowaniem, spotkania kar-
nawałowe czy herbatki z oka-
zji Dnia Kobiet i Dnia Seniora. 
Bardzo aktywnie uczestniczą 
w dożynkach parafialnych 
i gminnych, a ich wieńce są 
coraz to bardziej wymyślne 
i atrakcyjne. Integralnie uczest-
niczą w państwowych impre-
zach organizowanych nie tylko 
w brzosteckiej gminie, ale tak-
że są zapraszane do Zwiernika 
i innych miejscowości w powie-
cie. Mają w swojej grupie do-
brą krawcową – Annę Niziołek, 
która szyje stroje ludowe oraz 
malarkę – Monikę Merkwę, 
która wykonuje piękne logo 
na zakupionych kubkach.

Tegoroczne Święto Kobiet 
też zorganizowały z wielkim 
rozmachem, zapraszając przed-
stawicielki kół z gminy Brzo-
stek. I chociaż było to tylko 
„kobiece” święto bez udziału 
mężczyzn, to atmosfera była 
bardzo miła. Stoły uginały się 
od własnych wypieków, sała-
tek, surówek i wykwintnych 
smakołyków. Było dużo dys-
kusji, śpiewu i śmiechu. Moż-
na też było podziwiać robótki 
ręczne i hafciarskie, gdyż każdy 
uczestnik otrzymał miniser-
wetkę z miniozdobą. Panie, 
uczestniczki tej imprezy były 

pełne zadowolenia, a starsze kobiety po-
dziwiały talenty młodych kobiet i były 
z nich dumne. Oby tak dalej rozwijała się 
działalność tego koła, to jeszcze nieraz 
będziemy oglądać ich wytwory pracy i czy-
tać nie tylko w gminnej prasie. Wiersz 
Kochanowskiego będzie preludium do 
opowiadania o zaletach wiejskich kobiet.

Zuzanna Rogala.

Delegacja sołectwa Bukowa na dożynkach gminnych 2011 r.

KGW w Bukowej na XIII Powiatowym Konkursie Wielkanocnym 2019 r.

Najmłodsi uczestnicy Pikniku Rodzinnego w Bukowej 2019 r.
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ŚmIECh TO ZDROWIE. TO NIE bANAł. 
ON NAPRAWDę lECZY.

 fb.com
Podobno zaraźliwe są choroby i smutki, zapewniam 

Was, iż wesołość i dobry humor udzielają się jeszcze 
łatwiej. 

  
Żona była z mężem na zakupach. Wrócili do domu, ściągają maski. 
Żona patrzy:
- To nie mój chłop!!!

  
- Czy wie ktoś, jak długo ma trwać ta izolacja? Żona już trzeci dzień 
dobija się do mieszkania. Czy mam ją wpuścić?

- Czy zauważyliście, że odkąd pozamykali salony piękności, to 
wszyscy wrzucają na FB fotki z dzieciństwa? 

  
Żona ma pretensje do męża: 
- Dlaczego ty zawsze mówisz mój dom, mój samochód itd. W mał-
żeństwie wszystko jest wspólne. A teraz czego szukasz w szafie?
- Naszych kalesonów – odpowiedział mąż.

  
Żona: Idę do sklepu, potrzebujesz czegoś? 
Mąż: Potrzebuję odkryć sens i znaczenie mojego istnienia… Potrze-
buję sięgnąć w głąb sfery cienia własnej podświadomości i poznać 
tajemnicę duchowości swojego życia…
Żona: Konkretnie - piwo czy wódka?

  
Dwa miesiące temu miałem wycieczkę do rzeźni… Od tej pory nie 
jem mięsa. Potem wycieczka do mleczarni… Przestałem pić mleko. 
Po wycieczce do piekarni… odechciało mi się bułek. Jutro mam 
wycieczkę do rozlewni wódki… Absolutnie!!! Nie jadę!

  
Żona mówi do męża: 
- Lepiej bym zrobiła, gdybym za diabła wyszła.
- Niestety - wzrusza ramionami mąż. - Małżeństwa miedzy krew-
nymi są zabronione.

  
Jasnowidz mówi do mężczyzny: 
- Jest pan ojcem dwójki dzieci. 
- Tak pan myśli? – zaśmiał się mężczyzna i sprostował - Ja jestem 
ojcem trójki dzieci. 
- To pan tak myśli – zaśmiał się jasnowidz.

  
Kobieta szukająca pracy rozmawia z pracodawcą:
- A ile będę zarabiać? – pyta. 
- Na początek 1800 zł, a potem podwyżka do 2200 zł. 

- Dobrze, to przyjdę potem.

  
Na polowaniu myśliwy strzela do bażanta, który właśnie poderwał 
się do lotu. 
- Trafiłem! – cieszy się myśliwy. - Nawet pióra poleciały. 
- To prawda – potwierdza inny myśliwy. - Pióra poleciały, ale razem 
z bażantem.

  
Do biura FBI dzwoni facet:
- Mój sąsiad John Smith, trzyma narkotyki w szopie na drewno. 
Wieczorem ten sam facet dzwoni do Smitha: 
- Było u ciebie FBI??? 
- Było. 
- Porąbali ci drewno??? 
- Tak. 
- Dobra, jutro ty na mnie doniesiesz. Ktoś musi mi przekopać ogródek.

  
Lekarz, stojąc w drzwiach gabinetu z listą pacjentów: 
- Szanowni Państwo, w związku z RODO nie mogę używać nazwisk, 
więc zapraszam na wizytę kontrolną pana z chorobą weneryczną.

  
Puka pijany mężczyzna do drzwi i pyta: 
- Czy ja tu mieszkam? 
Babcia odpowiada: 
- Nie mieszka pan tu. 
Puka drugi raz:
- Czy ja tu na pewno nie mieszkam? 
- Nie, pan tu nie mieszka, ja tu mieszkam. 
Puka trzeci raz: 
- Czy ja tu na pewno nie mieszkam? 
- Nie, ja tu mieszkam. 
- No to pani wszędzie mieszka?

  
Wraca mąż ze szpitala, gdzie odwiedził ciężko chorą teściową 
i mówi do żony: 
- Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo wyjdzie ze szpitala 
i zamieszka z nami. 
- Nie rozumiem – mówi żona – wczoraj lekarz powiedział, że jest 
umierająca. Nie wiem, co tobie powiedział, ale mnie radził przygo-
tować się na najgorsze.

  
Była żona dowiedziała się, że jej były mąż żeni się z młodą sąsiad-
ką. Zemściła się po kobiecemu. Wyszła za jej owdowiałego ojca 
i została jej teściową.

  

Wybrała Maria Kawalec

PSYChOLOGIA NA LUZIE 
fb.com

Paulo Coelho – brazylijski pisarz i poeta. 
Rodzice chcieli, by został inżynierem, nie 
podporządkował się ich woli. Odkrył swoje 
powołanie – pisarstwo. Jego utwory dla 
jednych są pełne wzruszeń i refleksji, dla 
innych powód do irytacji.

„…Ważne jest, aby pozwolić pewnym 
rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. 
Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu 
dumy, słabości czy pychy, ale po prostu 
dlatego, że na coś już nie ma miejsca 
w Twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień 
płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. 
Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, 

kim jesteś. Musisz zrozumieć, że to nie 
jest gra znaczonymi kartami. Raz wygry-
wasz, raz przegrywasz. Nie oczekuj, że 
inni ci coś zwrócą, docenią Twój wysi-
łek, odkryją Twój geniusz, odwzajemnią 
Twoją miłość…”

Paulo Coehlo „Zahir”.

Wybrała Maria Kawalec









TAK TO DAWNIEJ PRZED ŚWIĘTAMI BYWAŁO Fot. Paweł Batycki
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Dokończenie na str. 20

TEChNIK ARChITEKTURY KRAJOBRAZU z inno-
wacją aranżacje florystyczne

Technik architektury krajobrazu pod-
czas nauki zawodu poznaje techniki pro-
jektowania, oznaczenia graficzne, tworzy 
rzuty, przekroje, rysunki martwej natury 
i otaczającego krajobrazu oraz projekty 
ogrodów w programach graficznych. Po-
znaje rośliny ozdobne, ich nazewnictwo 
polskie i łacińskie. Podczas zajęć prak-
tycznych uczeń sadzi kwiaty, krzewy, 
drzewa, zakłada kwietniki, kosi trawę, 
obsługuje sprzęt ogrodniczy.

W trakcie nauki uczeń nabywa na-
stępujące umiejętności: aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie 
kamieni, wody i zieleni), aranżacji florystycznych - projektowania 
i wykonywania kompozycji kwiatowych (innowacja programo-
wa), dekorowania wnętrz materiałem roślinnym, projektowania 
i wykonywania systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, 
baseny ozdobne), produkcji roślin ozdobnych, projektowania, 
wykonywania i konserwacji ogrodów, budowy i urządzania te-
renów zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Kwalifikacje zawodowe
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz kon-

serwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe
 ▪ Rośliny ozdobne
 ▪ Podstawy projektowanie architektury krajobrazu
 ▪ Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu

 ▪ Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury 
krajobrazu

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projektowych, 
urzędach, w których komórki zajmują się zielenią, w firmach 
zajmujących się projektowaniem zieleni, sklepach ogrodniczych, 
kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych.

Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, in-
stytucjach, wydziałach architektury i organizacjach społeczno-
-gospodarczych zajmujących się projektowaniem, zagospodaro-
waniem oraz konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni; szkółkach 
roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni; w ogrodniczych 
przedsiębiorstwach usługowych zajmujących się urządzaniem, 
projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni; może też 
prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na 
wydziałach architektury, architektury krajobrazu, ogrodnictwa 
i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rol-
nych oraz korzystania z funduszy UE.

KUChARZ
Kucharz to osoba zajmująca się za-

wodowo sporządzaniem potraw i na-
pojów, przechowywaniem żywności, 
wykonywaniem czynności związanych 
z ekspedycją potraw i napojów. Stosuje 
różne metody kulinarne, diety, czerpiąc 
z tradycji kształtuje nowoczesne trendy 
żywienia. 

Absolwenci są przygotowani do pro-

wadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Kwalifikacje zawodowe
HGT.02.. Przygotowanie i wydawanie dań
Przedmioty zawodowe
• Technologia gastronomiczna
• Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
• Zasady żywienia
Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 

gastronomicznych.
Miejscem pracy kucharza są restauracje, bary, stołówki, jad-

łodajnie oraz własne firmy.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 

naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, 
absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. 

TEChNIK żYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZ-
NYCh podczas nauki nabywa wiedzę z zakresu pla-
nowania i organizacji żywienia, produkcji potraw 
i obsługi konsumenta.

Absolwent jest wyposa-
żony w umiejętności i boga-
tą wiedzę towaroznawczą 
o produktach żywnościo-
wych, zna ich wartość od-
żywczą, umie sporządzać 
i podawać potrawy, kom-
ponuje posiłki i racjonalnie 
układa jadłospisy, planuje 
i organizuje produkcję gastronomiczną, kultywuje narodowe 
i regionalne tradycje kulinarne oraz kształtuje wzorce zdrowego 
żywienia w społeczeństwie. Jest przygotowany do prowadzenia 
działalności gospodarczej

Kwalifikacje zawodowe:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty zawodowe:
 ▪ Technologia gastronomiczna 
 ▪ Zasady żywienia
 ▪ Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 
 ▪ Działalność gospodarcza
 ▪ Usługi gastronomiczne
 ▪ Rachunkowość i finanse w gastronomii
 ▪ Organizacja produkcji gastronomicznej
Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach gastrono-

micznych oraz w zakładach gastronomii otwartej i zamkniętej 
na terenie całego kraju.

Miejscem pracy technika żywienia są zakłady żywienia zbio-
rowego (stołówki, bary, restauracje, pensjonaty, kawiarnie itp.), 
instytucje zajmujące się obrotem żywnością, służba zdrowia (szpi-
tale, sanatoria, placówki sanitarno-epidemiologiczne), organizacje 
ochrony konsumenta, instytucje zajmujące się upowszechnia-
niem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto absolwenci mogą 
prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług 
gastronomicznych: cateringu, agroturystyki itp.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być poszerzane poprzez 
kontynuację nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: żywie-
nie człowieka, technologia żywności, dietetyka, towaroznawstwo 
żywności i pokrewnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU
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TEChNIK MEChANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
Technik mechanizacji rol-

nictwa i agrotroniki podczas 
nauki zawodu poznaje zasa-
dy planowania eksploatacji 
i napraw pojazdów, środków 
transportowych, maszyn 
i urządzeń rolniczych. W trak-
cie nauki uczeń nabywa umie-
jętności z zakresu regulacji, 
naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, 
środków transportowych oraz maszyn i urządzeń. Posiada 
umiejętności doboru i konfiguracji systemów elektronicznych 
wspomagających automatyzację prac. Absolwent uzyskuje 
uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, a także 
uprawnienia operatora kombajnu zbożowego oraz ma moż-
liwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie 
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych 

w rolnictwie
Przedmioty zawodowe
• Podstawy rolnictwa
• Pojazdy rolnicze
• Maszyny rolnicze
• Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
• Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
• Mechatronika w rolnictwie
• Rysunek techniczny
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Podstawy elektrotechniki
• Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
• Działalność gospodarcza
Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach zaj-

mujących się produkcją, obrotem i serwisem ciągników, maszyn 
oraz środków transportowych dla rolnictwa. Dla chętnych or-
ganizowane są też praktyki zawodowe w firmach zajmujących 
się produkcją rolną i ogrodniczą na terenie Unii Europejskiej.

Miejscem pracy technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu 
sprzętem rolniczym, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
pojazdów i maszyn; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
rolną, dystrybucją oraz przetwórstwem. 

Absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w zakresie produkcji rolniczej, świadczenia 
usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystry-
bucji części zamiennych do sprzętu rolniczego. 

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę 
na wydziałach inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji syste-
mów mechatronicznych, agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego 
i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw 
rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

MEChANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCh

Mechanik - operator po-
jazdów i maszyn rolniczych 
podczas nauki zawodu po-
znaje zasady obsługi, regu-
lacji, naprawy i eksploatacji 
pojazdów, środków transpor-
towych, maszyn i urządzeń 
rolniczych.

W trakcie nauki uczeń na-
bywa umiejętności z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki 
i oceny stanu technicznego pojazdów, środków transportowych 
oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Posia-
da umiejętności doboru, obsługi i agregatowania pojazdów 
i maszyn. 

W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa 
jazdy kat. B i kat. T, a także operatora kombajnu zbożowego 
oraz ma możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków 
jezdniowych.

Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w rolnictwie
Przedmioty zawodowe

• Podstawy rolnictwa
• Maszyny i urządzenia techniczne w rolnictwie 
• Pojazdy rolnicze
• Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
• Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
• Maszyny rolnicze
• Rysunek techniczny
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Działalność gospodarcza
• Podstawy elektrotechniki
• Podstawy eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych
Miejscem pracy mechanika-operatora pojazdów i maszyn 

rolniczych są przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolni-
ctwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność 
gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, 
naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych 
do sprzętu rolniczego. 

Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw 
rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły 
II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, 
absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.□

Dokończenie ze str. 19
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TROPEm NIEZWYKłYCh… - Z PAmIęTNIKA 
STEFANA TOmASZEWSKIEGO

„Każde pokolenie ma własny czas.
Każde pokolenie chce zmienić świat.
Każde pokolenie odejdzie w cień.
A nasze nie…”

Jacek Cygan „Pokolenie”

Ziemia Brzostecka położona jest w niezwykle urokliwym miejscu 
geograficznym naszego kraju. Usytuowana jest na żyznych gle-

bach, na których od lat siane były zboża – żyto, pszenica, jęczmień, 
proso, owies – dopiero później wprowadzili gospodarze kukurydzę, 
łubin, grykę, bobik, soję. Na dużych połaciach pól sadzone były 
ziemniaki oraz wysiewana była rzepa i karpiele, które stanowiły 
podstawowe pożywienie w ubiegłym stuleciu dla biedoty wiejskiej  
w zimie i w czasie przednówku. Sianie poplonów czy sadzenie bura-
ków przyszło na nasze ziemie znacznie 
później, a uprawa warzyw, krzewów 
owocowych przyniósł na nasze tereny 
XIX wiek. Żyzne pola uprawne rozciąga-
ją się po obszary leśne takie jak: Kamera, 
góra Klonowa, a w lasach rosną różno-
rakie drzewa mieszane. Wśród iglastych 
króluje świerk, sosna i jodła, a w części 
lasów liściastych wyrastają brzozy, dęby, 
jawory, klony, graby, olchy, a wszystkie 
dorodne, mocne i przydatne nie tylko do 
ogrzewania, ale także do budownictwa. 
Lasy bogato ozdobione są krzewami, 
bylinami, runem leśnym i grzybami. Zaś 
wśród konarów drzew widnieją gniazda 
polskich ptaków, tych małych szarych 
wróbli, czyżyków, słowików, sikorek, 
niebieskiej wilgi, kolorowych gilów czy 
szarych kosów, srok i wron. Coraz wię-
cej jest zwierząt dzikich takich jak: dziki, 
lisy, wilki, sarny, jelenie, zające, kuny leś-
ne i drobne żyjątka o kolorowych futer-
kach. Gdzieś z oddali słuchać głośne – 
kuk kuku – to polska kukułka daje znać, 
że i ona tutaj znalazła kąt, a swoje jajka 
zdążyła podrzucić do cudzych gniazd 
- to dopiero spryciara. Pachnące runo 
leśne, smaczne jagody, maliny, borówki, 
czernice, zapach paproci, storczyków, 
różnorakich grzybów, woń żywiczna 
z drzew, wszystko to przypomina nam, 
że jesteśmy tutaj na naszej brzosteckiej ziemi. Te ziemie od lat były 
znane z ogromnej gęstości zaludnienia, z ubóstwa, z pracowitości 
oraz przechowywania tradycji i wiary katolickiej.

Tutaj świat podzielony był zawsze na ten zamożny, który two-
rzyli właściciele ziemscy oraz biedotę, która nie posiadała własnej 
ziemi i własnych zabudowań mieszkalnych. Pomimo wszystko 
była to kraina kusząca jeszcze uboższe tereny do zamieszkania, 
a szczególnie osób mieszkających za Jasłem, w okolicach Dębow-
ca, Osieka. Tam było jeszcze większe ubóstwo. Jeszcze w XIX 
wieku stały tam domy jednorodzinne, tzw. dymne, w których 
nie było komina, ale piec chlebowy, w którym zwykle piekło 
się chleb raz na kwartał. Ale właśnie ten piec chlebowy pełnił 
funkcje kuchenne i grzewcze. Tutaj zwykle gotowano barszcz, 
bądź paciarki ze zmielonej w żarnach mąki. Zwykle polewano 
ją mlekiem, a w czasie Wielkiego Postu mleko zastępowano 
kwasem kapuścianym – to dopiero był pokarm! W jeden izbie 
mieszkała i spała cała rodzina, ojciec z matką na tzw. posłaniu, 
czyli w łóżku z siennikiem ze słomy – przykrywano się tym, co 
kto miał ciepłego, dzieci zaś spały w ślubankach, na ławach, na 

strychach, w oborze w żłobach, w tym odzieniu, w którym chodziły. 
Izba miała glinianą nalepę, po której biegały także króliki, bose 
nogi dziecięce deptały te nieczystości, a zwykle raz na tydzień 
zbierano do koszy zabrudzenia i wykopaną ziemię przez zwierzęta  
i wynoszono na gnojnik. I nawet gospodarze większych gospo-
darstw żyli na tamtych terenach podobnie. Nic też dziwnego, że 
ziemia nawsieńska była kuszącym kęskiem dla młodych kawalerów 
z tamtych terenów, a ponadto młode, urodziwe dziewczyny były 
smacznym kęskiem nie do pogardzenia. Właśnie w ten sam sposób 
ojciec Stefana zadomowił się na stałe w Nawsiu Brzosteckim. Stąd 
też częstym wydarzeniem była emigracja młodych ludzi do Ame-
ryki, skąd później przychodziła pomoc finansowa na utrzymanie 
wielodzietnej rodziny. 

Rodzice Stefana kupili trzynastomorgowy szmat dobrej ziemi 
podworskiej – na której nie było żad-
nych zabudowań, a pieniądze na ową 
inwestycję mieli ze sprzedaży własnej 
gospodarki w Woli Dębowieckiej i wzię-
ciu pożyczki 400 reńskich na rozpoczę-
cie gospodarowania. Wszystko byłoby 
dobrze, gdyby nie to, że nad Europę 
nadciągały „chmury” zapowiadające 
I wojnę światową. Młodzi mężczyźni 
zostali powołani do wojska, był to czas 
żniw, a te w tamtych czasach były bar-
dzo pracowitym okresem w życiu go-
spodarzy. Zbiór zbóż odbywał się ręcz-
nie przy użyciu sierpa i kosy, a potem 
omłoty też były prowadzone ręcznie 
przy użyciu cepów i tylko w dużych go-
spodarstwach wprowadzono maszyny 
omłotowe, które też były poruszane 
za pomocą korby, którą kręcili ludzie.

Już kilka tygodni po powołaniu do 
wojska przychodziły informację o za-
bitych i rannych, rozpoczynał się czas 
smutnych wyczekiwań. Ojciec Stefana, 
Andrzej, też został powołany do wojska 
i przydzielony do Przerowia na Mora-
wach do 57. Kadry P.P. wywodzącej 
się z różnych narodowości, a po prze-
niesieniu do Austrii Weispriach, został 
przeznaczony do szkolenia narciarskie-
go. Później przerzucono ich do Tyrolu 
i tam były niezwykle trudne warunki 

krajobrazowe – góry, przełęcze, urwiska skalne – brak możliwości 
ustawienia stałych namiotów, wszystko to powodowało, że byli 
ciągle ostrzeliwani, a schrony, w których mieszkali, były szybko 
likwidowane. Na tym włoskim froncie ponosili dużo strat i tam też 
zaznali, co to jest głód. Na koniec rozlokowano ich do pracy u baue-
rów. Trafiali do różnych gospodarzy. Byli i tacy, którzy przymierali 
głodem, pracując u bogatych ludzi prowadzących gospodarstwa. 
Właśnie tam ojciec Stefana zakupił od bauera gitarę, a że był roz-
miłowany w muzyce, zaczął zbierać śpiewających żołnierzy i two-
rzyć z nich grupę wokalną. Jednak przy zdobywaniu gór, Andrzej 
uległ wypadkowi, potem leżał w szpitalu, w 1917 roku przyjechał 
na Nawsie z chorą nogą. Postanowił pozostać w dezercji, jednak 
żandarmeria brzostecka wyszukiwała dezerterów i obowiązkowo 
odwoziła do jednostki. Z tych wojskowych, którzy zostali w lasach, 
zaczęła tworzyć się partyzantka. Andrzej z tymi żołnierzami często 
spotykał się w szynku u Binbauma czy też w Opacionce, gdzie 
organizowali potańcówki, czy też towarzyskie spotkania. Jednak 
za nimi szły obławy żandarmerii, organizowano rewizje po domach, 

Dokończenie na str. 22

Rodzice Stefana: Weronika i Andrzej 
Tomaszewscy - Jurgów
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także ojciec Stefana zwykle spał w lesie. 
Taka sytuacja nie mogła trwać długo, 
jego świadomość podoficera obudziła 
w nim chęć powrotu do wojska. Zo-
stał odwieziony furmanką do Czarnej, 
a stamtąd wraz z innymi żołnierzami 
do batalionu wielonarodowościowego, 
gdyż byli w nim Niemcy, Polacy, Czesi, 
Bośniacy, Ukraińcy, Chorwaci, Słowacy 
i tworzyli zgrany zespól ludzki. Tak nasz 
rodak, trzy i pół roku walczył „w imię 
Austrii”. Powrócił do domu, a tutaj dr 
Lach szkolił szesnastu chłopaków, przy-
gotowując ich do Legionów Polskich, do 
tzw. oddziałów strzeleckich. Wojskową 
musztrę doskonalił wśród strzelców 
były kapral Błażej Ziobro. I tak po 1914 
roku, jedenastu strzelców z naszej miej-
scowości pojechało na front. Andrzej 
we wspomnieniu pisze tak: „Trzy i pół 
roku walczyli nasi rodacy za kochaną 
Austrię”.

Z wojny austriackiej powrócił do 
rodzinnego domu w Nawsiu, gdzie oj-
ciec już nie żył, siostry wyemigrowały 
do Ameryki, a potem ściągnęły brata 
Władka. Zajął się bardzo pieczołowicie 
gospodarowaniem, jednak z gospoda-
rzenia nie otrzymywał żadnych pieniędzy, wystarczało jedynie 
na wyprodukowanie żywności dla całej rodziny. Szukał pomysłu 
na dorosłe życie, wyczytał ogłoszenie w „Piaście” o werbunku 
młodych mężczyzn po wojsku do Straży Celnej. Niewiele myśląc, 
złożył podanie napisane przez organistę brzosteckiego. W maju 
wyjechał do Zambrowa, gdzie odbywało się owe szkolenie. Po 

zdaniu egzaminu otrzymał mundur zielony, rogatywkę, rosyjski 
karabin z bagnetem, skórzaną torbę i objął służbę na granicy 
z Czechosłowacją w Zakopanem. Rozpoczął życie, o którym naj-
lepiej opowiada piosenka: „Na granicy jest strażnica, a w strażnicy 
do swej lubej żołnierz pisał list. Tego listu wszystkie treści w tej 
piosence żołnierz mieści… hen daleko za mgłą jest rodzinny mój 
dom, tam dziewczyna ma śpi, w mej rodzinnej wsi, gwiazdy gaszą 
swój blask, bo już budzi się brzask, gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś 

tu, by cię nikt nie zbudził ze snu…”
Ulokowano strażników w dawnych 

mieszkaniach po wojsku, które były 
brudne i zapluskwione, jedynym do-
brym wyznacznikiem pracy były pobory, 
to jest 350 złotych miesięcznie. Młodzi 
strażnicy zaczęli się żenić i nasz rodak, 
też sprowadził sobie Weronikę Nylców-
nę, z którą wziął ślub, a potem przyszedł 
na świat syn Edward, Stefan i tak roz-
począł żywot strażnika granicznego. Po 
przeniesieniu do Jurgowa zadomowił 
się w dobrym mieszkaniu. Tutaj na-
wiązał kontakt z pracownikiem poczty 
– kapelmistrzem – i uczył się grać na 
mandolinie, razem założyli zespół, który 
nie tylko upiększył uroczyście Msze 
święte, ale także organizował festyny 
i zabawy taneczne. Żona nauczyła się 
szyć ubranka dla dzieci, starsi chłopcy 
rozpoczęli naukę w szkole, gdzie czuli 
się bardzo dobrze, gdyż byli zdolnymi 
dziećmi. Część pieniędzy oszczędzali 
na ułożenie sobie dalszego życia, aż 
tu nadciągała straszna fala i podbój 
niemiecki całej Europy.

Strażnicy graniczni wraz z rodzinami 
zostali ewakuowani, a właściwie oni 
zostali zmilitaryzowani, zaś przewóz 
dzieci i bagaży na nasze ziemie przyna-

leżał do żony. Wszędzie było bardzo tłoczno, na stacji kolejowej 
już nie było miejsca na bagaże, sprytna żona wynajęła furmankę, 
na której ułożyła dzieci i podręczne bagaże, a resztę pozostawiła 
w magazynie – nigdy jednak wszystkich bagaży nie odzyskała, 
a był to dorobek ich życia. Jechali furmanką dzień i noc, przez 
drogi i bezdroża, potem padł koń, szli pieszo, przemierzając kole-

iny, wyboje, po których jechały całe 
kolumny wojsk niemieckich, a oni szli 
i padali ze zmęczenia. Spali w ko-
pach z sianem na polu, nie mogąc 
udźwignąć bagażu, zostawiali go 
po drodze u gospodarzy, których 
nigdy nie odzyskali. I tak rozpoczęła 
się wojenna tułaczka i pielgrzym-
ka z Jurgowa do domu rodzinnego 
w Nawsiu Brzosteckim.

O tym najważniejszym okresie 
życia, o dzieciństwie, szczęśliwym 
i pełnym miłości rodzicielskiej bardzo 
dokładnie wspomina Stefan. Pisze 
tak: „Mieszkaliśmy w drewnianym, 
jednorodzinnym domku. Obok była 
ulica, którą jeździły sanie ciągnięte 
przez konie, ale i tak było bezpiecz-
nie…”.Opowiada dalej, że w Jurgowie 
zbierała się cała dzieciarnia i zjeż-
dżali z gór na sankach, przejeżdżali 
przez ową drogę, czasami zdarzały 
się wywrotki, nawet pod końskie 
kopyta, co zdarzyło się bratu - Ed-

kowi. Z pobliskiej górki zjeżdżało się na 
nartach i tak krótkie dni zimowe, spędzali na sportach zimowych, 
a że ojciec kupił Stefanowi prawdziwe buty narciarskie, ten czuł 
się bardzo wyróżniony w tej grupie. Stefan bardzo pomagał przy 
robieniu prostych zakupów w sklepie, w którym brało się towar 
na zeszyt, a pod koniec tygodnia rodzice wypłacali zobowiązania 
pieniężne sklepowemu. Wśród takich pięknych dni, wspólnie 
przeżytych z dzieciarnią wiejską były też okresy choroby, trzeba 

Dokończenie na str. 23

Dokończenie ze str. 21

Straż graniczna w Jurgowie. Pierwszy z lewej: 
Andrzej Tomaszewski

Widok na Tatry z Jurgowa na Spiszu
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było leżeć i wygrzewać się. U Tomaszewskich było już czworo 
dzieci, dwoje z nich było już zapisane do szkoły powszechnej, był 
to budynek podzielony na dwie części, w jednej uczyły się klasy 
od I do III, zaś IV i V klasa uczyły się na plebanii. Kierowniczką 
szkoły była Polka zamężna za Słowaka, ale zajęcia prowadziła 
w duchu patriotyzmu. W szkole był wielki rygor i dyscyplina. 
Był też kąt dla krnąbrnych uczniów, „dyscyplinę” wymierzali 
linijką w „łapę” ksiądz i nauczyciel. Czasami był to dzień bardzo 
trudny do przeżycia, gdyż niezdyscyplinowany uczeń wychodził 
cały obolały. Pomimo tego chłopcy prowadzili ze sobą bójki, 
a szczególnie ci, którzy mieszkali na dole wsi z tymi, którzy żyli 
na górach. Czasem bitki te kończył się rozbitą głową, a wtedy 
wkraczał ojciec ze swoją dyscypliną. Pomimo tego między dziećmi 
i ich rodzinami panowała zgoda.

W okresie wielkopostnym chłopcy biegali z kłapaczkami, 
albo żegotą. I tak zachęcony do posługi kościelnej został Stefan 
ministrantem. Dwa razy w tygodniu pełnił posługę przy ołtarzu, 
a kiedy odbywały się festyny, tak był zauroczony muzyką kapeli, 
że uciekał na plac zabaw i przez to stracił prawo bycia ministran-
tem, a kolejka chętnych była duża. Innym trudnym wydarzeniem 
wielkopostnym były posty, nawet kanapka – kromka chleba 
ze smalcem – nie mogła być wtedy zjadana. Często te kanapki 
wymieniali chłopcy Tomaszewskich z dziećmi górali, którzy przy-
nosili do szkoły placki zwane „moskole” u nas znane jako proziaki. 
Rodzice Stefana żyli bardzo oszczędnie, odkładali sporą sumę 
na starsze lata. Jego ojciec był tzw. „złotą rączka” i wykonywał 
wiele czynności. Sam zbierał drzewo niesione przez rzekę, rąbał 
je, suszył i gromadził na opał. Sam umiał szyć męskie i chłopięce 
ubranka. Z zakupionych części technicznych umiał złożyć radio 
na słuchawki, czyli tzw. detefon. Był też zawołanym fotografem, 
robiąc zdjęcia komunijne, ślubne, ze spotkań rodzinnych aparatem 
kliszowym Voitglönder, na którym uczył także fotografowania 
syna Stefana. Od ojca nauczył się też Stefan naprawiania butów 
i wszystkie te umiejętności, jak się później okazało były metodą 
na przetrwanie ciężkich lat wojennych i pierwszych lat w PRL-u. 
Nawet stolarka nie była dla ojca zbyt trudna i po zakupieniu od-
powiednich narzędzi zaczął produkować proste meble domowe. 
Był samowystarczalnym człowiekiem, a jego pracowitość i chęć 
nauczenia się różnych fachów z łatwością przechodziły na syna 
Stefana. Jeszcze jedna pasja przeszła na Stefana, a mianowicie 
muzyka, ojciec grał już dobrze na mandolinie i skrzypcach, często 
podglądał stacjonujących Cyganów i od nich nauczył się rozbierania  
i czyszczenia instrumentów, aby wydobyć z nich piękny głos. 
Ponadto, jak to dzieci, łowili ryby, a jego koledzy zajmowali się 
też rolnictwem i wypasaniem owiec. W pracy, jako strażnik ojciec 
musiał często rekwirować przemycany towar, ale pomimo tego 
był i tak lubianym pracownikiem.

Starszy brat Stefana, Edward został wysłany do siódmej klasy 
w Bukowinie, musiał on codziennie pokonywać przestrzeń dzie-
sięciu kilometrów pieszo – to dzisiaj jest nie do wyobrażenia. 
Trudne życie górali stało się pomocne w pokonywaniu trudów 
wojennych. Zbliżał się wrzesień 1939 roku, Niemcy podbili już 
część Europy i było jasne, że z dnia na dzień napadną na Polskę. 
Do Łysej Polany – jest to miejscowość obok Jurgowa – przyjechał 
prezydent Polski Ignacy Mościcki, a nasz Rodak Stefan witał go 
w imieniu całej społeczności szkolnej. Było to niezwykle ważne 
wydarzenie w życiu górali i naszego Rodaka. Z polskiego radia 
płynęły propagandowe hasła: „Jesteśmy silni, zwarci i gotowi…”, 
„Nie oddamy nawet guzika”. Okazało się, że strażnicy zostali 
powołani do wojsk, a matki razem z dziećmi musiały uciekać. 
Ten rok wyznaczył wielkie zmiany w życiu Stefana, który nagle 
musiał stać się dorosłym i współodpowiedzialnym za młodsze 
rodzeństwo, za matkę, z którą rozpoczęli pielgrzymkę. Bagaż 
załadowany w kufrze ważył około 150 kg i były tam w nim same 
skarby: „głowa maszyny do szycia, pościel, instrumenty muzyczne, 
aparat fotograficzny i drobne sprzęty gospodarskie”. Pociągiem 
towarowym dotarli do Bochni, która w tym dniu była dwukrotnie 

bombardowana. Przybyli turyści kryli się krzakach, krzewach, 
trawach, które rosły obok torów kolejowych. Dalsze marzenie 
o jeździe pociągiem było utopią. Rozłożyli chłopcy z kufra na 
mniejsze bagaże, przygotowane „skarby” i próbowali je nieść. 
W chwilach bardzo niebezpiecznych ponoć człowiek ma wielką 
siłę. I tak też było ze Stefanem i jego braćmi. Walka z lękiem, 
z niewiadomą, co się z nimi stanie, trwała ciągle, nad głowami 
latały samoloty niemieckie ostrzeliwujące drogę, którą posuwały 
się tabory uciekinierów. Zabudowania i domy mieszkalne były już 
po części zniszczone, w polach leżały zabite konie, z połamanymi 
wozami. Tu i ówdzie ranni wołali pomocy, dzieci płakały, a kobiety 
bezradnie biegały wokół, szukając jakiegoś ratunku i pomocy. I tak 
spokój rodzinny został zupełnie zniszczony przez te pierwsze dni 
wojny, a co dopiero potem miało się stać…

Od czasu do czasu spotykali rannych polskich żołnierzy, oszo-
łomionych tragiczną niemocą walki, cierpiących fizycznie i ducho-
wo, najlepiej wszystkie te przeżycia oddaje wiersz Władysława 
Broniewskiego:

„Ze spuszczoną głową, powoli
idzie żołnierz z niemieckiej niewoli.
Dudnią drogi, ciągną obce wojska,
a nad nimi złota jesień polska…
Hej, ty brzozo, hej, ty brzozo-płaczko,
smutno szumisz nad jego tułaczką,
opłakujesz i armię rozbitą,
i złe losy, i Rzeczpospolitą...”

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 22

Fragment pamiętnika Stefana Tomaszewskiego - podróż ewakuacyjna
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UWAGA!
W związku z ogłoszonym sta-

nem epidemii termin nadsyłania 
rozwiązań zagadki przyrodniczej, 
zagadki geograficznej i krzyżówki 
z marcowego numeru przedłuża-
my do 30 kwietnia. 

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przy-
rodniczej (Co to za gatunek? fot. stro-
na 32) i zagadki geograficznej (Co to 
za miasto? fot. s. 32) wraz z wypeł-
nionymi kuponami należy dostarczyć 
do 30 kwietnia 2020 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu 
nagród książkowych.

SPRAWDź SIę!
Na życzenie Czytelników przygoto-

waliśmy kolejny quiz i zapraszamy do 
ponownego sprawdzenia swojej wiedzy 
i umiejętności z zakresu języka polskiego:

1. Ile to jest „półtrzecia”?
a) 3,5
b) 2,5

2. Która forma jest poprawna?
a) Idę do pana Grudnia.
b) Idę do pana Grudzienia.

3. Która forma jest poprawna?
a) Myślę o Tadeuszu Soplicy.
b) Myślę o Tadeuszu Soplica.

4. Który zapis jest poprawny?
a) Wykład dr. Koperczaka.
b) Wykład dra Koperczaka.

5. Która forma jest poprawna?
a) Prezent do dziadka.
b) Prezent dla dziadka.

6. Która forma jest poprawna?
a) Czy mogę dosypać cukier do cu-

kiernicy?
b) Czy mogę dosypać cukru do cu-

kiernicy?
7. Która forma jest poprawna?

a) Helga była dziś szczególnie piękna.
b) Helga była dziś szczególnie piękną.

8. Co znaczy archaizm „latopis”?
a) List,
b) Kronika.

9. Co znaczy archaizm „otrok”?
a) Młodzieniec.
b) Niewolnik.

10. Co znaczy archaizm „skot”?
a) Wóz drabiniasty,
b) Bydło.

11. Co znaczy słowo „godzinnik”?
a) Wartownik.
b) Zegar.

12. Co oznacza powiedzenie „do sie-
go roku”?

a) Do następnego roku,
b) Do bogatego roku.

13. Co oznacza powiedzenie „zagiąć 
na kogo parol”?

a) Zniszczyć komuś ubranie.
b) Upatrzyć sobie kogoś.

14. Która forma miejscownika nazwi-
ska Sapieha jest poprawna?

a) Sapieże
b) Sapiesze

15. „Waszmość” to skrócone:
a) Wasza miłość
b) Wasza znajomość.

16. Uzupełnij przysłowie „Nie każdy 
chory, co ..…”

a) Klęka,
b) Stęka.

17. Uzupełnij przysłowie: „Nie ma gor-
szego tyrana, kiedy …. dostanie się 
na pana”

a) Chłop,
b) Szkot.

18. Uzupełnij przysłowie: „Nie ma mię-
sa bez kości, a baby bez ……”

a) Zazdrości,
b) Złości.

19. Uzupełnij przysłowie „ W Wielką Nie-
dzielę pogoda – duża w …. uroda”:

a) Polu,
b) Kiesy.

20. Uzupełnij przysłowie: „Dzwon 
z dźwięku, osła z uszu, a głupiego 
z …… poznać”:

a) Wyglądu,
b) Mowy.

21. Która forma jest poprawna?
a) Helena Kot jest znaną lekarką.
b) Helena Kot jest znanym lekarzem.

22. Która forma jest częściej używana?
a) Otwarty,
b) Otworzony.

23. Która forma jest poprawna?
a) Psycholodzy,
b) Psychologowie.

24. Która forma jest poprawna?
a) Pani pedagog,
b) Pani pedagożka.

25. Która forma jest poprawna?
a) Nie włożyłem rajtuz.
b) Nie włożyłem rajtuzów.

Opracowała Urszula Kobak.

Odpowiedzi na s. 26

OGłOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. informuje, 
że w dniach: 08.05.2020. – 14.05.2020. zostanie przeprowadzona 
zbiórka zużytego sprzętu RTV, AGD, odpadów wielkogabarytowych 
z terenu Gminy Brzostek.

Piątek 08.05.2020 r.
Wola Brzostecka
Nawsie Brzosteckie
Brzostek

Poniedziałek 11.05.2020 r.
Gorzejowa
Siedliska-Bogusz
Smarżowa
Głobikówka

Wtorek 12.05.2020 r.
Bukowa
Klecie
Januszkowice
Opacionka

Środa 13.05.2020 r.
Kamienica Dolna 
Zawadka Brzostecka
Przeczyca 
Skurowa

Czwartek 14.05.2020 r.
Grudna Dolna
Grudna Górna
Bączałka
Kamienica Górna

Sprzęt RTV, AGD odbierany będzie 
wyłącznie kompletny. 

Zbiórka prowadzona będzie od godz. 800.
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Dokończenie na str. 25
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ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
kwiecień 2020
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej kwiecień 2020
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
kwiecień 2020

POZIOMO:
4) Często stosowana nazwa mikroprocesora. 6) Legendarny założyciel Krako-
wa; ojciec Wandy. 12) Zoltan (ur. 1937), węg. szermierz-szablista; 9-krotny 
medalista MŚ. 14) Thomas (ur. 1928), reżyser kubański; “Kuba w ogniu”, 
“Śmierć biurokraty”. 15) imię męskie - 6 XI; Pietraszak, Cohen 16) Mityczny 
król Celtów hiszpańskich. 18) Miejsce zwycięstwa Etiopów nad Włochami 
1896. 19) imię Gorbaczowa 20) W hinduizmie personifikacja energii boga 
w postaci żeńskiej. 22) Pete, tenisista 23) Fragmenty błon szorstkich siateczki 
śródplazmatycznej, zawierających rybosomy. 26) Prowincja Turcji 30) Że-
glowne ramię delty Renu. 31) Colin (1698-1746), szkoc. matematyk; prace 
z teorii szeregów. 35) Antoine (1612-94), fr. filozof i teolog, ksiądz; przywódca 
jansenizmu. 36) Kraina hist. na Węgrzech i Jugosławii, między Dunajem 
a dolną Drawą. 37) Przedmieście Kairu, nad Nilem; ruiny piramid faraonów 
i sfinks. 38) Mityczny ojciec Tezeusza 40) nabity na głowie; “pamiątka” po 
stłuczeniu 41) Wiąz szypułkowy 44) Miasto w Turyngii, nad Białą Elsterą 
(Niemcy). 45) Lewatywa, klizma. 47) Giovanni Battista (?1459-?1517), malarz 
wł., reprezentant renesansu. 49) Narzędzie stalowe do przecinania blachy; 
przecinak. 51) minerał używany do produkcji nawozów 53) William Cullen 
(1794-1878), amer. poeta, publicysta i krytyk; “Thanatopsis”. 57) Miasto w zach. 
Kamerunie, na wyżynie Adamawa. 58) Anna (1889-1966), poetka rosyjska, 
autorka prac o Puszkinie. 59) Przysmak, smakołyk 60) Ukochana Rodriga 
z tragedii P. Corneille’a “Cyd”. 61) Miasto w eur. części Rosji; ośr. przemysłu 
włókienniczego. 62) Prawo: dawniej: współsędzia, współławnik. 63) Grupa 
poetów założona przez E.Zegadłowicza

PIONOWO:
1) Kraina górzysto-wyżynna w pn. Iranie. 2) Rzemieślnik wykonujący wyroby z drutu 
lub handlujący nimi. 3) Jadowity wąż, żyje w Ameryce Pd. i Środk. 4) Byłe miasto 
wojewódzkie nad Uherką. 5) Ruch polit. z końca XIX w., propagujący ideę zjed-
noczenia ludów arabskojęzycznych. 6) John (1795-1821), poeta ang., romantyk; 
“Endymion”, “Hyperion”. 7) Przenośny odbiornik radiowy z magnetofonem w jednej 
obudowie 8) Kierunek w sztuce nawiązujący do wzorów antycznych. 9) Gatunek trawy 
rosnącej na halach wysokogórskich. 10) Paul (1889-1971), szwajc. chemik; synteza 
witamin A, B2, E; nagroda Nobla 1937 11) Thomas Alva (1847-1931), amer. wynalazca, 
samouk; wynalazł m.in. żarówkę. 13) Trójchloroetylen 17) na niej osadzone kółka; 
niejedna w zegarku 21) Frantisek Karel (1812-96), czes. aktor, dramatopisarz; role 
dramatyczne; dramaty, przekłady. 24) Miasto w Rosji, w pn. części Uralu. 25) Imię mę-
skie. 27) Świecki członek Kościoła, nie należący do kleru. 28) Człowiek mający wiedzę, 
doświadczenie w jakiejś dziedzinie; ekspert, biegły. 29) Bulgot, chlupot. 32) Sylabowa 
nazwa dźwięku a 33) ... piany - trzepaczką 34) Lek o działaniu antycholinergicznym; 
priamid. 39) Rosyjski śmigłowiec 42) Marcel (1893-1971), astronom hol.; oprac. 
fotometryczny atlas widma słonecznego. 43) Podwyższenie, na którym spoczywa 
trumna podczas nabożeństwa żałobnego. 45) falista linia, zawijas 46) Bot.: drzewo 
tropikalne o owalnych, pękających na trzy części dojrzałych owocach. 48) Geogr.: 
miasto w Ekwadorze, w Andach, ośr. adm. prowincji Imbabura. 50) Mit. gr.: syn Zeusa 
i Io, mąż Memfis córki Nilu. 52) Zool.: niezwykle ruchliwa i szybka jaszczurka; Ameryka 
Pd. i Środk. 54) Popularny model Toyoty 55) Notatnik. 56) Rel.: w islamie: stan 
uświęcenia podczas pielgrzymki do Mekki. 57) Inform.: prosty język programowa-
nia. 58) Geogr.: prowincja w Arabii Saudyjskiej, nad Morzem Czerwonym.

27 28 29 30 31
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9 lutego 2020 roku w Mielcu odby-
ły się XXII Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego Karate Kyokushin Dzieci 
i Młodzieży. W zawodach tych uczest-
niczyło około 220 zawodników z 20 
podkarpackich klubów. Brzostecki Klub 
Kyokushin Karate reprezentowało 8 za-
wodników, z czego pięcioro stanęło na 
podium. Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom oraz życzymy kolejnych sukcesów. 

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsce – Wiktoria Pietrzycka 
II miejsce – Kornelia Szczepkowicz 
III miejsce – Dawid Kolbusz 
III miejsce – Kinga Finek
III miejsce – Bartosz Mendoń

Puchary dla Brzostku w kata zdobyli: 
II miejsce – Kornelia Szczepkowicz 

Wyjazd na turniej był opłacony z do-
tacji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu. 

Robert Kolbusz

PIęCIORO NA PODIUm

CZYTAJ!
Otwartego umysłu nie zabierze Ci nikt. 

Anna Malinowska „Brunatna kołysanka”
Wstrząsająca opowieść o polskich dzie-

ciach porwanych przez nazistów i zniemcza-
nych w założonych przez Himmlera ośrodkach 
Lebensbornu. Po latach ofiary tamtych zdarzeń 
opowiadają autorce swoje zdumiewające i dra-
matyczne historie. Można było mieć jasne włosy, 
błękitne oczy, odpowiedni rozmiar czaszki i kości 
policzkowych. Być kochaną przez mamę, rozpieszczonym przez 
tatę i mimo to któregoś dnia zostać uprowadzonym z domu 
do III Rzeszy wprost w objęcia nowych, niemieckich rodziców. 
Autorka opowiada o losach germanizowanych dzieci, które po 
wojnie odnajdowane i oddawane polskim rodzicom już nigdy 
nie umiały odnaleźć się w życiu.

Paweł huelle „Śpiewaj ogrody”
Greta przeczuwała, jak to wszystko się skoń-

czy. Obsesja jej męża na punkcie tajemniczej 
opery Wagnera. Mrożący krew w żyłach pa-
miętnik pewnego Francuza. Wojna i dzień, 
w którym Rosjanie zajęli jej miasto, jej dom, jej 
życie… I tylko ten młody Polak, przypadkowy 

współlokator, nie pasuje do przeklętej układanki historii. Jego 
syn, kilkuletni chłopiec, z opowieści Grety zaczyna na nowo 
stwarzać świat. Świat, który już dawno przeminął. 

Artur Urbanowicz „Inkub”
Nad Suwalszczyzną za kilka dni pojawi 

się zorza polarna. W Jodoziorach, małej wiosce 
na prowincji, zostają znalezione spopielone 
zwłoki małżeństwa. Wśród lokalnej społecz-
ności miejsce to owiane jest złą sławą, słynie 
ze szczególnego nasilenia przemocy, chorób, 
zaginięć i samobójstw. Mówi się też o zjawiskach 
nadprzyrodzonych, odgłosach niewiadomego pochodzenia, 
a także nawiedzonym domu. Miejscowi wierzą, że to on rozsyła 
wokół negatywną energię, która wydobywa z ludzi najgorsze 
instynkty. Tajemnicami wioski żywo interesuje się młody 
dzielnicowy, który wkrótce popełnia samobójstwo. Sprawę 
jego śmierci bada Vaytautas Cesnauskis, policjant na wpół 
litewskiego pochodzenia z komendy miejskiej w Suwałkach. 
Odkrywa, że mroczna historia Jodozior ma swoje korzenie 
w latach siedemdziesiątych. Wtedy miała tam mieszkać kobieta, 
która parała się czarami.

WARTO PRZECZYTAĆ

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Odpowiedzi do testu z języka polskiego:
1b, 2a, 3a, 4ab, 5b, 6b, 7a, 8b, 9a, 10b, 11b, 12a, 13b, 14ab, 15a, 16b, 17a, 18b, 19a, 20b, 21b, 22a, 23ab, 24a, 25b.

WAżNA INFORmACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 30 kwietnia na adres: wiadomosci@brzostek.pl
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GROCh Z KAPUSTą 
Jutuber

Według Wikipedii: „Youtuber (wym. jutuber, rzadziej jutiuber) 
– osoba zajmująca się tworzeniem i umieszczaniem produkcji 
audiowizualnych w serwisie Internetowym YouTube”.

Jest to także określenie nowego zawodu związanego z me-
diami społecznościowymi, o ile działalność w tej formie wykra-
cza poza ramy rozrywki. Wynagrodzenie stanowią przychody 
z reklam, najczęściej poprzez serwis Google AdSense lub z pro-
mowania produktów i usług w ramach publikowanych treści.

„Gdy byłem dzieckiem, powtarzałem, że chcę być policjan-
tem, kolega chciał zostać maklerem, bo zawód kojarzył mu się 
z fajnymi szelkami, a koleżanka aktorką, która zagra u boku 
boskiego Leonardo. Część dzieci ma dzisiaj pewnie podobne 
plany/marzenia, ale do tego dochodzą profesje, które dwadzieś-
cia lat temu nikomu się nie śniły: mamy zawodowych graczy 
komputerowych, blogerów czy jutuberów, ludzi zarabiających 
na Snapchacie czy Instagramie. A wśród nich prawdziwe gwiaz-
dy zarabiające duże pieniądze. Te ostatnie pobudzają pewnie 
wyobraźnie młodych osób oraz... wyobraźnie ich rodziców.”

Jutuber – to brzmi dumnie. Dla wielu osób pewnie zawód 
wymarzony. Można po prostu nagrać film, pokazać go ludziom 
i zarobić. Najlepsi zarabiają miliony. I chociaż czasem podkreśla 
się, że taką kasę zdobywa elita, że konkurencja jest olbrzymia, 
że to może być bardzo ciężka praca, to pierwsze wrażenie 
jest najważniejsze: jutuber zarabia więcej niż wynosi średnia 
krajowa. Znacznie więcej. Ale jaki odsetek jutuberów może się 
pochwalić rzeszą wiernych odbiorców, kontraktami z firmami, 
odsłonami idącymi w miliony i wielką kasą wpływającą na 
konta? Niewielki. Jest to zawód raczej krótkotrwały, ale bardzo 
popularny wśród dzieci i młodzieży.

Dlaczego tak się dzieje?
- Jutuber – w przeciwieństwie do rodziców czy nawet dziad-

ków – zawsze ma czas, jest na każde kliknięcie, nie mówi: zaraz, 
potem, zaczekaj, wkrótce. Nigdy nie jest zdenerwowany, zawsze 
uśmiechnięty, mówi do dziecka w sposób dla niego zrozumiały; 
niekiedy występuje na raz dwóch jutuberów rozmawiających 
ze sobą w taki sposób, jak gdyby dziecko było trzecią osobą 
biorącą udział w rozmowie czy zabawie,

- pokazuje, jak samodzielnie przygotować nowe danie 
z produktów znanych i lubianych przez dzieci: nie musi dbać 
o wartości odżywcze ani aspekt zdrowotny – nowe danie ma 
być proste, apetyczne, kolorowe, szybkie w przygotowaniu, 
które obserwuje nasze dziecko i od razu żąda od opiekunów 
odpowiednich składników,

- zawsze ma nowe pomysły gier i zabaw, nie używa starych 
gier znanych dziadkom (domino, warcaby, karty, puzzle (te ła-
twiejsze); dziecko patrzy zachwycone stworzoną możliwością,

- słownictwo nie zawsze jest najwyższego lotu, ale stwarza 
to nić tajemniczości i niedostępności dla dorosłych – tym 
bardziej, że słuchanie tego „z boku” jest nie do wytrzymania, 
a uśmiechnięte dziecko nie rozumie, dlaczego nie jesteśmy tak 
samo zachwyceni jak one,

- filmiki są zawsze ciekawe, nowatorskie, zaskakujące, 
śmieszne, takie z kamerką lub „na żywo”.

Każda odsłona kończy się apelem: „łapki w górę” – bo od 
ilości tych łapek, czyli popularności oglądania zależy kasiora 
jutubera. 

Na moje stwierdzenie skierowane do wnuka, że mógłby taki 
wziąć się do jakiejś pożytecznej roboty, usłyszałam, że jutuber 
właśnie pracuje i w ten sposób zarabia, a jest to praca ciekawa 
i pożyteczna. I sam dziewięciolatek już programuje proste gry 
lub wprowadza modyfikacje do gier już istniejących.

Jutuber mógłby zrobić dużo dobrego nie tylko dla dzieci, 
ale również ich opiekunom, tworząc filmik np. o myciu zębów, 
sprzątaniu w swoim pokoju, zmywaniu naczyń, pomocy w realu 
przy sporządzaniu obiadu, posługiwaniu się narzędziami do-
stępnymi dla dzieci – wyznaczając im zadania do wykonania, 
aby jakoś połączyć to, co przyjemnie z tym, co pożyteczne.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim czytelnikom, 
aby następne Święta były takie jak minione: zdrowe, wesołe, 
z uczestnictwem w nabożeństwach wielkopostnych i świą-
tecznych, abyśmy się mogli swobodnie spotykać z rodziną 
i znajomymi.

Janina Słupek

PRZEKAż TOmUSIOWI 1% PODATKU
Szanowni Państwo, proszę o wrażli-

wość i pomoc rodzicom Tomasza Żurow-
skiego z Kleci. 

Justyna i Wojciech borykają się z wielo-
ma problemami finansowymi związanymi 
z leczeniem, jak również terapią całkowicie 
niepełnosprawnego, czteroletniego synka.

Nadarzyła się ku temu szczególna oka-
zja, bowiem rozpoczął się okres rozliczeń 
podatkowych. Każdy więc może pomóc, 
przekazując 1% podatku, bądź wpłacając 
nawet symboliczną kwotę. Podatnik samo-
dzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz 
przekazana zostanie kwota pochodząca 
z jego zeznania rocznego. Co ważne, przekazując 1% z włas-
nego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje 

on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na 
rzecz Skarbu Państwa. Jest to również moja osobista 
prośba, gdyż ta bardzo trudna i szczególna sytuacja 
Państwa Żurowskich jest mi dobrze znana. 

Aby przekazać Tomusiowi 1% podatku, należy: 
w rubryce KRS wpisać 0000186434, a w rubryce cel 
szczegółowy: Tomasz Żurowski 273/Z. Bądź też doko-
nywać nawet najdrobniejsze wpłaty na konto: Fundacja 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 
77-400 Złotów, Stawnica 33

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Tytuł wpłaty: Tomasz Żurowski 273/Z
W imieniu Państwa Żurowskich i swoim z góry ser-

decznie dziękuję. 
Piotr Wal 

Radny Rady Miejskiej w Brzostku
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- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚć: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU

CENNIK REKlAm I OGłOSZEń
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogło-
szenia w jednym numerze:

1 strona A4 150 zł
½ strony A4 80 zł
¼ strony A4 lub mniej 50 zł

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłosze-
nia w jednym numerze:

1 strona A4 300 zł
½ strony A4 160 zł
¼ strony A4 lub mniej 100 zł

 ¾ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przy-
padku wolnego miejsca na stronach kolorowych.
 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują 
opłaty za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.
 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie 
miesięcznika.
 ¾ Płatności należy dokonywać na numer konta podany 
w stopce gazety.
 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje ra-
chunki za zamieszczenie reklamy.
 ¾Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organi-
zacyjnych gminy.





Zagadka geograficzna

Co to za miasto? Zagadka przyrodnicza Co to za gatunek?
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Fot. Stanisław Szukała z BrzostkuFot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Krystyna Ryndak z Brzostku

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej Fot. Józef Czekaj z Kleci

Fot. Joanna Płaziak z BrzostkuFot. Marta Palar z Bukowej

Fot. Jaromir Hunia


