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BURMISTRZ BRZOSTKU INfORMUJE
1. Przebudowa ul. Ks. Józefa Jałowego i ul. Fur-
galskiego w Brzostku zakończona. W ramach prac, 

których wartość wyniosła 1,2 mln zł, wykonano kanalizację 
deszczową, kanały technologiczne, ułożono nowe chodniki 
i nawierzchnię jezdni. Zadanie było współfinansowane 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, z którego po-
zyskaliśmy 630 tys. zł na realizację prac.

2. 1 lipca zakończono ostatnie prace porządkujące przy nowo 
powstałym placu zabaw w Woli Brzosteckiej. Stowarzysze-
nie „Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim” przy wsparciu 
Gminy złożyło wniosek o dofinansowanie budowy placu 
zabaw w miejscowości Wola Brzostecka na działce koło 
domu ludowego. Grant w wysokości 20 tys. zł pochodzący 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przekazany za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, po-
zwolił sfinansować znaczną część kosztów budowy m.in. 
huśtawki, bujaki, karuzelę i zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. 
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Woli Brzosteckiej na 
czele z radną Anną Nowicką oraz prezesowi stowarzyszenia 
- Piotrowi Kawalcowi za zaangażowanie i pracę włożoną 
w powstanie placu.

3. Zakończono prace realizowane w ramach projektu pn. „Prze-
budowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzost-
ku wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wykonano m.in. 
ogrodzenie (wraz z bramą wjazdową na zaplecze OSiR), 
wymieniono krzesełka widowni, wymieniono krawężnik 
zewnętrzny bieżni, uzupełniono chodniki wewnątrz obiektu, 
zamontowano wiatę na sprzęt, kasę biletową oraz elektro-
niczną tablicę wyników.
Projekt realizowany był w ramach operacji „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Całkowity koszt wykonanych prac to 471 tys. zł, z czego aż 

63% sfinansowane zostało z pozyskanego dofinansowania.

4. Kolejne duże dofinansowanie dla Gminy Brzostek! Po długim 
okresie oczekiwania projekt „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie” 
uzyskał 2 miliony złotych dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat harmo-
nogramu prac przekażę Państwu po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie. 

5. W domu ludowym w Bukowej trwa remont dwóch pomiesz-
czeń. Wykonano już wylewkę, nową instalację elektryczną, 
wyrównano i pomalowano ściany. Istotnym elementem 
prac było również przyłączenie budynku do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Prace wykonuje firma „Kol-Bud” Anna Grygiel-
-Kolman, a całkowity ich koszt wyniesie niespełna 30 tys. zł.

6. Gmina Brzostek otrzyma dotację z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych, czyli tzw. tarczy dla samorządów w kwo-
cie ponad 516 tys. zł. Jej wyliczenie nastąpiło poprzez za-
stosowanie przygotowanego przez Ministerstwo Finansów 
specjalnego algorytmu. Opiera się on na relacji wydatków 
majątkowych do zamożności gmin. Wyliczona kwota jest 
skutkiem zastosowania wzoru, a nie - jak twierdzą niektó-
rzy - skutkiem tego, czy ktoś kogoś lubi.

Dokończenie na str. 4



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 07/20204

Dokończenie na str. 5

7. Przed końcem wakacji kolejnych 50 laptopów zostanie za-
kupionych w ramach programu „Zdalna szkoła Plus”. Gmina 
Brzostek po raz drugi znalazła się na liście beneficjentów 
rządowego programu i jeszcze w tym miesiącu za ponad 
100 tys. zł zakupimy laptopy dla naszych placówek.

8. Od kilku dni ponownie na swoim miejscu stoi drogowskaz 
do cmentarza z I wojny światowej w Kleciach. Uszkodzony 
na skutek prac przy konserwowaniu poboczy przy DK73 
został naprawiony, a następnie odświeżony.

9. Powstaje w Brzostku nowe miejsce rekreacyjne. Wicebur-
mistrz Adam Kostrząb już w ubiegłym roku przygotował cały 
pomysł, ale koronawirus opóźnił nam prace. Mamy nadzieję, 
że uda się stworzyć miejsce, gdzie mieszkańcy, rowerzyści, 

młodzież i seniorzy będą mogli odpocząć, spotkać się i miło 
spędzić czas. Planujemy tam kilka niespodzianek, ale o tym 
w następnym numerze.

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 3

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
18 czerwca br. Rada Miejska obradowała na XX sesji pod 

przewodnictwem Pana Marcina Sasa – Przewodniczące-
go Rady. Jednym z głównych zagadnień sesji Rady Miejskiej było 
przedstawienie przez Burmistrza Brzostku „Raportu o stanie 
Gminy Brzostek za 2019 rok”, który obejmował podsumowanie 
działalności burmistrza w roku poprzednim. Po przedstawieniu 
Raportu i przeprowadzonej debacie, Radni udzielili Burmistrzowi 
Brzostku wotum zaufania 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” 
i 5 głosami „wstrzymującymi się”. Kolejnym punktem obrad Rady 
Miejskiej było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Brzostek za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało 
pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzost-
ku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Rada 
Miejska w Brzostku 8 głosami „za” i 6 głosami „wstrzymującymi 

się” udzieliła Panu Wojciechowi Staniszewskiemu Burmistrzowi 
Brzostku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
W kolejnej części obrad Radni przyjęli zmiany w budżecie na 
2020 rok, co w konsekwencji spowodowało dokonanie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. Następ-
nie Rada Miejska wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określiła 
średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Brzostek na rok szkol-
ny 2020/2021. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły ustalenia 
średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Brzostek 
oraz zmiany obszaru objętego projektem planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy miesz-
kaniowej w miejscowościach Brzostek i Zawadka Brzostecka. 
Następnie Rada Miejska w Brzostku zatwierdziła sprawozda-

WYSOKIE MIEJSCE 
W RANKINGU GMIN
Opublikowano – przygotowany przez Uniwersytet Eko-

nomiczny w Krakowie przy wsparciu pracowników Uni-
wersytetu Jagiellońskiego – Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego. Wśród gmin miejsko-wiejskich zajęliśmy 20. 
miejsce na Podkarpaciu. Świetnie wyglądamy w zestawieniu 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Mamy ten 
wskaźnik o 1/3 wyższy niż sąsiedzi z Pilzna. Podobnie jest 
w udziale środków UE w wydatkach ogółem. Niewiele, ale 
jednak wyprzedzamy Pilzno. Niestety, bardzo źle wygląda nasz 
udział w podatku od osób fizycznych oraz dochody własne. 
Szkoda, że akurat te dwa składniki mamy tak słabe, a wyni-
ka to w zasadzie z dwóch elementów: niskich wynagrodzeń 
mieszkańców i niskich podatków. Bardzo cieszy za to wyższe 

miejsce od Pilzna, bo to się zdarzyło po raz pierwszy w tym 
wieku. Ranking potwierdza, że skutecznie pozyskujemy środki 
zewnętrzne i zasłużenie cieszymy się opinią gminy, która wy-
konuje dużo inwestycji.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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nie finansowe za 2019 rok oraz pozytywnie oceniła sytuację 
ekonomiczno-finansową Samodzielnego Gminnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. Kolejne uchwały do-
tyczyły rozpatrzenia trzech petycji: w sprawie wprowadzenia 
lokalnej „tarczy antykryzysowej”, podjęcia uchwały w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu wsparcia przed-
siębiorców w związku z trwającą epidemią COVID–19 oraz 
podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 
przed elektroskażeniem. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzostku przedstawiła ocenę zasobów 
pomocy społecznej w Gminie Brzostek.

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

Opracowała S. W.

Dokończenie ze str. 4

Czym kierują się radni podCzas głosowania?
18 czerwca 2020 roku podczas XX sesji Rady Miejskiej 

w Brzostku przedstawiłem radnym raport o stanie gminy, 
po czym uzyskałem wotum zaufania oraz absolutorium. Dla 
jasności - od części rady skupionej w klubie Samorząd dla Miesz-
kańców. Za absolutorium i wotum zaufania głosowali: Grażyna 
Cabaj, Krystyna Wójtowicz, Edyta Krzywińska, Anna Nowicka, 
Zofia Roś oraz Jerzy Kmiecik, Bogdan Stanek i przewodniczący 
rady Marcin Sas. W sprawie wotum zaufania przeciw był Paweł 
Hipszer, a wstrzymali się Piotr Wal, Bartłomiej Ziaja, Agniesz-
ka Maduzia, Ryszard Chajec i Piotr Mroczek. Radnej Barbary 
Szwedy nie było podczas sesji. Przy absolutorium - cały klub 
radnych PiS wstrzymał się od głosu i nic nie znaczył dla radnych 
nasz rekordowy budżet za 2019 rok, pozytywna opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej i wykonanie dochodów budżeto-
wych powyżej 100%, a wydatków budżetu ponad 95%. O ile 
w sprawie wotum można twierdzić, że po prostu nie ma się do 
burmistrza zaufania, o tyle absolutorium jest oceną wykonania 
budżetu, jego zrealizowania zgodnie z prawem i wykonania 
zapisanych w nim zadań niezależnie od tego, czy ktoś lubi 
burmistrza czy nie. W świetle deklarowanej na każdym kroku 
przez radnego Ziaję gotowości do współpracy z burmistrzem 
i resztą rady w zestawieniu z głosowaniem w sprawie udzielenia 
absolutorium nad rekordowym dla gminy budżetem deklaracja 
ta wygląda cokolwiek dziwacznie... Przy okazji zapomniano, 
że absolutorium to także ocena współpracowników i całego 
urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych. Szkoda, bo była 
możliwość realnego zamanifestowania dobrej woli i zdolności, 
by wznieść się ponad podziały zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
wyników za 2019 rok gratulują nam sąsiednie samorządy. 
Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy lepsze wyniki niż np. 
sąsiednie Pilzno, gdzie jest przecież o wiele więcej dużych 
podmiotów handlowo-produkcyjnych, miasto jest dwa razy 
większe od Brzostku, a cała gmina o prawie 30%... Warto 
też dodać, że burmistrz Gołębiowska uchodzi za jednego 
z najsprawniejszych burmistrzów w naszym powiecie. 

Najbardziej mi jednak przykro z powodu głosowania radnych 
z dwóch okręgów. W Brzostku, w okręgu, gdzie mieszkam, 
radna Agnieszka Maduzia wstrzymała się i nad wotum zaufa-
nia, i nad udzieleniem mi absolutorium. Powiem wprost, że nie 

rozumiem tej decyzji. W poprzedniej kadencji w tym okręgu 
wyborczym wybudowałem ul. Legionów, wyremontowałem 
przedszkole, zbudowałem parking koło bożnicy, położyłem 
asfalt na ul. Cmentarnej, fragmencie ul. Królowej Jadwigi i na 
ul. Mickiewicza. Zrobiłem też remont ul. Zielonej. W ubiegłym 
roku, który był właśnie oceniany na ostatniej sesji, zbudowałem 
drogę od WTZ do ul. Słonecznej i od WTZ do ul. Mysłow-
skiego, o odcinku do Nawsia już nie wspomnę. Powstała też 
Otwarta Strefa Aktywności przy przedszkolu, nie mówiąc już 
o remontach na stadionie. W tym roku właśnie zakończyliśmy 
remont ul. Jałowego i Furgalskiego. Trudno mi pojąć, że po 
tylu pracach nie jestem godzien wotum zaufania, o absolu-
torium już nie wspominając. Smutny jest także głos radnego 
Bartłomieja Ziai z tak bliskiego mi Nawsia Brzosteckiego. Cała 
droga od pana Madejczyka do WTZ wraz z mostem za prawie 
1,5 mln zł, do tego prace dodatkowe za prawie 500 tys., na 
które przeniosłem środki z kanalizacji ul. Mysłowskiego (m.in. 
sam sobie zdjąłem zadanie i dalej wraz z moimi sąsiadami nie 
będę miał kanalizacji), to zdaniem radnego za mało na wotum 
zaufania i absolutorium dla burmistrza. Oczekiwano, że jeszcze 
z pozostałych środków na budowę dróg w całej gminie wezmę 
400 tys. zł na wspólną inwestycję z powiatem, a dla wszystkich 
pozostałych sołectw zostanie jedyne 700 tys. zł. Dla mnie taka 
postawa jest po prostu skrajnym egoizmem. Zresztą radni dali 
temu dowód, odmawiając wzięcia tego pomysłu pod obrady. 

Po moim wystąpieniu podczas obrad Rady Miejskiej klub 
radnych PiS poprosił mnie o spotkanie. Rozmawialiśmy w dobrej 
atmosferze prawie 2 godziny. Mam nadzieję, że udało się nam 
przezwyciężyć wzajemny brak zaufania. Ale to musi potwierdzić 
życie, bywało już bowiem tak, że rozmowy szły swoim torem, 
a rzeczywistość swoim. W każdym razie ja jestem gotowy na 
nowe otwarcie. 

Jeszcze raz dziękuję tym, którzy są radnymi w innych 
okręgach gminy, a mimo wszystko pomogli mi, by robić tutaj 
w Brzostku takie inwestycje. Wiem, że służą one całej gminie, 
ale wiem też, że w ich obwodach wyborczych też wiele jest 
do zrobienia. Obiecuję Wam, że to nadrobimy. Działamy dalej, 
trzeba robić swoje…

Burmistrz Wojciech Staniszewski

kilka słów o zakładzie gospodarki komunalnej
Szanowni Państwo, podczas raportu o stanie gminy, jaki 

wygłosiłem podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej 
w Brzostku, kilka zdań poświęciłem Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej. Nie bez powodu. Ostatnio, niestety, wiele in-
formacji powtarzanych w przestrzeni publicznej ze stanem 

faktycznym nie ma nic wspólnego. Po pierwsze właścicielem 
spółki o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej jest każdy 
mieszkaniec naszej gminy. Każdy! Cokolwiek jest zakupione czy 
wytworzone w tej spółce, należy w całości do Gminy Brzostek, 

Dokończenie na str. 6

Fot. Paweł Batycki 
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Dokończenie ze str. 5

Czy powiat będzie inwestował w gminie brzostek?
30 czerwca miała miejsce XX sesja Rady Powiatu Dębickie-

go. Najważniejszym jej punktem było podjęcie uchwał 
dotyczących udzielenia wotum zaufania i absolutorium za 
wykonanie budżetu roku 2019 dla Zarządu Powiatu Dębickie-
go. Debata nad tymi uchwałami była okazją do podsumowań 
dotychczasowej działalności samorządu powiatowego obecnej 
kadencji oraz do poruszenia spraw ważnych dla mieszkańców 
poszczególnych gmin wchodzących w jego skład. 

Od 1,5 roku większość głosów w Radzie Powiatu posiada 
klub Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie spośród członków tego 
ugrupowania wybrano urzędujący Zarząd. Mimo że w szeregach 
PiS w Radzie Powiatu gminę Brzostek reprezentuje dwóch 
przedstawicieli, to do tej pory (poza budową wiaty na sprzęt 
Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Szkotniej w Brzostku) nie 
zostały zrealizowane żadne inwestycje infrastrukturalne na 
naszym terenie. Tę właśnie kwestię starałem się mocno wyar-
tykułować podczas sesji 30 czerwca i dzięki temu temat gminy 
Brzostek zdominował całą dyskusję. Stojący na czele Zarządu 
Starosta Piotr Chęciek tłumaczył tę sytuację nieszczęśliwymi 
zbiegami okoliczności, takimi jak przesunięcie przez rząd środ-
ków finansowych na zadania związane z bieżącym usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych czy terminami naborów wniosków 
o dofinansowanie, które umożliwą skorzystanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych dopiero w 2021 roku. 

Dyskusja momentami nabierała żywiołowego, można po-
wiedzieć ostrego charakteru i mimo że wkradały się do niej 
zbędne motywy natury politycznej, doprowadziła finalnie do 
satysfakcjonujących rozstrzygnięć. Otrzymaliśmy zapewnienie, 
że już w tym roku wykonane zostaną przynajmniej w części 
zadania inwestycyjne zaplanowane i zaprojektowane jeszcze 
w poprzedniej kadencji, kiedy powiatem rządziła koalicja PSL 
i Ruchu Integracji Społecznej. Ich kontynuacja na szerszą skalę 
odbędzie się w roku 2021. Do tych priorytetowych zadań 

należy remont drogi powiatowej w relacji Wola Brzostecka-
-Kamienica Górna-Bączałka-Smarżowa, budowa chodnika 
wzdłuż ul. Słonecznej w Brzostku, budowa chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej w Nawsiu Brzosteckim. Ich realizacja otwo-
rzy drogę do przygotowania kolejnych projektów, a potrzeb 
związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury dróg 
powiatowych jest w naszej gminie niemało. Dając kredyt 
zaufania Zarządowi, wstrzymałem się od głosu nad wotum, 
natomiast biorąc pod uwagę pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu, poparłem 
uchwałę o udzieleniu absolutorium.

Już po sesji umówiliśmy się z panem Starostą na spotkanie 
w gronie wszystkich radnych powiatowych reprezentują-
cych naszą gminę oraz Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego 
i przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku w celu omówienia 
szczegółów współpracy. Myślę, że to dobry krok w kierunku 
poprawy bilansu inwestycyjnego powiatu na naszym terenie. 
Cieszy mnie szczególnie, że mimo różnic poglądów i odmien-
nych sympatii politycznych zaczynamy w tym gronie mó-
wić wspólnym językiem o potrzebach naszych mieszkańców 
i rozwiązywaniu ich problemów. Na spotkaniu postaram się 
przypomnieć o jeszcze jednej ważnej sprawie, a mianowicie 
o ostatecznej regulacji własnościowej budynku byłego inter-
natu w Brzostku i jego komunalizacji. Sporą rolę do odegrania 
ma w tej sprawie Starosta jako reprezentant Skarbu Państwa. 
Budynek byłby cennym nabytkiem dla naszego miasta, a wraz 
z terenem przyległym bez wątpienia mógłby dobrze posłu-
żyć brzosteckiej społeczności. Byłoby to też podsumowanie 
wieloletnich starań pracowników Urzędu Miejskiego na czele 
z panią Sekretarz Lucyną Pruchnik w kierunku uregulowania 
tej kwestii. 

Radny Rady Powiatu Dębickiego
Daniel Wójcik

czyli do nas wszystkich. Po drugie spółka funkcjonuje w oparciu 
o odpowiednie przepisy i niczego się tam nie tworzy na zasa-
dzie „dogadania się” burmistrza z prezesem. Każde działanie 
jest konsekwencją przepisów prawnych – od wynagrodzenia 
prezesa poczynając, na zakupie odzieży ochronnej kończąc. 
Warto dodać, że prezes jest zatrudniany na zasadzie kontraktu 
menadżerskiego, a nie na etacie, i z własnego wynagrodzenia 
pokrywa wszystkie swoje wydatki od księgowej i ZUS zaczy-
nając, na telefonie komórkowym i samochodzie kończąc. Po 
trzecie musimy pamiętać, że spółka jest własnością gminy, więc 
wielu usług możemy - mówiąc prostym językiem - po prostu 
wymagać. W przypadku prywatnego podmiotu nie mamy ta-
kiej możliwości. I na koniec pamiętajcie Państwo, że dziś dużo 
usług jest na rynku trudno dostępnych. Mając swoją spółkę, 
w przypadku takiej sytuacji dysponujemy podmiotem, który 

jesteśmy w stanie zobligować do przygotowania danej usługi. 
Oczywiście nie ma mowy o tym, by była to usługa darmowa czy 
poniżej kosztów. Zgodnie z prawem prezes spółki odpowiada 
za coś takiego karnie, gdyż nie może działać na niekorzyść 
spółki. Jeśli jednak okaże się, że np. faktycznie będzie taki 
kłopot z zimowym utrzymaniem dróg, jaki się zapowiada, to 
może to wykonywać dla gminy nasza spółka i to nie za gigan-
tyczne pieniądze z tzw. „gotowości”, tylko za realnie wykonaną 
usługę. Dlatego tak ważną rzeczą jest właściwie funkcjonujący 
i efektywnie zarządzany Zakład Gospodarki Komunalnej. Nie 
możemy absolutnie – jak proponują niektórzy – traktować 
Zakładu Gospodarki Komunalnej jako „dojnej krowy”. Więk-
szość z nas wie lub pamięta, że w zasadzie krowy doi się rano 
i wieczorem, czasem w południe, ale nigdy przez cały czas. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Fot. Paweł Batycki 

Fot. Paweł Batycki 
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1 Szkoła Podstawowa w Brzostku 1 1 417 909 9 918 918 64,78%
2 Szkoła Podstawowa w Brzostku 2 1 049 632 13 645 645 61,49%
3 Dom Ludowy w Kleciach 524 352 5 357 357 68,13%
4 Dom Ludowy w Bukowej 384 199 4 203 202 52,86%
5 Dom Ludowy w Opacionce 1 004 587 10 597 597 59,46%
6 Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim 1 056 639 5 644 638 60,98%
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strażaCy pomagają powodzianom
Teren naszego województwa stał się pod koniec czerwca 

areną dramatycznych wydarzeń. Gwałtowne burze, którym 
towarzyszyły ulewne opady deszczu, doprowadziły do ogrom-
nych zniszczeń w infrastrukturze publicznej i zabrały dorobek 
życia wielu ludzi. Zalanych zostało setki domów, budynków 

gospodarczych, zakładów pracy, pojazdów. Zniszczeniu uległy 
dziesiątki kilometrów dróg i chodników. Setki powalonych 
drzew, zerwanych linii energetycznych i telekomunikacyjnych 
stwarzały dodatkowe zagrożenie. Szczęśliwie ten kataklizm 
tym razem ominął gminę Brzostek, co nie oznacza, że strażacy 
naszych jednostek OSP nie mieli rąk pełnych roboty.

Zastępy jednostek OSP Brzostek, Siedliska-Bogusz, Nawsie 
Brzosteckie i Grudna Dolna przez kilka kolejnych dni dyspo-
nowane były do działań związanych z usuwaniem skutków na-

wałnic i powodzi 
na terenie sąsied-
niego powiatu ja-
sielskiego (Miasto 
Jasło, Gmina Jasło, 
Gmina Skołyszyn, 
Gmina Kołaczy-
ce). Nasi strażacy 
wypompowywali 
wodę z zalanych 
posesji i obiek-
tów budowlanych, 
udrażniali przepusty, pomagali w uprzątnięciu zamulonych 
parkingów, hal produkcyjnych i magazynowych. Przyczepy 
specjalnej z funkcją workowania piasku, która znajduje się na 
wyposażeniu OSP w Brzostku, użyto do przygotowania worków 
w razie, gdyby zaistniała potrzeba budowy wałów przeciwpo-
wodziowych w Gmine Kołaczyce. Ponadto OSP Brzostek i OSP 
Siedliska-Bogusz uczestniczyły w działaniach na terenie powiatu 
przeworskiego, który szczególnie ucierpiał wskutek żywiołu.

Strażacy z naszej gminy włączyli się także w akcję zbiórki da-
rów pomocowych dla osób poszkodowanych podczas powodzi 
w podjasielskiej Trzcinicy. Remizy OSP Zawadka Brzostecka, 
OSP Skurowa, OSP Nawsie Brzosteckie, OSP Januszkowice 
Działy, OSP Opacionka i OSP Grudna Dolna stały się punktami 

odbioru artykułów przemysłowych i spożywczych, które 
mieszkańcy naszych miejscowości, lokalni przedsiębiorcy, 
właściciele sklepów z chęcią przekazywali na rzecz ofiar 
wielkiej wody. Akcję wsparły jak zawsze aktywne koła 
gospodyń z kilku miejscowości. Natomiast jednostka OSP 
Siedliska-Bogusz przeprowadziła zbiórkę dla poszkodowa-
nych z gminy Skołyszyn.

Jako prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Brzostku serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom 
i Druhom za ofiarną służbę w trakcie działań przeciwpo-
wodziowych oraz za piękną postawę solidarności z po-
szkodowanymi sąsiadami. Bogu na chwałę, ludziom na 

ratunek. To hasło zawsze pozostaje aktualne.
Daniel Wójcik

proŚba burmistrza!
Szanowni Mieszkańcy mam do Was dwie prośby:
1. Bardzo Was proszę, jeśli mnie widzicie po godzinach mojej 

pracy lub w sobotę albo niedzielę, pozwólcie mi też być 
jednym z Was. Oczywiście, jeśli sprawa jest ważna i nie 
może zaczekać, to jest to zrozumiałe. Jednak ostatnio po 
prostu nie mogę się nigdzie pokazać, gdyż od razu „każdy 
się cieszy, że mnie widzi” i „już dawno się do mnie wybierał” 
albo „nie chciał mi głowy zawracać w biurze i pomyślał, 
że jak mnie spotka, to zapyta” i rozpoczyna załatwianie 
sprawy, które zazwyczaj kwalifikuje się na zwykły telefon 
do urzędnika w biurze i to w godzinach urzędowania. Wy-
baczcie mi, że Was o to proszę, ale ja jestem sam, a Was 
setki i jeśli tak dalej będzie, to będę musiał siedzieć cały 
czas albo w biurze, albo w domu (dom także nie zapewnia 
mi spokoju, gdyż każdy wie, gdzie mieszkam...)

2. Zmuszony też jestem dokonać zmiany w dotychczasowej 
mojej aktywności na FB. Oczywiście, będę tam dalej obecny 
jak dawnej, ale wszelkie informacje o sprawowanym urzędzie 
będą przekazywane przez mój oficjalny profil „Wojciech 
Staniszewski Burmistrz Brzostku”. Niestety, z powodu 
pojawiających się masowo już komentarzy zawierających 

wulgaryzmy, chcę jasno powiedzieć, że osoby, które używają 
takich zwrotów, będą blokowane. Jeśli nadal trwać będzie 
pod moimi postami promocja określonych osób lub ich 
pomysłów, które odbiegają od podstawowych standardów 
prawnych, zawieszę możliwość komentowania. Oczywiście 
kontakt poprzez Messengera będzie cały czas dostępny. 

Jest jeszcze jedna uwaga, którą kieruję do wąskiej, ale 
specjalizującej się w takich działaniach grupy mieszkańców. 

Nie życzę sobie „powołanek” za mną, zwłaszcza w sytuacji, 
kiedy jestem na spacerze z żoną czy – jak miało to ostatnio 
miejsce – z żoną i wnukiem. Jeśli ktoś nie wie, co to znaczy 
takt, kultura i szacunek dla innych - w tym zwłaszcza dla 
kobiet - niech sobie poszuka do dyskusji kogoś, kto wyznaje 
takie same wartości i we własnym gronie wśród godnych 
siebie rozważa problemy własnej egzystencji. Jest niesłycha-
nym brakiem kultury atakowanie mnie w obecności mojej 
żony i trzyletniego wnuka i to po godzinach pracy. Wiem, że 
mamy na terenie gminy osoby, które wiedzą wszystko i znają 
się na wszystkim najlepiej, ale, niestety, poczucie wartości 
we własnym mniemaniu, zazwyczaj ma niewiele wspólnego 
z podręcznikową definicją autorytetu. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Okres zagrożenia epidemicznego wymusił na wszystkich 
jednostkach ochrony zdrowia znaczne ograniczenia w nor-

malnym funkcjonowaniu i obsłudze pacjentów. Dotyczyło to 
m.in. usług z zakresu stomatologii. Mimo utrudnień i nowych 
wyzwań kierownictwo i załoga Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku dobrze wykorzystali 
ten czas, by przygotować się na ponowne przyjęcie pacjentów 
stomatologicznych. I to przyjęcie nie byle jakie.

Dzięki wypracowanemu przez gminną przychodnię w ubie-
głym roku wysokiemu zyskowi finansowemu możliwy był 
zakup nowoczesnych urządzeń i wyposażenia, które znacząco 
poprawiły standard wykonywanych usług, a także wzboga-
ciły ich wachlarz. Oba funkcjonujące w placówce gabinety 
zostały wyposażone w nowe unity służące do wykonywania 
precyzyjnych zabiegów. Pacjenci otrzymali także możliwość 
kanałowego leczenia zębów, ponadto zakupiono urządzenie 
do piaskowania. Nowe sterylizatory pozwolą na sprawniejszą 
sterylizację sprzętu przed jego ponownym użyciem. Największą 
wartością dodaną dla pacjentów jest jednak obecność w sze-
regach naszego personelu profesjonalnych i oddanych swojej 
pracy stomatologów, którzy każdego dnia czekają, by nieść 
pomoc i ulgę potrzebującym.

Stomatologia to nie jedyny kierunek, w którym SGPZOZ 
w Brzostku się rozwija i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
pacjentów. W ostatnim czasie zleciliśmy opracowanie projektu 
rozbudowy parkingu przed naszą przychodnią. Nowe miejsca 
parkingowe z pewnością ułatwią dostęp do budynku i zwięk-
szą komfort, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych.

Nasza jednostka skutecznie starała się również o środki 
unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 
2,5 mln zł pozwoli na zakup i instalację nowoczesnego sprzętu 
informatycznego wraz z niezbędnymi sieciami, wdrażanie 
kolejnych e-usług oraz doposażenie gabinetów w dodatkowy 
sprzęt diagnostyczny. O szczegółach realizacji tego projektu 
na miarę XXI wieku będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dziękujemy wszystkim naszym Pacjentom za dotychczasowe 
zaufanie i zapewniamy o naszej ciągłej trosce o Wasze potrzeby. 

Załoga SGPZOZ w Brzostku

GABINETY STOMATOlOGICZNE SGPZOZ Z NOWYM 
wyposażeniem, a to nie wszystko...

egzaminy z CoVid-em w tle
Takich egzaminów jeszcze nie było. Zamaskowani ucznio-

wie, zamaskowani nauczyciele, płyn dezynfekujący. Pełna 
konspiracja przed koronawirusem.

Egzaminy ósmoklasisty to pierwsze tego typu wyzwanie dla 
uczniów szkół podstawowych. Są formą sprawdzenia, czego 
nauczyli się w drugim etapie edukacyjnym i przepustką do lice-
ów czy techników. W bieżącym roku niepewność towarzyszyła 
młodzieży już od 12 marca, kiedy to zamknięto szkoły. Pojawiło 
się zdalne nauczanie i wątpliwości, czy egzamin się odbędzie, 
kiedy to się stanie i czy w ogóle w takiej sytuacji powinien być 
przeprowadzony, zwłaszcza że większość liceów czy techników 
i tak przyjmuje uczniów, nie stawiając im wysokich wymagań 
przy naborze. Ministerstwo edukacji dla uspokojenia nastrojów 
zamieszczało na swojej stronie przykładowe zadania egzamina-
cyjne, ale uparcie trwało w postanowieniu, że przeegzaminuje 
ósmoklasistów mimo bardzo licznych głosów ze środowisk 
szkolnych, że będzie to dla młodych ludzi podwójny stres 
z racji niepewności, kiedy i jak egzamin będzie przebiegał, a do 
tego z powodu strachu przed zarażeniem się niebezpieczną 
chorobą. Jednak ministrowi szkoda było wydrukowanych już 
testów i nie ustąpił, a jedynie ciągle przesuwał orientacyjne 
terminy. Brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, brak 
stacjonarnego systemu nauczania na pewno nie pomagał 

uczniom w nauce. Zabrakło mobilizacji. Edukacja przez Inter-
net zachęcała do szukania gotowych rozwiązań w sieci, nie 
zmuszała do samodzielnego myślenia. Część ósmoklasistów 
pracowała sumiennie, ale byli też tacy, którzy całkowicie lek-
ceważyli polecenia lub wykonywali je „na odczepne”. Mimo 
wszystko od 16 do 18 czerwca 2020 r. młodzież przystąpiła 
do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. 
Szkoły musiały przeprowadzić je zgodnie z bardzo rozbudowa-
nymi wytycznymi związanymi z zabezpieczeniem samodzielnej 
pracy ucznia oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wyniki 
poznamy dopiero 31 lipca.

U. Kobak

Fot. Paweł Batycki 

Fot. Paweł Batycki 
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konieC zdalnego nauCzania?
Nadeszły wakacje upragnione przez uczniów, rodziców 

i nauczycieli. Przerwa, a może już koniec zdalnego na-
uczania? Wszystko zależy od rozwoju sytuacji z pandemią. 

W przypadku młodszych uczniów zupełnie się to nie spraw-
dziło. Dzieci nie mają jeszcze wyrobionej samodyscypliny, 
że trzeba samemu usiąść i się uczyć. Do tego dochodziły 
problemy z obsługą komputera i dostępem do Internetu. I tak 
w zdecydowanej większości rodzice uczyli się razem z dziećmi, 
a nierzadko – za dzieci. Starsze klasy były bardziej samodziel-
ne, lepiej sobie radziły szczególnie w zakresie ściągania prac, 
telefonicznego konsultowania się z kolegami w trakcie pisania 
sprawdzianów i kopiowania z Internetu. Czasem dochodziło 
do zabawnych sytuacji, kiedy np. otrzymali ćwiczeniowy test 
z okrojonym zestawem pytań, a przysyłali odpowiedzi nawet 
na pytania, których w teście nie było. W każdym razie świetnie 

wyrobili sobie umiejętność „radzenia sobie w życiu” 
Ten czas, zwłaszcza w młodszych klasach, można było 

poświęcić na rozwijanie wyobraźni. Dzieci mogły malować 
plakaty, pisać opowiadania, wiersze, scenariusze przedsta-
wień teatralnych. Wszystko zgodnie z podstawą programo-
wą. Niektórzy uczniowie korzystali z pomocy starszych, ale 
wielu z nich chwyciło za pióro i stworzyło całkiem ciekawe 
teksty. Poniżej prezentuję przykład scenariusza teatralnego 
napisanego przez uczennicę klasy V. Uczniowie tej klasy mieli 
dwa tematy do wyboru – przerobić wiersz Jana Brzechwy 

„Na straganie” na scenariusz teatralny lub wymyślić scenkę 
o swojej rodzinie. Magda podjęła się trudniejszego zadania 
i napisała własny tekst nawet z elementami fantastyki. Za-
praszam do lektury.

U. Kobak

MAGDALENA NAWRACAJ

zjeżdżalnia
Występują:
Narrator
Magda
Mama
Tata
Wojtuś
Kurier

Akcja rozgrywa się w domu 
Magdy i jej rodziców oraz 
na podwórku przed domem, 
w maju 2020 r. w czasie pan-
demii koronawirusa. Magdzie 
już się bardzo nudziło, więc 
postanowiła zamontować 
zjeżdżalnię na balkonie przy 
swoim pokoju.

SCENA I 
Magda siedzi na łóżku w swoim 
pokoju, na kolanach trzyma 
laptopa i przegląda oferty 
6-metrowych zjeżdżalni w skle-
pach internetowych.

Narrator 
O godzinie 2 Magda posta-
nowiła zamówić na Allegro 
6-metrową zjeżdżalnię.

Magda
Wyraża swoje myśli głośno, 
ale szepcze, żeby nie obudzić 
domowników.
Niebieska, czerwona, żół-
ta, zielona, pomarańczowa, 
fioletowa…? Niech będzie 
fioletowa. 350 zł, dostawa 
24h, dobra kupujemy.

Narrator 
Można się zastanawiać, po 
co Magdzie 6-mertowa 
zjeżdżalnia. Magda chce tę 

zjeżdżalnię przymocować do 
balkonu. Obliczyła wczoraj, 
że wysokość balkonu od zie-
mi to 3,5 m, więc zjeżdżalnia 
musi mieć co najmniej 6 m, 
żeby nie była zbyt stroma.

Magda
Z lekkim uśmiechem
Kupione, powinna być za 
dwa dni. Dobra, idę spać.

SCENA II 
Dwa dni później, pokój Magdy 
9.00. Magda ubrała się w czar-
ną koszulkę i szare getry. Ku-
riera nie widać, słychać tylko 
jego głos.

Narrator
Magda postanowiła zadzwo-
nić do kuriera.

Magda 
Dzień dobry.

Kurier
Dzień dobry. Słucham, o co 
chodzi?

Magda
O której godzinie mogę spo-
dziewać się paczki?

Kurier
A na jaki adres?

Magda
Brzostek, ul. Akacjowa 25.

Kurier
Ymh, tak, myślę, że mniej wię-
cej o 14.30.

Magda
Dobrze dziękuję, do widzenia.

Kurier
Do widzenia.

Magda
Znowu głośno myśli, zastana-
wia się, jak w tajemnicy przed 
rodzicami odebrać paczkę.
Dobrze, jest 9.02, muszę coś 
wymyślić.

Narrator
Magda postanowiła o 14.00 
zadzwonić do mamy, żeby 
wybrała się na zakupy, a ona, 
tata i Wojtuś pójdą na mały 
spacer do sadu.

SCENA III 
Pokój Magdy. 14.00. Magda 
dzwoni do mamy. Mamy nie 
widać, słychać tylko głos.

Magda
Cześć mama.

Mama
No cześć, co tam?

Magda
Poszłabyś na jakieś zakupy?

Mama
A właśnie jadę do Biedronki.

Magda
Okey, to kup masło orzechowe.

Mama
Okey, to pa.

Magda
Pa.

SCENA IV 
Magda schodzi do salonu. 
Tata siedzi przy komputerze, 
a Wojtuś na podłodze bawi się 
klockami.

Narrator
Teraz Magda musiała namó-
wić tatę i Wojtka na spacer.

Magda
Tata, może pójdziemy na jakiś 
spacer?

Tata
No dobrze, tylko ubiorę 
Wojtka.

Magda
Dobra.

Magda
Głośno myśli
Uff, łatwo poszło.

SCENA V 
14.30. Tata, Magda i Wojtuś 
wyszli na spacer. Przyjeżdża 
kurier, nie widać jego sa-
mochodu.

Tata
Znowu te psy szczekają.

Magda
To ja zobaczę, kto to.

Kurier
Dzień dobry, mam paczkę.

Magda
O tak, to do mnie.
Kurier
Proszę, do widzenia.
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Magda
Dziękuję, do widzenia.

Narrator
Magda szybko poszła wnieść 
zjeżdżalnię do swojego 
pokoju.

Tata
I kto to był?

Magda
A to tylko jakiś pies.

Tata
Aha.

SCENA VI 
Pokój Magdy, godzina 1.00. 
Magda ubrana w piżamę.

Narrator
W nocy Magda postanowiła 
złożyć zjeżdżalnię. 

Magda
Głośno myśli
Okey, rozpakowane. Mam 
nadzieję, że nic nie spadnie, 
bo inaczej po mojej zjeżdżalni.

SCENA VII 
Godzina 3.33. Magda złożyła 

zjeżdżalnię, jest po tym trochę 
zmęczona.

Magda
Głośno myśli
Dobrze, wszystko złożone, 
teraz tylko zamontować. 
Dobrze, że tata niedawno 
zamontował barierkę.

SCENA VIII 
Godzina 3.48. Magda za-
montowała, jest teraz bardzo 
zmęczona.

Magda
Głośno myśli 
Okey, która godzina? Co?! 
3.48, idę spać.

SCENA IX 
Godzina 8.28. Sypialnia ro-
dziców. 

Narrator
Rodziców Magdy obu-
dził krzyk.

SCENA X 
2 minuty wcześniej na podwór-
ku przed domem Magdy.

Narrator
Magda obudziła się 10 minut 
temu i zaczęła zjeżdżać, aż 
nagle wypadła ze zjeżdżalni.

Magda
Krzyczy przerażona
Aaaaaa!!! 

Mama
Przestraszona
Co się dzieje?! 

Tata
Zdziwiony
Nie wiem. Chwila, czy to jest 
zjeżdżalnia? 

Mama
Przerażona
Tak, ale patrz, tam jest Mag-
da! Spada, przecież ona się 
zabije! 

SCENA XI 
Wchodzi wielka różowa chmu-
ra z waty cukrowej.

Narrator
I wtedy nie wiadomo skąd 
przyleciała wielka różowa 
chmura z waty cukrowej.

Mama
Zagubiona kompletnie
Co się dzieje? Co to jest?

Tata
Cały czas zdziwiony
Wygląda jak wielka różowa 
chmura.

Mama
Zdezorientowana
Ona odlatuje, ale gdzie 
jest Magda!

Tata
Wchodzi do domu, nie przej-
muje się losem córki.
Patrz, ona jest na tej chmurze.

Mama
Przerażona i zła
Magda! Wracaj tu, gdzie ty 
lecisz?!

Magda
Z uśmiechem
Nie wiem, ale lecę. Pa, pa!

Narrator
I tak oto Magda poleciała. 
Nie wiemy gdzie, nie wiemy, 
kiedy wróci i czy w ogóle 
wróci. No cóż, zobaczymy…

□

Czy wirus wyjeChał na wakaCje?
Przez trzy i pół miesiąca uczniowie pobierali nauki w domu. 

Zmusił ich do tego koronawirus, który skutecznie spa-
raliżował normalne życie. Dla jednych był to raj, dla innych 
męczarnia.

Współczesne dzieci i młodzież bardzo różnią się nawet od 
tych sprzed kilkunastu lat. Dawniej zawiązywały się grupy 
przyjaciół, którzy nie rozstawali się z sobą w szkole i po lek-
cjach. Mieli wspólne tematy, wspólne zabawy, zainteresowania. 
Później nastąpił szybki rozwój technologii komunikacyjnej. 
Młode pokolenie, zapatrzone w nowinki techniczne, prze-
niosło się do świata wirtualnego. Internet stał się ciekawszy 
niż spotkania z przyjaciółmi „w realu”. Jakiś czas temu, kiedy 
sprzyjała pogoda, od rana słychać było gwar dzieci jeżdżących 
na rowerach, kopiących piłkę, gdzie tylko się dało. Teraz do 
południa w dni wolne od nauki panuje absolutna cisza – młodzi 
odsypiają nocne życie w sieci. Im bliżej wieczora, tym częściej 
widać snujące się jednostki w kierunku Orlika, „kebaba” czy 
innych miejsc. Największe emocje przynosi jednak Internet – 
gry, Facebook itd.

Z tego względu uczniom łatwiej było przetrwać okres od-
osobnienia. Smartfon umożliwiał komunikację ze światem 
zewnętrznym, a z domu już przed pandemią nie chciało się 
wychodzić. Część młodych ludzi cieszyła się ze zdalnego 
nauczania – mogli się uczyć w swoim tempie, rówieśnicy się 
z nich nie wyśmiewali. Jednak przy takiej formie nauki trzeba 
się wykazywać silną wolą, szczególnym poczuciem obowiązku 
i samodzielnością. Bardzo dużo pracy włożyli ci uczniowie, 
którzy chcieli się uczyć. I to oni najbardziej zasłużyli na wakacje. 
Wolne należy się też rodzicom i starszemu rodzeństwu dzieci 

potrzebujących indywidualnej pomocy w obsłudze komputera 
czy w wykonywaniu trudniejszych zadań. 

26 czerwca w Szkole Podstawowej w Brzostku z zacho-
waniem szczególnych środków ostrożności zakończono rok 
szkolny. Uczniowie pojedynczo, w odpowiednich odstępach, 
odbierali świadectwa. Przez ich głowy nie przechodziła myśl, 
że od jutra nie muszą już chodzić do szkoły. Nie było akademii 
pożegnalnej dla ósmoklasistów. Wszystko przebiegło zupełnie 
inaczej niż zwykle.

Pozostaje tylko pytanie o bezpieczeństwo – czy uczniowie 
i ich rodziny mogą mieć wakacje od zachowywania reżimu sani-
tarnego? Tu może jednak lepiej nie odpuszczać, bo koronawirus 
chyba jednak „nie zrobił sobie wolnego” i z Polski nie wyjechał.

U. Kobak

Fot. Paweł Batycki 
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JEDNA Z DWÓCH
Powrót całej brzosteckiej szkoły podstawowej na ul. Szkolną 

13 spowodował konieczność przeprowadzenia gruntow-
nych porządków w tamtejszej bibliotece. Wykorzystując brak 
uczniów z powodu pandemii, bibliotekarka Krystyna Zdziarska 
wraz z przydzielonymi do pomocy paniami Barbarą Pieniądz 
i Beatą Szymańską w pocie czoła przeprowadziły na polecenie 
dyrekcji gruntowny przegląd szkolnego księgozbioru. Na maku-
laturę przeznaczono stare, nieaktualne, zaczytane i zniszczone 
książki. Do tego dołożono ubytkowane podręczniki gimnazjalne. 

W sumie sprzedano 3,12 ton makulatury. 
Dzięki porządkom uzyskano miejsce na księgozbiór i nowe 

meble przeniesione z budynku byłego gimnazjum, bo trzeba 
z dwóch bibliotek zrobić jedną. Odświeżona biblioteka na 
pewno przyciągnie niejednego młodego czytelnika.

U. Kobak

Odbiór makulaturyPakowanie gimnazjalnej biblioteki

WIElKA PRZEPROWADZKA
We wrześniu 2001 roku miała miejsce pierwsza szkolna 

przeprowadzka do budynku przy ul. Mysłowskiego 11. 
Dwanaście oddziałów brzosteckiego gimnazjum przeniosło 
się na nowe lokum, które przez wiele lat stało niewykończone 
i służyło okolicznej młodzi do celów 
„potajemnie edukacyjnych” z wyko-
rzystaniem materacy i różnego rodzaju 
używek.

Zanim ponad 300 uczniów przema-
szerowało do swojego budynku, kilka 
dni wcześniej wszyscy nauczyciele 
i pracownicy obsługi, a także wielu 
rodziców z radością przewoziło bardzo 
ubogi wówczas majątek gimnazjum. 
Pierwsza przewodnicząca gimnazjal-
nej Rady Rodziców, Lucyna Czarnaw-
ska, służyła własnym samochodem 
dostawczym, transportując meble 
i pomoce edukacyjne. Wszyscy 
przygotowywali sale lekcyjne, 
z własnych środków finansowych ku-
powali najpotrzebniejsze rzeczy, by 
uczniowie czuli się dobrze w nowym 
miejscu. Nikt nie narzekał, każdego rozpierała radość, że wresz-
cie gimnazjum będzie „na swoim”, że powstało coś z niczego. 
Mimo że na początku praktycznie oprócz ławek i krzeseł nic 
nie było, jednak z biegiem czasu udało się wyposażyć gimna-
zjum w niezbędny sprzęt i pomoce. Jednocześnie przez lata 
systematycznie szły pisma i delegacje do wójta gminy, a później 
burmistrza Leszka Bieńka z prośbą o wybudowanie sali gim-

nastycznej. Wreszcie się udało. Zostały podjęte odpowiednie 
decyzje i organ prowadzący wybudował halę widowiskowo-
-sportową wraz z zapleczem i brakującymi pracowniami przed-
miotowymi dla gimnazjum. I tu nastąpił początek końca historii 

szkolnictwa na ul. Mysłowskiego 11. 
Hala nie została przekazana we wła-
danie szkole. Później zlikwidowano 
gimnazja. Ostatni rocznik włączono 
do brzosteckiej szkoły podstawowej 
i przeniesiono tam siódme i ósme klasy. 
Dwa lata biegania nauczycieli ze Szkol-
nej 13 na Mysłowskiego 11 przekonały 
wszystkich, że odbywa się to ze szkodą 
dla uczniów, ponieważ nauczyciele byli 
ciągle „w trasie” i nie zawsze w tym 
budynku, gdzie w danym momencie 
potrzebowano ich najbardziej. Pani Dy-
rektor Małgorzata Salacha zarządziła 
więc przeniesienie wszystkich klas na 
Szkolną 13, a oddziały przedszkolne, ze 
względu na brak miejsca, do budynku 
byłego gimnazjum. 

I tak po 19 latach znów wielka prze-
prowadzka, tym razem w odwrotnym kierunku. Widać było 
żal na twarzach większości nauczycieli, którzy tyle serca wło-
żyli w zagospodarowanie „gimnazjalnych posiadłości”. Były 
burmistrz Leszek Bieniek stwierdził natomiast, że budynek 
na Mysłowskiego częściowo wrócił do swojego pierwotnego 
przeznaczenia, ponieważ miało tam być właśnie przedszkole.

U. Kobak
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„droga do jednoŚCi”
Porządkowanie zasobów bibliotecznych Szkoły Pod-

stawowej w Brzostku pozwoliło na odkrycie licznych 
„skarbów”, m.in. propagandowego albumu „Droga do 
jedności”. Album ten, mimo że nie zachowała się okładka, 
przypomina w formie przeglądu fotograficznego wyda-
rzenia poprzedzające rewolucję październikową aż do 
umacniania się socjalizmu w Polsce w latach po II wojnie 
światowej. 

Mimo że tyle czasu już upłynęło, nie zmienił się sposób 
manipulowania odbiorcą. My jesteśmy wspaniali, ci drudzy 
to samo zło. I odwrotnie. Taka propaganda szczególnie 
rzuca się w oczy w okresie wyborów – od samorządowych 
po prezydenckie. Mentalność ludzi jednak się nie zmienia. 
Dlatego warto zdobywać rzetelne wykształcenie, by nie 
ulegać tak łatwo manipulacji, zwłaszcza że historia lubi 
się powtarzać.

Poniżej prezentujemy wycinki z ww. albumu, które na 
pewno stanowią dokument tamtych czasów.

U. Kobak
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Dokończenie na str. 17

klub zaprzyjaźnionyCh seniorek
Zapewne nie wszyscy wiedzą, że przy brzoste-

ckim domu kultury od wielu lat działa klub 
zaprzyjaźnionych seniorek. Skupia on bardzo 
wąskie grono dojrzałych kobiet w tzw. zawan-
sowanym wieku, które sympatyzują ze sobą co 
najmniej od trzydziestu lat. Już jako członki-
nie zarządu dawnego koła gospodyń wiejskich 
spotykały się na posiedzeniach i tak mocno 
się zintegrowały, że nadal chcą się spotykać, 
bowiem zawsze mają wiele do omówienia. Ktoś 
może powiedzieć, że chcą sobie poplotkować. 
Uważam, że tak nie jest. Plotka to (według wiki-
słownika polskiego) „pogłoska, często niepraw-
dziwa i szkodliwa dla czyjeś reputacji”. Jednak 
w brzosteckim klubie seniorek-przyjaciółek, jak 
się same nazywamy, działającym na zasadzie 
towarzyskich spotkań, nikt nikogo nie obmawia, 
tylko wymieniamy się informacjami i relacja-
mi z wydarzeń w swoim środowisku i w kraju. 
Jest to tzw. wymiana doświadczeń, a właściwie 
osobistych przemyśleń na temat zachodzących 

Seniorki na spotkaniu w styczniu 2015 r.

walne zebranie brzosteCkiCh gospodyń
Brzosteckie koło gospodyń już od dekady jest zarejestro-

wane jako Stowarzyszenie „Nasz Los w Naszych Rękach 
w Brzostku”, dlatego co roku ma obowiązek przeprowadzić 
Walne Zebranie Członków. Zwykle odbywa się ono w marcu. 
W tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią 
koronawirusa stało się to możliwe dopiero pod koniec czerw-
ca. Pomimo trwającej nadal epidemii, niektóre obostrzenia 
zostały zniesione, ale i tak istniała obawa, że może nie być 
wymaganego kworum. Jednak przybyło aż 31 członkiń, a na 
41 zarejestrowanych, to frekwencja znakomita. Myślę, że było 
to możliwe dzięki wyrozumiałości naszych członkiń, które 
mimo wiadomych obaw doceniły wagę spotkania i zechciały 
w nim wziąć udział, oczywiście przy zachowaniu sanitarnych 
wymogów. Dzięki temu można było przegłosować uchwały. 
Po zakończonym zebraniu odbyła się część towarzyska spot-
kania, która jak zwykle upłynęła w sympatycznej atmosferze 

i nie zabrakło śpiewu tradycyjnych pieśni ludowych. Widać 
było, że po tej kilkumiesięcznej przerwie, wymuszonej przez 
pandemię brzosteckim gospodyniom wyraźnie brakowało tych 
spotkań integrujących społeczne więzi lokalne.

Przy okazji powyższej informacji pragnę nadmienić, że w roku 
sprawozdawczym, czyli ubiegłym, po ciężkiej chorobie ode-
szły z naszego stowarzyszenia (zmarły) dwie bardzo aktywne 
członkinie. Nasza koleżanka z zarządu, śp. Zuzanna Wójcik 
przez wiele lat pełniąca funkcje Przewodniczącej Komisji Re-
wizyjnej, a także wiceprzewodniączącej parafialnego Caritasu, 
niezwykle energiczna, pracowita i pełna ciepła. Zabrakło także 
śp. Zofii Fugiel, członkini, która swoim niesamowitym humorem 
potrafiła niezwykle ubarwić każde spotkanie. Niechaj zawsze 
pozostaną w naszej pamięci!

E.M.
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zjawisk w naszym otoczeniu. Ba, dzielimy się tutaj uwagami na 
temat przeczytanej książki czy ciekawego artykułu w czytanym 
ostatnio czasopiśmie. Zwykle tematyka tych artykułów, które są 
odczytywane na spotkaniach, jest nam bardzo bliska. Po takiej 
lekturze dyskusjom nie ma końca. Czasem któraś przyniesie 
ze sobą album ze zdjęciami, a to z odbytej wycieczki, a to 
z uroczystości rodzinnej. Mimo nielicznego grona (w grupie 
jest siedem osób, a długo było osiem, gdyż jedna zmieniła 
miejsce zamieszkania) śpiewa się pieśni, nie tylko biesiadne, 
ale również kościelne w myśl zasady, że „kto śpiewa, ten dobro 
rozsiewa”. W tak mocno zintegrowanej i wąskiej grupie, gdzie 
wszyscy dobrze się znają, nie zapomina się o imieninach czy 

urodzinach, na które solenizantka przyniesie własnoręcznie 
upieczone ciasto i wymyśloną przez siebie sałatkę. Zawsze 
atmosfera na tych spotkań jest iście rodzinna. A że większość 
kobiet to osoby samotne, więc takie spotkania są nieodzowne 
i z niecierpliwością oczekiwane. No bo człowiek bardzo potrze-
buje kontaktu z inną osobą, co dobrze widać na przykładzie 
izolacji, która obowiązywała i częściowo nadal jest przestrze-
gana, w tych jakże trudnych czasach pandemii.

Seniorki składają serdeczne podziękowania Marcie Król, 
kierowniczce Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku oraz 
jego pracownikom za długoletnią współpracę.

E.M.
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tropem niezwykłyCh – duszpasterz ks. proboszCz 
SZYMON NOSAl

„Pan mym Pasterzem
Nie brak mi niczego…”

Psalm responsoryjny

Pierwszy miesiąc letni 2020 r. jest jakiś kapryśny i mało 
zdyscyplinowany. Wczesne ranki są pełne chłodu, mgły 

i wiatru. Jakby cała przyroda była zharmonizowana z prze-
życiami ludzkimi. Na rynku brzosteckim od rana jest prawie 
pusto. Tylko grupki młodzieży czekającej na autobus, tylko 
podjeżdżające na parking samochody osobowe, 
z których wysiadają pasażerowie, wchodzą do 
sklepów Centrum i Golca, a po chwili wracają 
z torbą pełną zakupów, wsiadają i odjeżdżają do 
domów. A wszyscy w maseczkach ochronnych 
i rękawiczkach. Nie widać grupek osób rozmawia-
jących, każdy sam załatwia swoje sprawy i wraca 
do domu. Społeczeństwo brzosteckie wykazuje 
pełną dyscyplinę sanitarną, która wymuszona 
jest ciągle jeszcze niepoznanym dobrze wirusem 
przywiezionym gdzieś z Azji. Codzienne trudy 
lekarzy, pielęgniarek, służby medycznej, wolon-
tariuszy, sióstr zakonnych w połączeniu ze zdy-
scyplinowaniem ludzkim zapobiega gremialnym 
zakażeniom, chociaż i tak śmierć zabrała i zabiera 
ogromne ilości istot ludzkich. Pełna dyscyplina 
społeczna jest konieczna, a tu letnie dni kuszą do zbiorowych 
spotkań, zabaw, wyjazdów turystycznych, z których trzeba 
rozważnie korzystać.

Na naszej Ziemi Brzosteckiej piękno krajobrazu – zielone 
wzgórza leśne pełne runa, jagód, grzybów, obszerne zielone 
łąki ze stadninami koni, rynek brzostecki z ławeczkami, Wisłoka 
pełna ryb i czystej wody, to też są urokliwe miejsca, na których 
latem można wypoczywać. Gospodarstwa pszczelarskie zachę-
cają do kupna zdrowego miodu i artykułów produkowanych 
przez pszczoły, gospodarstwa agroturystyczne zachęcają do 
korzystania z ich usług, gospodarstwa ekologiczne proponują 
zakup warzyw ekologicznie produkowanych. I tak można by 
było wymieniać pozytywy zachęcające do przebywania na 
Ziemi Brzosteckiej, która także zmienia się i nabiera cech 
nowoczesnej polskości. Chociaż jeszcze nie tak dawno Ziemia 
Brzostecka znana była z urokliwych połaci krajobrazowych, 
w które wkomponowane były strzechy chłopskie z zabudo-
waniami gospodarskimi, dziś nie ma prawie śladu po tego typu 
domach, rosną coraz to bardziej wymyślne budynki mieszkalne 
z dużymi garażami, a po zabudowaniach gospodarskich już 
prawie nie ma śladu. Stąd też i życie na tej ziemi staje się lepsze 
i łatwiejsze. Dzieci spędzają beztroskie dzieciństwo, chociaż 
czasami bez rodziców, bo ci jadą na „saksy” do ościennych 
krajów, przywożąc nie tylko „kasę”, ale także inne obyczaje. 
Zmienia się też i nasza Ziemia Brzostecka.

Z naszej Ziemi Brzosteckiej wyrosło wiele ciekawych i wspa-
niałych postaci. Jedne powróciły do swojego „gniazda” i tutaj 
żyją, pracują i zakładają rodziny, tworząc mocne lobby spo-
łeczne tej ziemi, inne rozpierzchły się po całym kraju – a nawet 
po świecie – gdzie przyszło im żyć i pracować. Jednym z tych, 
którym przyszło żyć i pracować poza naszą gminą jest ks. Pro-
boszcz Szymon Nosal – syn naszego bohatera narodowego, 
żołnierza Armii Andersa, któremu przyszło walczyć nie tylko 
w wojnie polsko-bolszewickiej, ale także być w niewoli sowie-
ckiej, przebywać w łagrze na Syberii. Jego życie usłane było 
niezwykłymi trudami, z opresji wychodził szczęśliwie – chyba 
czuwał nad nim Jezus Miłosierny – i tak po napaści Niemiec 
Hitlerowskich na ZSRR został zwolniony z zesłania, wstąpił 

do 5 Dywizji Piechoty w Tatiszczewie, a stamtąd razem ze 
swoją jednostką przeszedł Bliski Wschód i doszedł pod Mon-
te Cassino, gdzie walczył i przeżył zwycięską bitwę, a potem 
budował cmentarz polski, na którym leży między innymi nasz 
rodak Albin Krzyżak. Po powrocie do domu był odznaczony, 
ale też doznał niewdzięczności od działaczy lewicowych PRL-u. 
Nie dostał żadnej pracy, często inwigilowano go, a dorastające 
dzieci miały problemy w szkołach wyższych, w których się 
uczyły – andersowcy w owych czasach byli wrogami państwa.

Wczesne dzieciństwo naszego ks. Szymona 
padło na bardzo trudny czas. Urodzony 19 lipca 
1938 r., a przed nim przyszli na świat brat Sta-
siu, który zmarł oraz siostry Maria, Anna i Zofia. 
Samotna matka z czwórką maleńkich dzieci, mąż 
w wojsku, a tu wybuchła II wojna światowa. 
W jakim trudzie wychowywała swoje maleństwa, 
łatwo można sobie wyobrazić. W biedzie i cier-
pieniu upływał dzień za dniem, a front zbliżał 
się i represje wojenne były coraz większe. Małe 
dzieci trzymały się matczynej spódnicy i z tru-
dem przeżywały dzień za dniem. Jesienią 1944 r. 
Niemcy zarządzili wysiedlenie za Wisłokę. Cóż 
było robić. Matka z czwórką dzieci najpierw – pod 
koniec sierpnia – schroniła się u swojego brata 
Jana w piwnicy – ziemiance. Tam już zebrało się 

72 ludzi, chroniąc się przed wysiedleniem, ale po tygodniu 
Jadwiga Nosal – matka czwórki małych dzieci – postanowiła 
iść za Wisłokę i szukać lepszego schronienia dla dzieci. Tak też 
zrobiła, przeszła Wisłokę i znalazła schronienie u Bajdy, któremu 
przed miesiącem spalił się dom od pioruna, ale ulokował ich na 
strychu nad oborą. Nadciągała zima i spanie w takich prymityw-
nych warunkach stawało się bardzo uciążliwe i niebezpieczne 
dla zdrowia dzieci. Matka rozpoczęła poszukiwania nowego 
lokum w Jodłowej i tam na granicy z Dębową znalazła miejsce 
u Duziów. Było tam już 5 osób i Jadwiga z dziećmi spała w izbie 
na wiązce rozrzuconej słomy. I tak, w spartańskich warunkach 
dotrwali do końca wojny. Powrót do nawsieńskiego domu był 
radosnym wydarzeniem, chociaż i tutaj czekała ich niezwykła 
bieda. Wszystkie ziemniaki, jarzyny pozostały na zimę w polu. 
Po powrocie z wysiedlenia dzieci zbierały zmarznięte ziemniaki, 
a matka robiła z nich placki ziemniaczane i piekła je na płycie 
kuchennej. Tak dzień po dniu żyli w biedzie – zresztą - jak 
i cała wieś, która wróciła z wysiedlenia. Jedyną bardzo ważną 
żywicielką była krowa, której mleko pomogło im przetrwać ten 
trudny czas. Ważnym też sprzętem pomocnym w przeżyciu były 
żarna, w których matka mełła schowane ziarno i z umielonej 
mąki gotowała zacierki, paciarki, kluseczki, które były nie-
zwykłym przysmakiem dla dzieci. Z dnia na dzień zmieniał się 
krajobraz wsi. Mężczyźni naprawiali dachy, robili drzwi, okna, 
stołki do siedzenia, ławki i tak pomału po 6 latach okupacji 
życie rodzin wracało do normalnej egzystencji. U Nosalów nie 
było konia, toteż wszystkie prace polowe robione konno od-
rabiane były przez starsze dzieci – chociaż jeszcze małe dzieci 
ręcznie pracowały przy pieleniu motykami i ręcznie, takie to 
było dzieciństwo w pierwszych latach po wojnie.

Szkołę podstawową ks. Szymon Nosal ukończył w Brzostku. 
Zawsze był bardzo solidnie przygotowany do odpowiedzi, a jego 
bystrość umysłu wyróżniała go na tle klasy. Po ukończeniu 
podstawówki dostał się do szkoły średniej w Kołaczycach. 
Razem z kolegami często przemierzali trasę Kołaczyce - Nawsie 
Brzosteckie pieszo, ażeby było lżej iść, szli boso. Często sia-
dali na nabrzeżach rowów, odpoczywali, zwykle w „brzuchu 
im burczało” z głodu, więc zrywali się i dochodzili każdy do 

Ojciec Jan podczas 
II wojny światowej
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swojego domu.
Okres nauki w gimnazjum kołaczyckim – tak długie lata 

nazywano te szkoły liceum – wspomina nasz 
bohater opowieści bardzo ciepło. Pamięta do-
brze, że w tej szkole pracowało kilku pedagogów 
lwowskich, którzy musieli opuścić Uniwersytet 
Jana Kazimierza we Lwowie przed prześlado-
waniem bolszewickim. I chociaż warunki pra-
cy w liceum kołaczyckim były bardzo trudne 
– nauka w wojskowym poniemieckim baraku 
bardzo słabo ogrzewanym – ale serca i umysły 
uczniów były tak gorące, że wszyscy abiturienci, 
którzy starali się na studia, zdali egzaminy i byli 
dobrymi studentami. Wyjątkowo cenną perso-
ną kołaczyckich profesorów był Jan Baystak, 
dyrektor tej placówki. Był on nie tylko nauczy-
cielem łaciny, ale właściwie alfą i omegą, mógł 
uczyć każdego przedmiotu. Był on absolwentem 
filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Był absolutnym wzorem do naśladowania, ponadto posiadał 
wszechstronną wiedzę, był człowiekiem wzorowym nie tylko 
dla pedagogów, ale przede wszystkim dla uczniów. Pomimo 
szykan codziennie uczęszczał na mszę św. do kościoła. Jego 
erudycja, wysoka kultura słowa i mądrość życiowa sprawiały, 
że u niego młodzież szukała także porad życiowych, których 
udzielał chętnie. 

Drugim wybitnym pedagogiem był ks. prałat dr Jan Jakub-
czyk, który wiele pomógł naszemu ks. Szymonowi w życiu 
kapłańskim.

Ks. Szymon Nosal nie tylko w młodości doświadczył wielu re-
presji ze strony władz komunistycznych. Już jako uczeń IX klasy 
w latach 1952/53 został publicznie napiętnowany, że nie zapisał 
się do Związku Młodzieży Polskiej. Wytykano mu, iż jego ojciec 
był andersowcem i przeżył walki pod Monte Cassino. W oczach 
zetempowców był wrogiem PRL-u i podżegaczem wojennym. 
A kiedy po maturze dostał się na Politechnikę Krakowską, został 
wezwany na komisariat powiatowy MO w Jaśle, przetrzymywa-
ny przez kilka godzin i zmuszany, aby wstąpił do szkoły milicyj-
nej. Doznał też prześladowań, będąc alumnem w Seminarium 
Duchownym w Przemyślu w latach 1956-1962. Tutaj wraz 
z klerykami został przeznaczony do odbycia służby wojskowej. 
Wybronił go ówczesny wicerektor Wyższego Seminarium 
Duchownego ks. Jerzy 
Ablewicz – późniejszy 
b i s k u p  t a r n ows k i . 
Potem ciężka choroba 
ucha spowodowała, że 
został przeniesiony do 
rezerwy. Podczas pracy 
katechetycznej nachodzili 
szkoły ubeki i tak w Nie-
wodnej usiłowali wejść 
pod pozorem kontro-
li sanitarnej, ale przez 
młodzież nie zostali 
wpuszczeni. 

Taki sam przypadek 
przydarzył się w Wiś-
niowej, w Kamieniu na-
uki katechezy podjął się 
ksiądz w zakrystii, gdyż 
nie było punktu katechetycznego. Kilkakrotnie namawiano 
go do współpracy. Donosiciele i prześladowcy kontrolowali 
każdy krok młodego księdza i donosili o Jego pracy w odpo-
wiednie miejsca. Potem następowały przesłuchania, namowy 
do współpracy, kontrola listów od matki i rodzeństwa, a jak te 

formy agitacji księdza spalały się jak na panewce, następowały 
„odwiedziny” owego „anioła stróża” tamtych czasów i pogróż-
ki, że doniosą o wyimaginowanych poczynaniach księdza do 
biskupa, bo i tam mają swoich ludzi. Było to tzw. straszenie. 

Ksiądz Szymon Nosal miał wielkie uznanie u bi-
skupa Ignacego Tokarczuka szczególnie wtedy, 
kiedy w Gwizdowie zaczął tworzyć nową parafię 
i budować kościół. Od tej pory, jak sam wspo-
mina w książce „Historia parafii pod wezwaniem 
Matki Bożej Pocieszenia w Gwizdowie”: „Zaczął 
się nowy etap represji wobec mnie”.

Z dniem 1 lipca 1971 r. nasz ksiądz Rodak 
został przydzielony, jako wikariusz w Żołyni 
„z obowiązkiem objęcia opieką duszpasterską 
miejscowości Gwizdów i Biedaczów”. Oczywi-
ście władze państwowe nie uznały ani parafii, 
ani proboszcza ks. Szymona Nosala i dlatego 
wiele spraw urzędowych było prawie nie do 
załatwienia.

W Gwizdowie nie było kościoła tylko skromna 
kapliczka, którą parafianie pod kierunkiem księ-

dza proboszcza zaczęli rozbudowywać. Ścinali i zwozili drzewo 
z własnych lasów, które obrabiali na własnych podwórkach, bo 
przy kapliczce nie było zgody na remont, nie było też i pieniędzy, 
bo wioska była niebogata, ale za to serca parafian były bogate 
we wspólną myśl budowy kościoła. Cement trzeba było przy-
wieźć z Rzeszowa, co załatwił sam ksiądz dzięki znajomościom. 
Elementy dachu przygotowywano w prywatnych domach. 
Ksiądz szukał pomocy finansowej u ościennych parafii. Jeździł 
co niedzielę z pięknymi kazaniami, świątobliwie odprawiał 
msze święte i przywoził ofiary pieniężne, ale to wszystko było 
niewystarczającą kwotą. Tutaj przychodziła z pomocą siostra 
Anna z Rzeszowa, która przywiozła oszczędności życia zaprzy-
jaźnionej dr Marii Węglowskiej z Rzeszowa. I z tych pieniążków 
oraz składek parafian i polonusów z tej miejscowości, którzy 
wyemigrowali do Ameryki, Kanady i Australii ufundowano nie 
tylko dobudowę do starej kaplicy, ale także duży, murowany 
kościół. Przy tej budowie było też dużo kontroli funkcjona-
riuszy Służb Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i Straży 
Leśnej: 3 sierpnia 1971 r. przyjechały służby samochodami – 
dłużycami – i zaczęli ładować drzewo, które po chwili zostało 
zrzucane z samochodów przez kobiety, a inne kobiety „kładły 
się na drodze” i nie pozwalały tym samym wywieźć materiału 
budowlanego. Stojący wokoło starcy i mężczyźni wtórowali 

kobietom, dodając im od-
wagi pieśnią „My chcemy 
Boga”. Siły „państwowe” 
odjechały z niczym, ale 
rozpoczęły się przesłu-
chania. Wybudowany 
kościół – szopę pilnowa-
li parafianie nocami, aby 
nikt nie podpalił obiektu 
i gotowe zrobione w swo-
ich domach deski, drzwi, 
okna, a potem płytki 
cementowe przywozili 
do tego kościoła. Kiedy 
weszli do tego bardzo 
zimnego kościoła ks. 
Proboszcz postanowił, 
że zrobi wszystko, aby 
wybudować duży kościół 

z cegły. Z parafian i zaprzyjaźnionych sąsiadów powstała ekipa 
budowlana z Gwizdowa, Giedlarowej i Żołyni, z kobiet zaple-
cze kulinarne, a proboszcz: „oddzielny rozdział stanowi moja 

Szymon Nosal - absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Kołaczycach

I Komunia Św. w Gwizdowie w 1985 r.
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praca, tak różnorodna, bo nie tylko byłem duszpasterzem, ale 
musiałem też być zaopatrzeniowcem i kierownikiem budowy.” 
Ta wielorakość działań, zrobienie wszystkiego w czasie, jakość 
wykonywanych prac dobra, a wszystko to zawdzięcza ks. 
Proboszcz Szymon opiece Matki Najświętszej i dużej pomocy 
biskupa przemyskiego dr. Ignacego Tokarczuka.

I tak 1 stycznia 1972 r. przyjechał z wizytą duszpasterską ks. 
Biskup ordynariusz, a poświęcenie kościoła odbyło się 27 sierp-
nia 1972 r., a dokonał go ks. Bp Tadeusz Błaszkiewicz sufragan 
przemyski. W kronice parafialnej widnieje zapis: „Kościół został 

wybudowany wg projektu inż. architekta mgr. Tadeusza Hatały 
z Rzeszowa. Pracami wokoło budowy z pełnym poświęceniem 
i rzadko spotykaną gorliwością kierował Proboszcz Parafii ks. 
Szymon Nosal, a prace wykonywali pełni zapału Parafianie: 
„dzieci, młodzi, dorośli, a nawet ludzie starzy…”

I tak z dnia na dzień – bez „państwowego pozdrowienia” 
rósł nowy kościół, a potem zmieniał się wystrój tego obiektu. 
Nad jego perfekcyjnym wykończeniem 
zachwycali się nie tylko kapłani czy pa-
rafianie, ale także artyści malarze mię-
dzy innymi Zdzisław Niemiec z Łańcuta, 
Bolesław Antonik z Zakopanego, ks. Ta-
deusz Stawiarski. Poczesne miejsce ma 
odrestaurowany obraz Matki Najświęt-
szej Pocieszycielki: „która była nie tylko 
nam Pocieszycielką, lecz i poprzednim 
pokoleniom, bo była tu na tej ziemi od 
czasu wybudowania tu małej kapliczki 
ufundowanej przez właścicieli tej ziemi 
– Krzaników” – czytamy w Kronice.

Dziś kościół na Gwizdowie jest pre-
cyzyjnie wykonanym obiektem, z witra-
żami, z boazeriami dębowymi, konfesjo-
nałami i ławkami, z organami i organistą 
miejscowym, wcześniej wysłanym do 
tarnowskiej szkoły organistowskiej. 
Zważywszy, iż ks. Szymon ma niezwy-
kły głos – tenor – i potrafi wyśpiewać 
melodie kościelne nie gorzej niż artysta 
operowy – to wyobraźmy sobie piękno 
uroczystej muzyki kościelnej, która z tego kościoła unosi się 
daleko, daleko w niebiosy, trzy dzwony Maryja, Maksymilian 
i Szymon potężnie dźwięczą i wzywają wiernych do modlitwy.

Następną budową była plebania i to znowu bez pozwolenia 
i znowu było wymuszanie na księdzu zatrzymania budowy 
i znowu była ze strony księdza odpowiedź: „idźcie i sami zatrzy-
majcie roboty budowlane.” Nauczona już parafia konsekwencji 
działań pracowała całe noce i tak za dwanaście dni zakończono 
budowę murowanej, piętrowej plebanii z suterenami. I chociaż 
władze straszyły budujących, to jednak w tempie błyskawicz-

nym powstała plebania, a potem Walenty Moskal ofiarował 
własne pole na cmentarz, które zostało ogrodzone przęsłami 
stalowymi pomiędzy słupami betonowymi.

Żeby można było wygodnie dojechać do kościoła, trzeba 
było budować drogę i tym razem nie obyło się bez wstrzy-
mania budowy przez władze, ale i tę przeszkodę pokonał nasz 
ks. Rodak. Rozpoczęła się rozprawa sądowa w Wojewódzkim 
Sądzie w Rzeszowie dotycząca nielegalnej budowy kościoła. 
I ten cios przeżył proboszcz parafii.

Podczas budowy plebanii był codzienny nalot esbeków 
na plac budowy, zastraszali ludzi, robili robotnikom zdjęcia. 
„Niektórzy murarze jak np. Stanisław Kula przezornie ubierali 

na twarz pończochy lub kominiarki, by ich na zdjęciu nie 
rozpoznano, by ich nie oskarżono” – pisze w „Historii parafii” 
autor. Wszystkie formy prześladowania wykorzystały służby 
PRL-u władzy późniejszej, aby zatrzymać budowy, a po-
tem ukarać księdza. Tak pisze ks. proboszcz Szymon Nosal 
o tamtych dniach: „Kiedy dzisiaj piszę o tym, to wydaje mi 
się to wszystko jak jakiś koszmarny sen. Wspominając sobie 
to wszystko, chwilami zadaję sobie pytanie czy napraw-
dę się wydarzyło? Skąd człowiek miał tyle siły i uporu?...”. 
Odpowiedź jest prosta, takie były czasy. Kościoły nie były 
potrzebne, a księża patrioci wywodzący się jeszcze z rodzin 
„wrogów PRL”, bo tak nazywano bohaterów walczących pod 
dowództwem Andersa, należało bezwzględnie nękać i nisz-
czyć. I nasz Rodak, syn bohatera, którego ojciec przeszedł 
z Armią Andersa od Syberii, przez Bliski Wschód do Monte 
Cassino – należał właśnie do takich niezwykłych ludzi pełnych 

niezłomnej odwagi, uporu i męskości z wielkim darami Ducha 
Św., które napawały Go siłą intelektu do podejmowania trud-
nych budów i zawsze z opresji związanych z tymi działaniami 
wychodził z pozytywnym zakończeniem. Na swojej drodze 
spotykał także dobrych, szlachetnych ludzi, którzy w trudnych 
chwilach szli Mu z pomocą. Chociaż wstrzymano Mu prawo 
wyjazdu za granicę kraju i przez duży okres życia czuł się „jak 

Murzyn” we własnym kraju – pisze w historii parafii – to jednak 
osiągnął wielki sukces, bo 25 sierpnia 1991 r. ks. Biskup doko-
nał konsekracji kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki 
Pocieszenia w Gwizdowie, wybudowano cmentarz, plebanię, 
i nawet drogę prowadzącą do kościoła.

Bardzo ważnym elementem życia parafii są formy ży-
cia duchownego. I tak bardzo dbał nasz bohaterski ksiądz 
o katechizację. Zawsze stawiał na pierwszym miejscu naukę 

Drewniany kościół wybudowany w Gwizdowie

Nowy kościół w Gwizdowie

Dokończenie na str. 21
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Czytelnicy piszą…

praCa związanymi rękami
Burmistrz Miasta i Gminy Brzostek pan Wojciech Staniszewski 

w swoim artykule: „JAK TO BĘDZIE?...” (W.B.5-6/2020) 
przedstawił sytuację gminy spowodowaną koronawirusem 
w najbliższych miesiącach. Warunki będą niesprzyjające dla 
realizacji zamierzeń wcześniej zaplanowanych, przez uszczu-
plenie wpływów finansowych. Aby wyjść możliwie z tej ciężkiej 
sytuacji należy szukać środków różnymi sposobami. Jeżeli nie 
ma możliwości znalezienia tych środków, to jedynym wyjściem 
jest oszczędne gospodarowanie tymi, które się posiada.

Pan Burmistrz pisze: „Niestety, jednak tam gdzie wydajemy 
najwięcej, nie możemy dokonać żadnych zmian”. Zreformowanie 
systemu oświaty w gminie przyniosłoby ponad 1 mln złotych 
oszczędności. Inicjatywa jak najbardziej słuszna. Niestety, 
inicjatywa ta jest zastopowana przez władze wyższe (kura-
torium) i przepisy reformy oświaty w państwie, spartaczonej 
i wprowadzonej przez ekipę rządzącą. Władze centralne wiążą 
ręce władzom lokalnym – samorządom. Obcinają subwencje 
na utrzymanie szkolnictwa i rozwój oświaty. Utrzymują prze-
pisy spartaczonej reformy szkolnictwa. Inicjatywa likwidacji 

kosztów prowadzenia małych szkół podejmowana przez sa-
morządy lokalne nie może przejść przez opór władz wyższych, 
które nie wyrażają zgody na ich realizację. Jeżeli popełniono 
i wprowadzono w reformie oświaty tyle błędnych decyzji, to 
powinny one być usuwane i anulowane, a nie tkwić w nich. 
Mamy z naszego rejonu swoich przedstawicieli w parlamencie – 
sejmie i senacie. Wymienię jedną postać: posła Jana Warzechę, 
reprezentanta sąsiednich gmin: Brzostku i Jodłowej, wycho-
wanego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzostku – Kleciach 
im. Jana Pawła II. Czy istnieją jakiekolwiek konsultacje posła 
Jana Warzechy z Burmistrzem Brzostku Wojciechem Staniszew-
skim czy Wójtem gminy Jodłowa – Janem Janigą? Czy złożył 
jakiekolwiek interpelacje w sejmie dotyczące problemów tych 
gmin? Czy poseł Jan Warzecha nie widzi i nie słyszy o niedo-
rzecznościach w przepisach, czy nie chce widzieć ani słyszeć? 
Władze rządowe ignorują i lekceważą samorządy i społeczeń-
stwo („chamską hołotę”). Jako przykład: to wizyta w Zespole 

dzieci, a potem inne sprawy. Prowadził 
także katechizację dla młodzieży, uczył 
śpiewu parafian, jak również prowadził 
scholę, która uświetniła liturgię mszy 
św. Wprowadził nabożeństwa pierwszo-
piątkowe, a do spowiedzi przyjeżdżali 
księża z ościennych parafii, prowadził 
nieustającą nowennę do Matki Bożej 
Pocieszenia. Organizował rekolekcje i mi-
sje św. prowadzone przez profesorów 
seminarium duchownego w Przemyślu 
i kolegów. Parafianie wyjeżdżali na piel-
grzymki, ale też przychodziły pielgrzymki 

Audiencja u Ojca Św. Jana Pawła II

Siostra Matylda Pawul pracująca u Papieża 
Jana Pawła II przed kościołem w Gwizdowie 
z ks. proboszczem Szymonem Nosalem 

i ks. Pawłem, jej bratem

do kościoła w Gwizdowie, gdzie modlono się przed obrazem Maryjnym. Bardzo 
uroczyście organizowany jest odpust 25 sierpnia, na który przyjeżdżają ludzie 
z sąsiednich parafii. Z tej parafii wyrosło sześciu księży oraz pięć sióstr zakonnych, 
a siostra Matylda pracowała u Papieża Jana Pawła II w Watykanie. I wiele innych 
ciekawych form pracy duszpasterskiej prowadził w Gwizdowie budowniczy kościoła 
ks. proboszcz Szymon Nosal.

Do tej parafii przyjechało Radio Maryja z okazji 25 lat powstania parafii i nada-
wało transmisje, a potem w telewizji Trwam nakręcono film o tej parafii, jej historii 
i osiągnięciach.

Nasz Rodak, jako osoba poszkodowana i całe lata inwigilowana, złożył wniosek 
do Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie mu dokumentów i otrzymał 9 teczek 
z kopiami dokumentów, z których można było wyczytać, że był śledzony do końca 
1989 r.; natomiast fotografie zostały zniszczone. Ile cierpień i poniżenia musiał przeżyć 
nasz Rodak, możemy sobie wyobrazić i śmiało możemy stwierdzić, że cierpienia tylko 
uszlachetniły Go, a moc Ducha Św. i Matka Jezusa pomagała Mu w przetrwaniu.

I tak już 50 lat kapłaństwa przeszło jak „jeden dzień”, szybko i bardzo twórczo, 
ale też każde dzieło twórcze zawierzył Najukochańszej Matce Pocieszycielce, opie-
kunce ziemi gwizdowskiej i biedaczowskiej, której obraz umieszczony był przez 
praojców w niewielkiej kaplicy. Tak pisze: „Ty wspierałaś nas w bardzo trudnych 
chwilach, chroniłaś przed nieszczęściami i kataklizmami… ufam, że i mnie wysłuchasz 
i za twoją przyczyną dokonam na tej ziemi”. Podziwiamy twórcze dzieła i życzymy 
Szczęść Boże na kolejne lata życia ks. proboszczowi Szymonowi Nosalowi naszemu 
Rodakowi z Ziemi Brzosteckiej.

Zuzanna Rogala
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Dokończenie na str. 23

Dokończenie ze str. 21

DOWÓD NA ISTNIENIE
W Małopolsce na przełomie XVI i XVII wieku wykształcił 

się nurt staropolskiej literatury plebejskiej zaliczany do 
piśmiennictwa popularnego, jarmarcznego czy straganowego 
ze względu na adresatów i sposób rozpowszechniania. Mowa 
tu o literaturze sowizdrzalskiej.

Termin „literatura sowizdrzalska” wywodzi się od spolszczo-
nego imienia Sowizdrzała (Sowiźrzała), bohatera polskiej wersji 
niemieckiego zbioru uciesznych opowiastek o przygodach Tilla 
Eulenspiegla. Twórcami literatury sowizdrzalskiej byli lokalni 
rybałtowie, którzy zdobyli wykształcenie, mimo że pochodzili 
z ubogich rodzin. Nie mieli majątku, ale buntowali się przeciwko 
pracy fizycznej w gospodarstwie czy polu. Utrzymywali się 
z pisania humorystycznych wierszy mówiących o lokalnych 
sprawach. Dostawali za nie drobne pieniądze, a najczęściej 
jedzenie i napitek. Tych autorów można zaliczyć do plebejskich 
buntowników, którzy w swoich niewysokich lotów utworach 
występowali przeciwko beznadziejności życia w systemie feu-
dalnym, powszechnemu przekonaniu o wyższości szlachty nad 
innymi warstwami społecznymi. Rozrywkowy i humorystyczny 
charakter literatury sowizdrzalskiej pozwalał na zaprzeczanie 
autorytetom, na zabawowy sposób oceny świata. Stanisław 
Grzeszczuk we wstępie do „Antologii literatury sowizdrzalskiej” 
pisze: „Literatura sowizdrzalska jest bowiem dziełem ludo-
wym wesołków-błaznów (…) prowokacyjnie konfrontujących 
własne postawy życiowe i gorzką plebejską mądrość z kulturą, 
ideałami i normami moralnymi obowiązującymi w społeczeń-
stwie feudalnym i propagowanym przez literaturę oficjalną.”(s. 
XXXII) Poprzez prowokację rybałtowie manifestowali swoją 
opozycję wobec panującego porządku i norm społecznych, 
jednak nie widzieli możliwości zmiany istniejącego stanu. Kpili 
z rycerskich ideałów, protestowali przeciwko działaniom wo-
jennym, a w szczególności konieczności walki oraz przeciwko 

żołnierzom grabiącym dobytek ubogiej ludności. Rzeczywi-
stość ówczesnych czasów uznawali za niedorzeczną i z tego 
względu w utworach często stosowali absurd, przedstawiali 
„świat na opak”.

Twórcy literatury sowizdrzalskiej najczęściej pozostawali 
anonimowi, ponieważ nie zależało im na sławie. Wspomina 
się dwóch literatów z tego nurtu – Jana z Kijan i Jana Dzwo-
nowskiego. Mimo że trudno mówić o kunszcie literackim czy 
głębokim przesłaniu tego nurtu literatury, jednak warto przy-
bliżyć Czytelnikom fragmenty kilku tekstów, ponieważ mówią 
one o naszych okolicach sprzed kilkuset lat.

JAN Z KIJAN „NOWINY PODGÓRZSKIE”

W Jaśle nawiętszy mięsopust.
Tamże, w Jaśle, widziałem Konia, co na dwu nogach chodził, 

a faskę kramarską na sobie nosił.
W Strzyżowie w dzień Bożego Narodzenia cielę do Krasawy 

przemówiło, co wiele ludzi słyszało.
W Krośnie w mięsopusty ludzie z Chrzanem gorzałkę pijali, 

nie pytałem, dlaczego.
W Bieczu Flaszka, napiwszy się gorzałki, w wodzie utonęła.
W Bieczu zawsze kurzawa w jednym domu.
W Ołpinach jest Figura, co w kościele mówi na każde święto.
W Pilźnie Pokusa gorzałkę szynkuje.
We Zwonowej podle Dziury Klasło.
W Brzostku Stąpor schaby potłukł.
Tamże. Pijanica organy zrobił, łotr mu pomagał, a Sowiźrzał 

nadrzewiej na nich grał.
W Przeczycy odpusty wielkie, a to stąd się poczęły: Kiedy 

Szkół im. Jana Pawła II w dniu 22 stycznia 2019 r., Sekretarza 
Stanu w MRiRW Szymona Giżyńskiego oraz Roberta Jakubi-
ka – Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty 
w tym ministerstwie. O pobycie tych osobistości na terenie 
gminy brzosteckiej w ogóle nie wiedział Burmistrz p. Wojciech 
Staniszewski. O pobycie ich ukazała się w „W.B.” (nr 2/2019) 
lakoniczna notatka ze zdjęciem. Swoje zainteresowanie notable 
skierowali do spraw dla nich „najważniejszych”: zwiedzenie 
budynków szkoły i zapoznanie się z posiadanym sprzętem 
rolniczym, nic o środowisku, w jakim znajduje się szkoła.

Wówczas społeczeństwo było niepotrzebne, nie było akcji 
wyborczej, nie istniała potrzeba kupna głosów obietnicami. 
A władze lokalne?, samorząd gminy? Szkoła podlega minister-
stwu, władzom lokalnym „nic do tego”. Czysta obłuda i fałsz. 
Parafrazując: placówka znajduje się na terenie posiadłości go-
spodarza i kultura wymaga chociaż kurtuazyjnego zachowania 
się i spotkania z gospodarzem i jego rodziną (społeczeństwem 
lokalnym). I kto tu jest tą „chamską hołotą”? O to jest pytanie.

Jak można tak obłudnie postępować, nawoływać do podej-
mowania przez społeczeństwo i samorządy lokalne inicjatyw, 
a nie dopuszczać do ich realizacji?

Gnębi nas i zagraża naszemu zdrowiu koronawirus i drugi 
wirus, jakim jest polityka „partyjniacka”. Piszę o tym do „Wia-
domości Brzosteckich” w ostatnich moich artykułach. Dziwię 
się tylko zachowaniu społeczeństwa lokalnego. Na zebraniu 
wiejskim przed wyborami samorządowymi, jakie odbyło się 
w Kleciach, powiedziałem: „Wybrane przez nas nowe władze 
samorządowe winny słuchać naszego głosu, ale i wyborcy 
powinni udzielać wsparcia swoim władzom lokalnym”.

Płacimy podatki w gminie na potrzeby gminy. Stanowimy 
wspólnotę gminną i gospodarujemy swoimi środkami. Nie 
kierujmy się wyłącznie przepisami i zarządzeniami wyższych 
urzędników (kuratorów itp.). Niestety społeczeństwo podchodzi 
z obojętnością do tych spraw. Brak zorganizowania, brak wza-
jemnego porozumienia się, brak inicjatywy społecznej. Dalej 
pokutuje powiedzenie: „Cicho bądź, nie podskakuj, siedź na 
d… i potakuj”. Z czym to może być związane? Odpowiedź jest 
jedna: zapanowała atmosfera STRACHU. Wszyscy boją się 
zabrać głos i wypowiedzieć w jakiejkolwiek sprawie publicznie, 
aby się nie narazić komukolwiek. Bojaźń bierze się z obawy, 
aby nie zostać zaliczonym do „chamskiej hołoty”. Tylko, że jest 
też powiedzenie: „Kto kogo wyzywa, ten sam się tak nazywa”. 
Masz mieć gębę „zamkniętą w kubeł”, co też jest uskutecznione, 
bo okazja się nadarzyła (maseczki). Mamy słuchać i oglądać 
propagandę w mediach publicznych i oczekiwać ochłapów, 
co nam partia rządząca jeszcze może obiecywać i tym się 
zadowalać. Strach, który ogarnął umysły ludzkie, jest jeszcze 
z innej strony. Opisałem to w moich artykułach w poprzed-
nim numerze „W.B.”, przytaczając wyjątek z Pisma Świętego: 
„APOKALIPSY św. Jana”.

Walczmy o „Dobro” – zwalczajmy „Zło” jakim są: nienawiść, 
zemsta, obłuda, kłamstwo i chciwość.

Z poważaniem 
Bolesław Kowalski

PS 
To, co napisałem powyżej, jest moim poglądem, z którym 

nie musi się zgadzać Redakcja „W.B.”. korzystam tylko z prawa 
„wolnego słowa”, które gwarantuje mi Konstytucja RP

B.K.
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chodziła Matuchna Boża z Kamienice do Jaworza, a z Jaworza 
do Zagórza, z Zagórza do Dęborzyna, z Dęborzyna do Kawę-
czyna, z Kawęczyna do Jodłowej, z Jodłowej do Dębowej, 
z Dębowej do Błażkowej, z Błażkowej do Skorowej, z Skorowej 
do Przeczyce – tam są własne okolice.

W Strzyżowie Szpaczek z Korytkiem po kolędzie chodził.
W Dębicy Bolibrzuch za miastem.
W Osieku Kurcz chłopy kijem łamał.
(…)

DĘBICA (Minucje Sowiźrzałowe)

Dębica, ojczyzny czoło,
Murem obwiedziona wkoło,
K temu obtoczona wałem,
Wiele baszt kosztem niemałem.
Mur wysoko wyniesiony,
Do tego wielkie trzy brony,
Wieża w rynku, mogę przysiąc,
Że ma w sobie łokci tysiąc.
Tak nad miasto wyniesiona,
Alabastrem pobielona.
A na samym wierzchu wieże
Ośm trębaczów miasta strzeże.
(…)
Lud w mieście barzo bogaty,
Żadnej nie znają utraty.
Mieszkają z sobą we zgodzie,
Nie wiedzą o złej przygodzie,
A znaczne handle prowadzą,
Że Ormianów wprzód nie dadzą.
(…)
Bym miał opisować wszytki
Ochędostwa i pożytki,
Których w tym mieście niemało,
Papieru by mi nie zstało.
(…)
Moje to oko widziało,
Choć sie też trochę zełgało.
Nie dziw, choć sie pióro myli,
Sami mię o to prosili.

PILZNO

Pilzno jakbych miał pochwalić,
Tu nie trzeba ludźmi szalić.
Lecz prawda jako sie toczy,
Co ludzie widzą na oczy:
Że to miasto w szczęściu pływa,
Żadna przygoda straszliwa,
Nigdy żadne złe przygody,
Ogień nie szkodzi ni wody.
Ni zły sąsiad, bo miłują
Wszyscy, bo też przyjaźń czują,
Bo ich ludzkość i w potrzebie
Sąsiady ciągnie do siebie.
Kto ich przyjaźni zakusi,
Na Pilzno łaskaw być musi.
Lecz co więcej upatruję,
Kościołowi przypisuję:
Dostatek i ochędóstwo,
Znać, iże tam nie ubóstwo,
Gdzie ksiądz oficyjał dbały
Wiedzie porządek niemały.

Bo z jego starania wiele
Porządnych rzeczy w kościele.
Kościół nowo zasklepiony,
Malowaniem ozdobiony,
Do tego nowe organy,
To cud jeden, niewidany
Nie tylko w Polskiej Koronie,
Ale w żadnej inej stronie.
(…)
By to był król Dawid wiedział,
Gdzie taki rzemieślnik siedział,
Nie rządziłoby go złoto,
Starałby się pilnie o to.
Oto my, za darem Bożem,
Darmo się nasłuchać możem.
(…)
O, rządźco Bożego Domu,
Trudno to przypisać komu
Tak rządnemu, jedno tobie,
Wielki dar Boży masz w sobie.
(…)

Literatura sowizdrzalska często przedstawiała dziadowa-
nie jako sposób na życie. Mówi o tym m.in. „Peregrynacyja 
dziadowska”. Są tam nawet porady, jak skutecznie udawać 
chorego lub kalekę, żeby wzbudzać litość ludzi i wyżebrać 
od nich pieniądze. Peregrynacje, czyli wędrówki dziadów od 
miasta do miasta, od jarmarku do jarmarku, pozwalały im żyć 
z wyłudzonej jałmużny bez podejmowania żadnej pracy. 

„Słuchaj, proszę, czytelniku miły,
Jeślićby się prace naprzykrzyły,
A chciałby się na tym świecie obyć,
Owa zgoła jeślić ciężko robić,
Posłuchajże jedno mojej rady:
Weźmi biesagi, wleźże między dziady.”

Dalej możemy przeczytać opis zjazdu dziadów w Jodłowej:

„Przydało się w jednej wsi niedawnego czasu,
Tu u Pilzna, w Jodłowej, na sławnym kiermaszu,
Który bywa w jesieni po świętym Stańsławie,
Tamech się tej dziadowskiej przysłuchał rozprawie.
Których było na ten czas więcej niż sto zgoła.
Siedli sobie przed karczmą, tuż podle kościoła,
Że się im lud dziwował, tak wielkiej gromadzie
Jam się tylko przysłuchał ich tajemnej radzie,
Bom wtenczas pielgrzymował, mnie się już nie strzegli,
Tylko ludzi, i to się już byli rozbiegli.”

Dziadowie wymieniali się doświadczeniami, radzili, jak i gdzie 
najskuteczniej żebrać. Utwór kończy się „Zamknieniem”, gdzie 
wyraźnie odróżnia się tych, którzy muszą „dziadować” z powodu 
prawdziwej choroby lub kalectwa i robią to „abo w szpitalu, 
abo przy kościele” od tych, co posiedli „sztukę dziadowską”, są 
mistrzami udawania, „boby robić musieli, zdrowymi będący.”

Dla współczesnego czytelnika literatura sowizdrzalska może 
stanowić ciekawostkę ze względu na wzmianki o lokalnych 
miejscowościach, o dawnym życiu na tych terenach. Jest to 
szczególnie ważne dla osób, które stąd się wywodzą, ale już 
tu nie mieszkają. Do takich ludzi należy znany brzostowianom 
Pan Adam Gromadzki, który przekazał ze swoich zbiorów 
„Antologię literatury sowizdrzalskiej” opatrzoną wstępem 
Stanisława Grzeszczuka, wydaną przez Bibliotekę Narodową 
w roku 1985. Z tej pozycji zaczerpnęliśmy fragmenty wstępu 
oraz utworów wyżej cytowanych.

U. Kobak

Dokończenie ze str. 22
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proste, łatwe do zrozumienia,  
AlE PRAWDZIWE I WIElKIE Fb.Com

 ¾ Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsuć komuś 
humor jest dla niektórych najlepszą drogą do poprawy własnego.

 ¾ Głupiec, który zrozumiał, że jest głupcem, już nim nie jest… /F. Dostojewski/
 ¾ W życiu wygrywa tylko ten, kto pokonał samego siebie, kto pokonał swój strach, swoje lenistwo, swoją nieśmiałość.
 ¾ Lepiej spróbować i zawalić, niż zawalić, nie próbując w ogóle.
 ¾ Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być.
 ¾ Zanim osądzisz, najpierw postaraj się go zrozumieć.
 ¾ Nie można kochać innych, nie kochając siebie.
 ¾ Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego, co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje szczęścia.
 ¾ Ci, którzy się uczą, posiadają ziemię, natomiast ci, którzy się nauczyli, będą doskonale przygotowani do życia w świecie, 
jakiego już nie ma. /E. Hoffer/

 ¾ Chcesz prosty przepis na porażkę? Staraj się wszystkich zadowolić.
 ¾ Wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz. /P. Coelho/
 ¾ Zanim coś powiesz, niech Twoje słowa przejdą przez troje drzwi: Po pierwsze zapytaj siebie, czy to, co chcę powie-
dzieć, jest prawdziwe. Po drugie czy to, co chcę powiedzieć, jest potrzebne. Po trzecie zapytaj siebie, czy to, co chcę 
powiedzieć, płynie z serca.

 ¾ Mądrych ludzi poznasz po tym, z czego się śmieją.
 ¾ Pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się 
ważnymi. /Papież Franciszek/

Wybrała Maria Kawalec

ŚmieCh to zdrowie. to nie banał.  
on naprawdę leCzy.  fb.com

Czy w tę sobotę będzie można się 
wykąpać? Od wielu tygodni każą tylko 
myć ręce.

  
Rozmawia dwóch lekarzy: 
- Wiesz, że na koronawirusa najlepszy 

jest czosnek? 
- Podnosi odporność?
- Nie, ale sprawia, że nikt się do ciebie 

nie zbliży na mniej niż metr. 
  

Oczywiście, że gadam do siebie. Cza-
sem potrzebuję porady eksperta.

  
Profesor do początkującego lekarza: 
- Przecież pana pierwszy pacjent wy-

zdrowiał, nie rozumiem więc, dlaczego 
jest pan zdenerwowany? 

- Bo nie mam pojęcia, panie profe-
sorze, co mu pomogło…

  
Do gabinetu psychiatry wchodzi 

mężczyzna z żoną, skarżąc się na jej 
apatię. Lekarz porozmawiał z pacjentką, 
potem ją objął, pogłaskał i kilka razy 
pocałował. Wreszcie zwraca się do 
obecnego przy tej scenie męża: 

- Oto zabiegi, które są potrzebne 
pańskiej żonie. Powinny być stoso-
wane przynajmniej co drugi dzień. No 

powiedzmy we wtorki, czwartki i so-

boty. 
- Dobrze, we wtorki i czwartki mogę 

żonę do pana przyprowadzać, ale so-
bota wykluczona – gram z kolegami 
w karty!

  
Pacjent skarży się doktorowi: 
- Panie doktorze, nie mogę usnąć. 

Przewracam się z boku na bok i nic! 
- Też bym nie zasnął, jakbym się tak 

wiercił.
  

W sądzie: 
- Czy oskarżony był już karany?
- Tak, za konkurencję. 
- Za konkurencję nikogo się nie karze! 

A co oskarżony robił? 
- Takie same banknoty jak mennica 

państwowa.
  

Pod bramą do raju stoją: ksiądz i kie-
rowca autobusu. Obydwaj pukają do 
bramy raju. Otwiera im Piotr i pyta: 

- Co robiliście w życiu, że chcecie 
wejść do nieba? 

Na to kierowca autobusu: 
- No, ja jeździłem autobusem i roz-

woziłem ludzi. 
Potem ksiądz: 
- Ja byłem księdzem i odprawiałem 

mszę ku chwale niebu. 
Święty Piotr pomyślał chwilę 

i odpowiada: 
- Ty, kierowco, witaj w niebie, bo 

twoje czyny zostały zauważone, a były 
dobre, a ty księże idź do czyśćca na 
kilka lat. 

Na to ksiądz z oburzeniem mówi: 
- Jak to, ja dla chwały wiary służy-

łem, a ten tylko se jeździ i dostaje się 
do nieba? 

Święty Piotr odpowiada: 
- Tak właśnie on. Jak ty dawałeś 

kazania, to wszyscy spali w kościele, 
a jak on prowadził autobus, to wszyscy 
zaczynali się modlić!

  
Jasiu przychodzi do domu, a mama 

na to: 
- Skąd masz te jabłka? 
- Od sąsiada. 
- A sąsiad wie o tym? 
- Tak, bo przecież mnie gonił.

  
W przedszkolu: 
- Tomku, kim chciałbyś być jak do-

rośniesz? 
- Kiedy dorosnę, chciałbym się oże-

nić, kupować żonie brylanty i drogie 
futra i kupić jej najnowszy model Ferrari. 

- Zuch, siadaj! A ty Brajanku? 
- Wcześniej chciałem zostać astro-

nautą, ale teraz to chciałbym być żoną 
Tomka. Wybrała Maria Kawalec
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Dokończenie na str. 25

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 1) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? fot. 
s. 31) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 lipca 2020 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ROZWIĄZANIE:
Krzyżówka
lipiec 2020
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"

Imię i nazwisko, miejscowość

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

POZIOMO: 4) Imię Guinnessa, aktora angielskiego. 7) Stolica 
Azerbejdżanu. 13) Autor utworów prozaicznych lub poetyckich; 
pisarz. 15) Tandeta, coś o małej warości, coś bezwartościo-
wego. 16) Dawniej: prześcieradło, koszula śmiertelna okry-
wająca nieboszczyka. 17) Andrzej, piosenkarz - „Czarny Aliba-
ba” 18) Młodszy od harcerza. 19) Imię męskie - 6 VI 20) Imię 
Sadata, polityka egipskiego, prezydenta Egiptu. 21) Organizm 
żyjący w środowisku pozbawionym tlenu atmosferycznego; bez-
tlenowiec. 22) Martina, tenisistka 26) Miasto w Indiach, stolica 
stanu Maharasztra. 29) Wojsk.: broń miotająca strzały. 30) Wło-
sy naśladujące naturalne uczesanie. 32) Birbant, bibosz; utra-
cjusz. 35) Pieniądze dla porywaczy 36) Rodzaj starożytnego 
liczydła. 37) Wierzchnia ściana pudła instrumentu muzyczne-
go. 39) Stolica Lesotho. 41) Robotnik nakładający zaprawę na 
ściany budynków, na stropy. 46) Stolica Wenezueli. 47) Stolica 
Somalii, port nad Oceanem Indyjskim. 48) ... sztandarowe, na 
apelu 49) Nerki zwierzęce. 50) Juan Antonio (ur. 1920), hiszp. 
działacz sportowy; od 1980 prezydent MKOl. 51) Czwarta część 
roku; trzy miesiące. 52) Figura stylistyczna; powtórz. wyrazu lub 
zwrotu na początku zdania; epanafora.

27 28

PIONOWO: 1) Sport: w boksie: obustronne przetrzymywanie się przeciwników w zwarciu; 
klincz. 2) Najprostszy nienasycony węglowodór alifatyczno-aromatyczny; winylobenzen. 3) Sta-
nisław (1918-63), pisarz, z zawodu elektrotechnik; „Boso, ale w ostrogach”. 4) W grze w karty: 
kolor, którego karty biją wszystkie inne kolory; atu. 5) Pogłoski, słuchy, wieści. 6) Tytuł feudal-
nego władcy wśród ludów tureckich i mongolskich. 7) Punkt, ośrodek dyspozycyjny obsługujący 
pewne instytucje, uczestników wypraw. 8) Rzeka płynie przez Chabarowsk. 9) Rosyjska zupa 
rybna. 10) Pierwiastek chem. o symbol Fe, 11) Wg „Nowego Testamentu” pośrednik Boga, 
zwiastujący Jego plany; Anioł. 12) Rabunkowy napad bandycki, napaść zbójecka. 14) rzeka, 
szwajcarski dopływ Renu przepływa przez Berno. 23) mały Ireneusz 24) Bezmyślny, ogra-
niczony, tępy, niedorozwinięty. 25) Trójkątna rybka w akwarium 26) Archipelag ok. 700 
wysp koralowych na Oceanie Atlantyckim. 27) Gęsty syrop, produkt uboczny przy produkcji 
cukru. 28) Stolica Turcji. 30) Posunięcie; zachowanie się, postąpienie, czyn, uczynek, gest, 
akt. 31) Halina (1909-82), pisarka; „Uczniowie Spartakusa”, „Chłopcy ze Starówki”. 33) Zbiór 
wszystkich liter pisma, ułożony wg tradycyjnego porządku; alfabet. 34) Właściwości wnętrza 
pod względem słyszalności dźwięków. 38) Model opla. 40) Krzew owocowy podobny do 
czarnej porzeczki. 42) Zdolność organizmu do odbierania wrażeń określ. rodzaju (np. słuchu, 
wzroku). 43) Egzotyczna jaszczurka, moloch kolczasty; smok latający. 44) Burczymucha, gry-
maśnik, hipochondryk, kapryśnik, mantyka, nudziarz, śledziennik, tetryk, zrzęda. 45) Drzewo 
liściaste z rodziny wierzbowatych, o korze żółtawoszarej i okrągławych liściach. 46) Rodzaj 
wełnianej góralskiej kurtki z bogatym haftem; gunia.
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XI TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN 
w ząbkaCh
20 czerwca 2020 roku w Ząbkach 

koło Warszawy odbył się XI Turniej 
Kyokushin Karate. W związku z reżimem 
sanitarnym zawody zostały rozegrane 
w formule bezkontaktowej, rozegrana zo-
stała tylko konkurencja KATA polegająca 
na wykonywaniu pewnego ustalonego 
schematu składającego się z różnych 
technik (pozycje, kopnięcia, uderzenia, 
bloki). W zawodach tych brały udział 
dwie nasze utytułowane zawodniczki, 
które jak zwykle nie zawiodły, odnosząc 
swoje kolejne sukcesy. Pierwsze miej-
sce w swojej kategorii wiekowej zdobyła 
Kornelia Szczepkowicz oraz drugie miej-
sce w swojej kategorii zdobyła Wiktoria 
Pietrzycka. Sędziował sensei Robert Kol-
busz, a kibicowali naszym zawodniczkom 
Patrycja Kolbusz oraz Bartosz Mendoń. 

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

Robert Kolbusz

powtórka z języka polskiego 

Józef Ignacy Kraszewski (1812 – 1887) 
był znanym polskim prozaikiem, poetą, 

publicystą, krytykiem i historykiem. Jego 
zapomniany wiersz „Dziad i Baba” prze-
pojony satyrą w stosunku do ludzkich 
wad, spiętrzony śmiesznymi zabawny-
mi sytuacjami, uwypukla pewne cechy 
charakteru. Ukazuje postawę niezgodną 
z naturą, rzekomą szlachetność. Autor 
wyraźnie rozprawia się z zakłamaniem 
i hipokryzją . Najgorsze dla bohaterów 
to spełnienie ich modłów. Nie udawaj 
lepszego, niż jesteś w rzeczywistości!! 
Natury nie da się oszukać – to wyraźne 
przesłanie zawarte w wierszu.

DZIAD I BABA

Był sobie dziad i baba — 
Bardzo starzy oboje, 
Ona kaszląca, słaba, 
On skurczony we dwoje.

Mieli chatkę maleńką, 
Taką starą jak oni, 
Jedno miała okienko, 
I jeden był wchód do niéj. 
 
Żyli bardzo szczęśliwie, 
I spokojnie jak w niebie, 
Czemu ja się nie dziwię, 
Bo przywykli do siebie. 

Tylko smutno im było. 
Że umierać musieli, 
Że się kiedyś mogiłą, 
Długie życie rozdzieli. 
 
I modlili się szczerze, 
Aby Bożym rozkazem, 
Kiedy śmierć ich zabierze, 
Zabrała dwoje razem. 
 
— Razem! to być nie może, 
Ktoś choć chwilą wprzód skona — 
— Byle nie ty nieboże, 
— Byle tylko nie ona.
 
— Wprzód umrę — woła baba 
Jestem starsza od ciebie, 
Co chwila bardziéj słaba, 
Zapłaczesz na pogrzebie. — 
 
— Ja wprzódy — moja miła. 
Ja kaszlę bez ustanku. 
I zimna mnie mogiła. 
Przykryje lada ranku. 
 
— Mnie przódy — Mnie kochanie! 
— Mnie mówię — ! Dość że tego — 
Dla ciebie płacz zostanie, — 
— A tobież nie, dla czego? 
 
I tak daléj i daléj, 
Jak zaczęli się kłócić, 

Tak się z miejsca porwali — 
Chatkę chcieli porzucić — 
 
Aż do drzwi — puk powoli 
— Kto tam. — otwórzcie proszę. 
Posłuszna waszéj woli, 
Śmierć jestem, skon przynoszę. —
 

— Idź babo drzwi otworzyć — 
— Ot to, idź sam! jam słaba — 
Ja się pójdę położyć, 
Odpowiedziała baba. 
 
— Fi! śmierć na słocie stoi 
I czeka tam nieboga! 
Idź — otwórz z łaski swojéj — 
— Ty otwórz moja droga. 
 
Baba za piecem z cicha, 
Kryjówki sobie szuka, 
Dziad pod ławę się wpycha, 
A śmierć stoi i puka. 
 
I byłaby lat dwieście, 
Pode drzwiami tam stała, 
Lecz znudzona, nareście, 
Kominem wleść musiała. 

Wybrała Maria Kawalec
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groCh z kapustą
Celibat

Celibat (łac. caelebs – bez żony, samotny) – forma życia 
polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia 
w związek małżeński i wstrzemięźliwości seksualnej. Ma cha-
rakter religijny i jest praktykowany przez kapłanów Kościoła 
rzymskokatolickiego oraz mnichów wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich. Także duchowni w innych religiach, jak 
np. buddyzm praktykują celibat.

Celibat księży został usankcjonowany prawnie dopiero w XI 
wieku w czasach Grzegorza XVII w ramach tak zwanej reformy 
gregoriańskiej. Papież Innocenty III (1198-1216) uznał celibat 
za obowiązujące w Kościele prawo. Praktyka bywała jednak 
różna. Za ostateczną datę potwierdzającą obowiązek celibatu 
uznaje się niekiedy dopiero 1917 rok, gdy wprowadzono nowy 
Kodeks Kanoniczny. W każdym razie wprowadzanie celibatu 
było stopniowe, nie ma tutaj jednej pewnej, przełomowej daty. 

Celibat wprowadzono przede wszystkim, dlatego że poprzez 
małżeństwo (i szerzej: poprzez wszelkie kontakty seksualne) 
ciało kapłana staje się nieczyste, zbrukane, nie ma w nim miej-
sca dla Chrystusa. Poza tym dzieci zrodzone z takiego związku 
przejmowały część majątku należącego do Kościoła. Postulat 
celibatu był uzasadniany również wymaganiami moralności 
chrześcijańskiej.

Przeciwnicy bezżeństwa kapłanów polemizowali z twierdze-
niami, że walka z małżeństwami i konkubinatami księży jest 
jednocześnie walką o odnowę moralną ludzi Kościoła. Uważali 
bowiem, że zakaz związków z kobietami prowadzi, paradok-
salnie, do odwrotnego rezultatu: gdy zamknie się ludziom 
Kościoła drogę realizowania swojej seksualności w sposób 
legalny i naturalny, będą się mnożyć wśród kleru zachowania 
niemoralne i perwersyjne, jak chociażby stosunki homosek-
sualne, czyli sodomia. 

Z medycznego punktu widzenia brak aktywności seksualnej 
może skutkować między innymi przerostem prostaty u męż-
czyzn, predyspozycjami do depresji, a nawet przyśpieszeniem 
procesów starzenia się organizmu. Oczywiście jest to kwestia 
indywidualna, to, czy wystąpią aż tak negatywne skutki absty-
nencji, zależy od uwarunkowań genetycznych, miejsca seksu 
w hierarchii potrzeb danej osoby. 

W aspekcie teologicznym celibat wynika z tego, że kapłani 
„powołani są do tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu 
i Jego sprawom, oddając się całkowicie Bogu i ludziom […] 
Przyjęty radosnym sercem, celibat zapowiada bardzo jasno 
Królestwo Boże” (KKK, 1579), w którym – jak wyjaśnia Je-
zus – nie będziemy się żenili, ani za mąż wychodzili. Dojrzale 
przeżywany celibat to potwierdzenie, że ksiądz czerpie sens 
i radość życia z bezinteresownej miłości do ludzi, których 
traktuje jak swoich krewnych. Jest też potwierdzeniem tego, 
że ten, kto kocha, dostrzega w drugim człowieku całą osobę, 
a nie jedynie jej ciało.

Wszystkie powyższe mądrości zaczerpnęłam z Internetu, 
gdyż zaczęłam zastanawiać się, dlaczego w seminariach kształci 
się obecnie tak mało kleryków. Z pewnością przyczynia się do 
tego nagłaśnianie sprawy molestowania dzieci, ministrantów 
i osób upośledzonych, ale sprawa pedofilii wśród duchownych 
była zbyt długo ukrywana przez proboszczów i biskupów, 
winni przenoszeni byli do innej parafii, gdzie dalej uprawiali 
swój proceder. Oczywiście w stosunku do ogółu duchownych 
jest to znikomy procent, ale zepsute jabłko potrafi zepsuć całą 
ich skrzynkę. 

Wydaje mi się również, że umieszczenie religii w planie 
nauczania szkoły i to jeszcze w wymiarze dwóch godzin ty-
godniowo, wystawianie ocen końcowych i zaliczanie ich do 
średniej ze świadectwa końcowego nie wyszło jej na dobre. 
Uczniowie zaczęli traktować religię jako obowiązkowy, nudny 

i niepotrzebny przedmiot. Tym bardziej, że nie jest to nauka 
religii, a właściwie nauka wiary. Może gdyby była to etyka 
z dużą dawką religii – w zależności od uczniów – katolickiej, 
prawosławnej, muzułmańskiej itp., w wymiarze jednej godziny 
lekcyjnej tygodniowo, efekt byłby lepszy? Bo pomimo tak dużej 
liczby godzin w cyklu nauczania w miastach sporo młodzieży 
nie przystępuje do Sakramentu Bierzmowania, a w momencie 
osiągnięcia pełnoletniości i braku potrzeby zgody rodziców 
przestają na nią uczęszczać. Nie wiem, czy mam rację, ale 
takim osobom mówię, że w przyszłości nie będą mogli wziąć 
ślubu kościelnego, być ojcem/matką chrzestną, świadkiem 
na ślubie kościelnym itp. Muszę tu również wspomnieć, że 
nauczanie religii przy takim nastawieniu młodzieży nie należy 
do przyjemności – sfera duchowa w porównaniu z materialną 
wydaje się błahą, a rzeczy ostateczne bardzo odległe.

Na ogół celibat kojarzony jest wyłącznie z nakazem wstrze-
mięźliwości seksualnej, ale w życiu znaczenia nabiera brak 
bliskości drugiej osoby, samotność, brak troski w wypadku cho-
roby, brak osoby prowadzącej dom i kuchnię, brak powiernika 
w chwilach zwątpienia i niepowodzenia oraz brak potomstwa, 
czyli zapewnienia ciągłości genów.

Może więc przyszedł czas, aby znieść celibat? Bo jeśli mamy 
do wyboru brak księży lub pozwolenie na małżeństwo, to 
wybieram to drugie. Nie wyobrażam sobie życia bez obec-
ności osoby duchownej – sprawowanie Mszy św., udzielanie 
sakramentów, pomoc i pociecha w rzeczach ostatecznych, 
danie nadziei na życie wieczne, mądre porady na życiowych 
zakrętach itp. Papież Franciszek słusznie zastanawia się nad 
wprowadzeniem możliwości sprawowania funkcji osoby du-
chownej przez żonatych mężczyzn tam, gdzie brak jest księży, 
oczywiście pod określonymi warunkami.

Cieszę się, że obecnie ministrantami mogą być też dziew-
czyny, gdyż smutna jest Msza św. z samotnym księdzem przy 
ołtarzu. Kończąc, życzę księżom wytrwałości w pokonywaniu 
przeszkód typowych dla stanu duchownego – cieszymy się, 
że jesteście.

Janina Słupek 

Cennik reklam i ogłoszeń
Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub 
ogłoszenia 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 ogło-
szenia 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 przypadku wolnego miejsca na stronach kolorowych.
 ¾ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obo-
wiązują opłaty za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.
 ¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej 
połowie miesięcznika.
 ¾ Płatności należy dokonywać na numer konta po-
dany w stopce gazety.
 ¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje 
rachunki za zamieszczenie reklamy.
 ¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
 ¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek 
organizacyjnych gminy.
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39-230 Brzostek

ul. Szkotnia23

tel/fax 14 683 03 99

kom. 666 842 386

Kasacja pojazdów tel. 606 347 031, 666 842 379

- 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

ważna inFormaCja
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 lipca na adres: wiadomosci@brzostek.pl

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z CZERWCOWEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Rajska jabłoń
Fotograficzna zagadka geograficzna: Rzeszów
Hasło krzyżówki: Biada temu, co cudze połyka i zjada. 

Nagrodę książkową wylosowali: Anna Dachowska ze Smarżowej (krzyżówka), Marta Pietrzycka z Brzostku 
(zagadka geograficzna), nikt nie odgadł zagadki przyrodniczej.



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W MASECZKACH

REŻIM SANITARNY PODCZAS ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Zagadka geograficzna Co to za miasto? 
Radny Daniel Wójcik na sesji Rady Powiatu Dębickiego

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Fot. Szymon Rogaczewski z Woli Brzosteckiej

Fot. Tomasz Baran z BrzostkuFot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Krzysztof Szymański z Lipinek

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Ewa Święch z Nawsia BrzosteckiegoFot. Sylwia Samborska z Januszkowic

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej


