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Naczytał się Raka
U. Kobak ● rys. Anna Ochotnicka

Powiadają, że Jakób Szela 
u bab miał wielkie wzięcie. 
I nic dziwnego, bo baba 

jest głupia i zawsze woli takiego 
chłopa, co ją ma za nic – pisze 
Radek Rak w „Baśni o wężowym 
sercu”. Daniel Wójcik, radny 
powiatowy, zawsze świata cie-
kawy, postanowił wypróbować, 
czy rzeczywiście tak jest, co 
widać na załączonym obrazku. 
Stąd ta postawa wyprostowana, 
ręce z tyłu, oczy wypatrujące nie 
wiadomo kogo… I chyba jednak 
to działa, bo mimo totalnego 
zlekceważenia „baby”, soczysty 
całus wylądował mu na policzku 
udostępnionym w akcie wielkiej 
łaskawości jego właściciela. 

Z drugiej strony nie ma co 
ryzykować z przytulaniem, bo 
tenże Rak wspominał też, że 
kobiety mają gorętszą skórę od 
mężczyzn. Wójcik, jako aktywny 
strażak, dobrze wie, czym może 
się skończyć nadmierny gorąc…

Miejmy nadzieję, że te 
Wójcikowe eksperymenty na 
wzór Szeli ograniczą się jedy-
nie do relacji damsko-mę-
skich i nie będzie próbował 
porwać „chamów” przeciwko 
„jaśniepanom”.

Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski

Burmistrz Brzostku informuje

1. 16 czerwca 2021 r. został rozstrzy-
gnięty przetarg na wykonanie placu 
zabaw w Nawsiu Brzosteckim. Najko-
rzystniejszą ofertę przedstawiła fir-
ma FPHU EPX Architektura Ogrodów 
z Pustkowa. Prace ruszą niebawem. 
Koszt inwestycji to ponad 238 tys. zł, 
z czego 79 tys. zł pochodzi z dotacji 
pozyskanej przez Gminę Brzostek za 
pośrednictwem LGD Liwocz z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

2. Już tylko do 12 lipca można składać wnioski do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu zabudowy mieszkaniowej (wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko) w miejscowościach Brzostek i Za-
wadka Brzostecka. Wnioski przyjmowane są codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30 w Urzę-
dzie Miejskim w Brzostku - pokój nr 4. Natomiast uwagi do 
prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wno-
szone  na piśmie do Burmistrza Brzostku, a  także ustnie 
do protokołu w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Brzostku, 
ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek oraz drogą elektroniczną na ►
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adres: konsultacje@brzostek.pl w  nieprzekra-
czalnym terminie do 26 lipca 2021 r. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do udziału!

3. W najbliższym czasie, tj. w okolicach sierpnia, 
ruszą również prace przy długo wyczekiwanym 
łączniku ul. Okrągła z ul. Gryglewskiego. 
18 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę z firmą 
PDM z Dębicy. Dla przypomnienia – planowana 
jest budowa 628 m.b. drogi o szerokości 5 m wraz 
z chodnikiem, oświetleniem drogowym LED oraz 
pozostałą infrastrukturą drogową. Zostaną rów-
nież przebudowane dwa skrzyżowania, a most 
przy obecnym wjeździe na stadion będzie wybu-
dowany na nowo. Bezpośredni dojazd od strony 
Brzostku do stadionu sportowego oraz do pozo-
stałych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji 
znacznie ułatwi komunikację, co sprawi, że będą 
one miejscem bardziej atrakcyjnym rekreacyj-
nie, sportowo i wypoczynkowo. Koszt inwestycji 
to ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę 
ul. Gryglewskiego wynosi 60%.

4. 24 czerwca 2021 r. podpisana została umowa 
z firmą PDM S.A. z Dębicy na przebudowę drogi 
Kamienica Górna – Granice oraz przekazano 
plac budowy. Oczekujemy na rozpoczęcie prac, 
których zakończenie przewidywane jest na poło-
wę października. Przebudowany i poszerzony do 
3,5 m (do 5 m na mijankach) będzie najbardziej 
zniszczony ok. kilometrowy odcinek drogi. Wy-
konana zostanie też nowa podbudowa, pobocza 
oraz pozostała niezbędna infrastruktura. Koszt 
inwestycji to 702 005,78 zł.

5. W Urzędzie Miejskim w pokoju nr 13 znajduje 
się Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu moż-
na skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygoto-
waniu wniosku o dofinansowanie na wymianę 
źródła ciepła i termomodernizację domu oraz 
uzyskać niezbędne zaświadczenie o dochodach. 
„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli 
i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych 
dwóch lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. 

Odszedł Ferdynand Bugno

19 czerwca w wieku 72 lat zmarł mieszkający w Brzostku Fer-
dynand Bugno – społecznik, samorządowiec, autor felietonów 
oraz książki. Przez wiele lat wspierał rolników, pracując w biu-
rze Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jodłowej. 
Dwukrotnie (w latach 2002-2006 i 2010-2014) pełnił mandat 
radnego w Radzie Powiatu Dębickiego, reprezentując okręg 
Brzostek-Jodłowa.

Msza Święta pogrzebowa odbyła się 22 czerwca o godz. 15:00 
w kościele parafialnym w Brzostku. Rodzinie raz jeszcze składamy 
najszczersze kondolencje.
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Wojsko docenia

22 czerwca 2021 r.dwie mieszkanki naszej 
Gminy – Pani Janina Wstawska z Grudnej 
Górnej i Pani Maria Stanek z Kleci otrzyma-
ły z rąk ppłk. mgr. inż. Bogusława Antasa 
w asyście cz. p.o. por. mgr. Mariusza Pustuł-
ki srebrne medale za zasługi dla obronności 
kraju. Medale te są nadawane w uznaniu dla 
rodziców, którzy wychowali kilkoro dzieci 
na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Srebrny 
medal może zostać przyznany rodzicom co 
najmniej trójki lub czwórki dzieci pełniących 
nienagannie służbę wojskową. W imieniu 
Burmistrza Brzostku gratulacje obu Paniom 
złożył zastępca Adam Kostrząb. Raz jeszcze 
serdecznie gratulujemy!
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77. rocznica pacyfikacji

W tym roku obchodziliśmy 77. rocznicę 
pacyfikacji Brzostku. Przy złożeniu kwia-
tów i zapaleniu zniczy przed płytą upa-
miętniającą ofiary tej tragedii przy ul. 20 
Czerwca burmistrzowi asystowali samorzą-
dowcy, mieszkańcy oraz poczet sztandaro-
wy i strażacy z OSP w Brzostku. W skrom-
niejszym gronie zapalili znicze także na 
cmentarzu parafialnym, gdzie spoczywają 
prochy 11 zamordowanych mieszkańców 
miasta. Pamiętali również o rozstrzelanych 
i spoczywających w Warzycach: Franciszku 
Forysiu, Henryku Grzebieniowskim, Józe-
fie Kmieciku, Franciszku Gryglu oraz Woj-
ciechu Sadeckim, a także zamordowanych 
w Iwoniczu Janie Karasiu oraz braciach Pio-
trze i Janie Staniszewskich. 
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Z pRac 
Rady Miejskiej
Opracowała E.Sz.

1 czerwca 2021 r. Rada Miejska 
w Brzostku obradowała na XXXI 
sesji pod przewodnictwem pana 

Marcina Sasa Przewodniczącego Rady. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
Rada Miejska podjęła uchwałę w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na 
2021 rok. Zmiany w budżecie dotyczyły 
zwiększenia dochodów i wydatków 
budżetu o kwotę 99.564 zł w związku 
z otrzymaniem dotacji ze środków 
pochodzących z opłat za wyłączenie 
gruntów rolnych z produkcji rolniczej 
oraz z tytułu zwiększonych wpływów 
z opłat i zwrotów z rozliczeń. W ramach 
przeniesień z planowanych wydatków 
majątkowych, dokonano przeniesienia 
kwoty 526.000 zł na zadania bieżące – 
drogi publiczne powiatowe, z przezna-
czeniem na udzielenie pomocy finan-
sowej dla Powiatu Dębickiego 
w związku z dofinansowaniem realiza-
cji zadania własnego Powiatu, obejmu-
jącego „Remont drogi powiatowej Nr 
1319 R Brzostek - Kamienica Górna - 
Smarżowa wraz z remontem przepustu 
w miejscowości Wola Brzostecka, 
Kamienica Górna, Bączałka i Smar-
żowa. Remont mostu na potoku Kamie-
nica w ciągu drogi powiatowej Brzo-
stek - Kamienica Górna - Smarżowa 
w miejscowości Bączałka”. Zadanie to 
będzie realizowane w latach 2021 – 
2022. W związku z tym zostały podjęte 
kolejno dwie uchwały: w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Dębickiemu na realizację zada-
nia własnego Powiatu oraz w sprawie 
upoważnienia Burmistrza Brzostku 

do zaciągnięcia zobowiązania finan-
sowego na poczet środków budżetu 
gminy w 2022 roku z przeznaczeniem 
na pomoc finansową dla Powiatu 
Dębickiego na realizację zadania wła-
snego Powiatu. W dalszej części obrad 
Rada Miejska w Brzostku podjęła 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobo-
wiązania finansowego na realizację 
inwestycji pod nazwą „Budowa 
odcinka drogi gminnej łączącej ul. 
Gr yglewskiego z ul. Okrągłą 
w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gry-
glewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbu-
dową i przebudową infrastruktury 
technicznej przedmiotowych dróg” 
oraz uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów. 
Kolejną uchwałą Rada Miejska 
w Brzostku zatwierdziła Sprawozda-
nie Samodzielnego Gminnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Brzostku za 2020 rok. Podjęto 
również uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na zamianę nieruchomości 
położonych w Gorzejowej, celem ure-
gulowania istniejącego stanu na 
gruncie drogi gminnej „do Kościoła”.

po absolutorium

Uzyskanie absolutorium i wotum zaufania jest zawsze 
dla każdego burmistrza powodem do radości i satys-
fakcji. Mam taką i ja. Udało mi się wreszcie wytłu-

maczyć praktycznie wszystkim radnym, że absolutorium 
to nie rozliczanie burmistrza z obietnic, tylko z wykonania 
budżetu, który Rada Miejska powierzyła mu do wykonania. 
Dopiero wotum zaufania po przedstawieniu raportu o stanie 
gminy jest możliwością bardziej subiektywnej oceny pracy 
burmistrza, chociaż także i w tym przypadku radni powinni 

się kierować względami obiektywnymi. Jednak każdy 
wynik głosowania nad wotum zaufania należy zaakcepto-
wać. Nie o tym jednak chciałem pisać, tylko o przyszłości 
miasta i gminy. 

Priorytetem na najbliższe lata w większości naszych 
sołectw musi być wodociągowanie, bo wskaźnik niespeł-
na 45% to stanowczo za mało. Niestety, wstrzymała nas 
projektowo pandemia i będzie to miało znaczący wpływ 
na postępy naszych prac. Liczymy, że spełnią się obietni-
ce zawarte w programie Nowego Ładu i przekazane zosta-
ną zapowiadane przez rząd środki na zadania z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej. Tylko przy ich pomocy 
będziemy mogli zrealizować nasze zadania, bowiem nie 
jesteśmy w stanie wykonać tych inwestycji z własnych 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Kolejna XXXII sesja odbyła się 
29 czerwca br. Obradom przewodniczył 
pan Marcin Sas Przewodniczący Rady. 
Realizując przyjęty porządek obrad, 
Rada Miejska w Brzostku po złożeniu 
Raportu o stanie Gminy Brzostek za 
2020 rok udzieliła Burmistrzowi Brzost-
ku wotum zaufania. Następnie radni 
przyjęli sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Brzostek za 2020 rok. 
Rada Miejska w Brzostku 12 głosami 
„za” i 2 głosami „wstrzymującymi 
się” udzieliła absolutorium za 2020 
rok Burmistrzowi Brzostku. W dalszej 
części obrad radni przyjęli zmiany 
do uchwały budżetowej na 2021 rok. 
W ramach przeniesień planowanych 
wydatków budżetu gminy na 2021 
r. przeznaczono kwotę 13.000 zł na 
udzielenie dotacji dla Spółki Wod-
nej w Brzostku, na konserwację rowu 
melioracyjnego nr R-4 oraz 7.000 zł 
na konserwację rowu melioracyjne-
go nr R-C w miejscowości Klecie. Na 
dofinansowanie wydatków remonto-
wych w remizie OSP Siedliska-Bogusz 
przeznaczono kwotę 5.000 zł. Kolejną 
uchwałą Rada Miejska wyraziła zgo-
dę na przystąpienie do opracowania 
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
„Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 -2030. 
Przyjęto również uchwałę w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach.

Za wybitne osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne i za całokształt dorob-
ku Rada Miejska w Brzostku nadała 
tytuł Honorowego Obywatela Gmi-
ny Brzostek pani prof. dr hab. Marii 
Nowakowskiej.

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

►

● fot. Paweł Batycki 

● fot. Paweł Batycki 
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dochodów. Dokończyć musimy też kilka istotnych dróg na 
terenie gminy, wybudować projektowane oświetlenie przy 
drogach powiatowych oraz sfinalizować prace remontowe 
oraz infrastrukturalne przy obiektach szkolnych. Natomiast 
w Brzostku czeka nas zupełna zmiana priorytetów. W tym 
roku zbudujemy i wyremontujemy ul. Gryglewskiego do ul. 
Okrągła i w zasadzie sprawy nowych dróg, które wyznaczać 
będą kierunki rozwoju miasta w połączeniu z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego części Brzostku 
w kierunku Zawadki będzie można uznać za zakończone. 
Teraz już rozwój zabudowy miasta musi następować samo-
dzielnie. Natomiast zaczynają się mścić na nas inwestycje 
niezrealizowane, których nie wykonaliśmy we właściwym 
czasie, kiedy były na to środki. Myślę o rewitalizacji miasta. 
Mam żal i pretensje do siebie, że zabrakło mi wtedy odwa-
gi i nie przeprowadziłem rewitalizacji w latach 2015-2016. 
Myślałem, że w toku wspólnej dyskusji uda nam się wypra-
cować konsensus i zgodnie podejdziemy do sprawy rewita-
lizacji rynku. Nie chciałem kolejnych spięć, bowiem akurat 
toczyłem wtedy gigantyczny bój z częścią radnych o budowę 
ul. Legionów. Tymczasem w dyskusjach niewiele udało się 
osiągnąć, a środków na rewitalizacje rynków miast obecnie 
nie ma i - co gorsze - nie widać. Dziś, kiedy zieleń zaczyna 
przykrywać rynki Kołaczyc czy Pilzna, bo wyrastają zasa-
dzone kilka lat temu drzewa - u nas mamy paskudne, zmur-
szałe i popękane murki, obdarte schody z odpadniętymi 
płytkami, połamaną kostkę sprzed 30 lat, barierki w nie-
których miejscach pamiętające PRL, zniszczone lastriko na 
zabytkowych studniach, a do tego nieregularnie nasadzone 
i starzejące się drzewa. Obraz tragedii dopełnia niemod-
ne dziś oświetlenie, wiszące wszędzie kable na słupach 
niczym w niedofinansowanych ukraińskich miasteczkach 
oraz codzienny, gigantyczny i nieuporządkowany parking 
na całym rynku. Jednym słowem: co zrobili nasi dziadkowie 
i ojcowie, nie zostało w ostatnim czasie nawet odnowione 
ani poprawione. To jest powód do wstydu. Wstydu dla nas 
wszystkich. Gmina i miasto to nie tylko ludzie, dla których 
samorząd pracuje, ale także nasz wielki obowiązek, aby to, 
co powierzyli nam nasi ojcowie, udoskonalać i poprawiać, 
a nie przekazywać nietknięte i nadgryzione zębem czasu 
wnukom, aby oni to za nas zrobili. Miasto Brzostek po prostu 
oczekuje od nas zainteresowania jego wyglądem. Kosztorys 
rewitalizacji rynku to wydatek rzędu około 4 mln zł. Kiedyś 
dostalibyśmy na to co najmniej 70% dofinansowania. Dziś 
nie ma nic. Zostaliśmy sami w okolicy z takim rynkiem, tyle 
tylko, że na szczęście wyasfaltowaliśmy w 2015 roku ulicz-
ki i parking, bo dziś rynek byłby jak po bombardowaniu. 
I nic by nie pomogły kwiatowe kaskady czy śliczne skądi-
nąd esy-floresy. Oczywiście nadal jest wielu dyskutantów, 
do których w żaden sposób nie dociera, że rynek musi być 
zrewitalizowany według obowiązujących zasad, określo-
nych przez konserwatora, a nie na zasadzie „bo my tak nie 
chcemy”. Mało tego! Co jakiś czas pojawiają się kolejni znaw-
cy, którym się wydaje, że przeskoczyli w wiedzy prawników 
i specjalistów od planowania przestrzennego, nie mówiąc 
już o architektach i projektantach. Tymczasem tak napraw-
dę to nasze zdanie ma niewielkie, by nie powiedzieć żadne, 
znaczenie. Tak po prostu realnie to właścicielem naszego 
rynku jest konserwator a nie my. I albo przyjmiemy to do 

wiadomości i zrobimy jakiś ruch do przodu, albo będziemy 
mogli zasłużyć się dla miasta tak, jak chyba nikt z nas by nie 
chciał zostać zapamiętany. W najbliższym czasie – najpóź-
niej we wrześniu – zaprezentujemy Państwu projekt rewi-
talizacji. Otrzymaliśmy już wszystkie stosowne pozwolenia 
i zgody. Musimy tylko dokończyć w gminie ostatnie bieżące 
przetargi, przekazać do końca wszystkie tereny wykonaw-
com i możemy rozpocząć dyskusję nad tym, jak to wszystko 
ruszyć. Jeśli chcemy mieć do końca piękne i zadbane miasto, 
niestety, musimy zaakceptować obowiązujące wymogi. 

Sprawą palącą staje się również perspektywa obwodnicy 
miasta. Będziemy musieli do naszych obecnych wjazdów od 
strony Pilzna i Jasła dołożyć jeszcze wjazd od strony Skuro-
wej. Trudno wyobrazić sobie, że zakręt na ulicy 20 Czerwca 
jest rozwiązaniem na miarę naszych aspiracji i oczekiwań, 
o kwestiach jego bezpieczeństwa nie wspominając. Musimy 
stworzyć więc alternatywne rozwiązanie, które jednocześnie 
skomunikuje miasto z obwodnicą i stworzy kolejne miejsca 
inwestycyjne. Zrobiliśmy już bardzo wiele nowymi szlakami 
komunikacyjnymi, powstały przy nich nowe centra handlo-
we i szykują się kolejne, zatem musimy do poziomu rozwoju 
miasta dopasować także rynek. 

Pewnej zmianie musi ulec – co już zresztą robimy – komu-
nikacja na linii Magistrat - Mieszkańcy. Ostatnio zostałem 
zaproszony na ślubowanie przez prezydenta Rzeszowa Kon-
rada Fijołka. Z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwa-
łem się jego wystąpieniu, w którym mówił o nowoczesnym 
mieście, nowoczesnym zarządzaniu, nowoczesnej komu-
nikacji z mieszkańcami. To była wspaniała lekcja i muszę 
znów przyznać rację moim najbliższym współpracownikom 
– Adamowi Kostrząbowi i Danielowi Wójcikowi, którzy już 
od pewnego czasu sugerowali mi potrzebę pewnych zmian. 
Oczywiście porównywanie Brzostku do Rzeszowa jest irra-
cjonalne, ale zasadnicze kierunki rozwoju są dla wszystkich 
ośrodków miejskich takie same. Zmiany w naszych mediach 
widzicie Państwo już w „Wiadomościach Brzosteckich”. 
Nowa szata graficzna jest na poziomie ukazujących się obec-
nie tego typu periodyków, redagowana zgodnie z obowią-
zującymi dziś standardami, a technicznie w niczym im nie 
ustępuje. Pokazały się również pierwsze wydania serwisu 
informacyjnego naszej internetowej telewizji Brzostek Info. 
Zebrały one doskonałe opinie, zostały bardzo dobrze przyję-
te, a ich oglądalność jest znacznie wyższa od tej, jaką zakła-
daliśmy. Zmienia się również obecność gminy na portalach 
społecznościowych. Będzie ona ewaluowała w najbliższych 
tygodniach i wierzymy, że ostateczny kształt również ►
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Rak, Szubert i Szela w Brzostku
U. Kobak

Jakub Szela to postać, która w ostatnich 
latach wzbudza duże zainteresowanie. Dla 
mieszkańców Ziemi Brzosteckiej jest szcze-

gólnie ważna, ponieważ Szela tu się urodził i tu 
się zapisał w historii.

Podczas spotkania autorskiego historyk Tomasz 
Szubert, autor książki „Jak(ó)b Szela” oraz Radek 
Rak, autor „Baśni o wężowym sercu albo wtórego 
słowa o Jakóbie Szeli”, zgodnie podkreślali, że raba-
cja to jedyne wydarzenie historyczne odróżniające 
nasze tereny od pozostałych części Polski. Nie da 
się ukryć, że osoby bardziej obyte w historii kojarzą 
gminę Brzostek właśnie z Szelą i jego ociekającymi 
krwią porachunkami.

26 czerwca 2021 r. w czasie wspomnianego spotkania 
autorskiego w domu kultury można było podyskutować 
o krwawych wydarzeniach z 1846 r. Zarówno dr Szubert, 
jak i Radek Rak zwracali uwagę, że nam powinno być bliż-
sze dziedzictwo chłopskie niż szlacheckie, ponieważ nasze 
rody wywodzą z chłopów, którymi pogardzały praktycznie 
wszystkie inne warstwy społeczne. My jednak staramy się 
wyprzeć ten fakt ze świadomości. Radek Rak stwierdził, że 
gdyby miał wybór, to wybrałby pochodzenie szlacheckie, bo 
szlachta bardziej nam imponuje – była bogata, nie musiała 
pracować, jeździła na konikach, urządzała bale i polowania, 
a utrzymywała się z pańszczyzny i propinacji. My też tak 
byśmy chcieli i trochę się wstydzimy, że płynie w nas krew 
parobków i wyzyskiwanych „chamów”.

Historycy wciąż badają dokumenty z tamtych czasów, 
dzięki czemu pojawiają się nowe informacje rzucające inne 
światło na dotychczasowe rozumienie chłopskiego zrywu. 
Radek Rak pisze w „Baśni o wężowym sercu”: To są wszyst-
ko opowieści spisane potem przez panów i dla panów, bo to 
panowie wygrali historię i napisali ją dla siebie. Dużo racji 

jest w tych słowach. Chłopi w zasadzie byli niepiśmienni, 
więc nie przelewali na papier swoich wersji wydarzeń, stąd 
nasz osąd po upływie 175 lat może być bardzo jednostronny.

Jednak warto przypomnieć, że „Baśń o wężowym sercu” 
to powieść fantasy, o czym na samym początku spotkania 
nadmienił jej autor. Jeśli więc ktoś poszukuje faktów histo-
rycznych, powinien sięgnąć po książkę Tomasza Szuberta. 
Natomiast powieść Radka Raka, za którą w 2020 r. otrzymał 
Nagrodę Literacką „Nike”, zasługuje na uwagę. Szela, jako 
bohater wydarzeń fantastycznych, świetnie uzupełnia białe 
plamy związane z postacią historyczną. Specyficzny język 
utworu, odzwierciedlenie myślenia i potrzeb prostych chło-
pów, wprowadzanie wątków z różnych mitologii i legend, 
mieszanie fantastyki z realizmem, naturalizmem, a nawet 
turpizmem, aluzje literackie do znanych dzieł, zachowanie 
realiów obyczajowych epoki świetnie łączą się w bardzo 
ciekawą całość nasyconą trafnymi sentencjami. Dla miesz-
kańców Brzostku i okolic dodatkowym atutem są wzmianki 
o tutejszych miejscowościach, np. Brzostek nie był wielkim 
miastem: sześć uliczek, w tym jedna główna z Pilzna do 

przypadnie Państwu do gustu. Dziś informacja ma być krót-
ka, zwięzła i interesująco podana. Ale nie zapomnimy także 
o tych, którzy lubią sobie „poczytać” i „pooglądać” dłuższe 
materiały. Nie wszystko będzie w wersji Teleexpressu. 

Z pewnością natomiast mocniej trzeba obnażać wszel-
kie przejawy demagogii. Wszystkie działania samorządowe 
muszą być osadzone w przepisach prawa i realnej ocenie 
naszych możliwości. Każde demagogiczne i „miłe uchu” 
propozycje, obliczone tylko na zrobienie wrażenia osoby 
troszczącej się o mieszkańców, powinny zostać bezwzględ-
nie odarte z blichtru bajkowego i pokazane takimi, jakimi 
faktycznie są. Nieznajomość przepisów prawa absolutnie 
nie może tutaj być żadnym usprawiedliwieniem. Urząd Miej-
ski jest od tego, by wyjaśniać wszelkie takie wątpliwości 
i jest niedopuszczalne, by np. radny podczas sesji opowiadał 
kompletne bzdury, rażąco nie znał prawa i próbował tworzyć 
procedury czy uprawnienia, jakich nie przewidują przepisy. 
Opowiadanie takich rzeczy - nawet w najpiękniejszy sposób 

- wpływa potem na poczucie zawodu u mieszkańców, któ-
rym składa się niemożliwe do realizacji obietnice, a następ-
nie odbija się to wszystko na negatywnym odbiorze instytu-
cji samorządowych. Zawiedzeni mieszkańcy żalą się potem: 
„Obiecywali i nic nie zrobili”. Musimy być zatem blisko 
spraw naszej społeczności, musimy być otwarci na rozmowę 
i dyskusję, musimy umieć dokładnie wyjaśniać, dlaczego 
robimy tak a nie inaczej. Trzeba też potrafić przyjąć krytykę 
i przeprowadzić korekty, jeśli jest ona zasłużona. Nie wolno 
jednak nikomu z nas bawić się i manipulować mieszkańca-
mi, bo to jest nasz wspólny dom i względem siebie nawza-
jem musimy być lojalni. Jednak my również bardzo prosi-
my o to, by i naszą pracę również oceniać uczciwie nawet 
wtedy, kiedy podejmujemy dla kogoś decyzję niekorzystną. 
Uwierzcie nam Państwo, że robimy to nie dlatego, aby 
komuś zaszkodzić, tylko dlatego że tak nam nakazuje prze-
pis prawa. 

● fot. Paweł Batycki 

►
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Dzień Dziecka - 
najszczęśliwsze 
święto na świecie!

Było coś dla miłośników bajek i coś dla wielbicieli aktywności 
fizycznej oraz dobrej zabawy. A ponieważ świętowanie Dnia 
Dziecka z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku trwało 

dłużej niż jeden dzień, nie trzeba było się ograniczać co do wyboru 
atrakcji.

Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy już 30 maja projekcją filmu 
animowanego „Trolle 2”. Tego dnia w brzosteckim domu kultury poja-
wiła się niezwykła postać – Myszka Minnie. Bajkowy gość z okazji 
święta najmłodszych rozdawał słodkie prezenciki i chętnie pozował 
do zdjęć. Dalszy ciąg świętowania odbył się 6 czerwca. Wtedy to miej-
ski stadion zamienił się w wielki plac zabaw dla dzieci. Choć pogoda 
płatała figle, a dobrą zabawę przerywał deszcz, nie zraziło to rodziców 
ze swoimi pociechami do wspólnych obchodów Dnia Dziecka. War-
to było wykazać się wyrozumiałością dla zmiennej aury, bo atrakcji 
oferowano naprawdę dużo. Dmuchańce, laserowy paintball, wyścigi 
zdalnie sterowanych samochodzików, animacje i strażacki tor prze-
szkód - taką listę atrakcji dla najmłodszych przygotowało Centrum 
Kultury i Czytelnictwa razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzost-
ku. Pracownicy Biblioteki Publicznej zachęcali najmłodszych do wstą-
pienia w szeregi czytelników. Każdy, kto skorzystał z tej oferty, dostał 
w prezencie książkę „Pierwsze Czytanki” oraz specjalną Kartę Małego 
Czytelnika do zbierania naklejek. Okrzyki radości i wesoła muzyka to 
najlepsze oznaki, że najmłodsi świętowali na całego. Dorośli im w tym 
nie przeszkadzali szczególnie teraz, gdy dzieci odreagowywały bar-
dzo trudny czas izolacji związany z pandemią. To była sama przyjem-
ność patrzeć na tak wiele uśmiechniętych tego dnia buzi! 

CKiCz Brzostek Nina Wodzisz

Jasła, kościół z wieżą zwieńczoną cebulastym dachem, niskie domy z żółtej gli-
ny, rynek, austeria i żydowska jatka; tyle. Przez powieść przewija się też wątek 
kamienia, który jest nawiązaniem do wierszy Herberta („Kamyk”) i Szymbor-
skiej („Rozmowa z kamieniem”). Radek Rak przyznał, że najbardziej podoba 
mu się samo zakończenie książki, które jest jakby dokończeniem wiersza pol-
skiej noblistki. Autor wyraził też nadzieję, że jego powieść nie trafi na listę lek-
tur szkolnych. Jest to całkiem prawdopodobne, gdyż można ją zaliczyć raczej 
do literatury dla dorosłych. W każdym razie zachęcam wszystkich w wieku 
18+ do przeczytania nagrodzonej powieści Radka Raka urodzonego, notabebe 
w Dębicy. To prawie nasz krajan. 

● fot. Paweł Batycki i Nina Wodzisz
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W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpo-
czął się Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest orga-

nizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym 
badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większo-
ści krajów w Europie i na świecie. 

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas tak-
że przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań. 

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co 
będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Pola-
ków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywa-
jących za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają 
w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału 
w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia 
kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis interne-
towy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając 
wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym 
od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl. 

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, 
w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat 
NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostę-
pu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gmi-
nie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można 
się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać 
z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponad-
to punkty, w których możemy dokonać samospisu, zostaną 
utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego 

oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się 

poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawan-
sowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zosta-
ną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzu-
pełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego 
komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowa-
dzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował 
odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym. 
Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypeł-
nienia formularza spisowego? 

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu 
na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: 
stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształce-
nia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje 
wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kultu-
rowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterysty-
ka zasobów mieszkaniowych. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną 
objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie 
zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stoso-
wane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowi-
tą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publicz-
na prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można 
powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie interneto-
wej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można, 
dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. 
Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na tere-
nie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie 
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl. 
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Jakie dane będą zbierane w ramach spisu?

Zakres informacji gromadzonych za pośrednictwem spisów 
jest określony przez prawo międzynarodowe oraz krajowe 
akty prawne. Zgodnie z nimi w ramach narodowego spisu 
powszechnego ludności i mieszkań gromadzone są poniższe 
dane dotyczące respondentów:
1. Charakterystyka demograficzna osób:

1. płeć, 
2. wiek, 
3. adres zamieszkania, 
4. stan cywilny, 
5. kraj urodzenia, 
6. kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna osób:
1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący,

bezrobotni, bierni zawodowo,
2. lokalizacja miejsca pracy, 
3. rodzaj działalności zakładu pracy, 
4. zawód wykonywany, 
5. status zatrudnienia, 
6. wymiar czasu pracy, 
7. rodzaj źródła utrzymania osób, 
8. rodzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:

1. samoocena niepełnosprawności, 
2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności 

lub niezdolności do pracy,
3. stopień niepełnosprawności, 
4. grupy schorzeń powodujące trudności 

w wykonywaniu codziennych czynności.
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości, 
2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju, 
3. miejsce zamieszkania rok przed spisem, 
4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą, 

5. rok przyjazdu /powrotu do Polski, 
6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj 

(dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą),
7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski 

(dla osób przebywających czasowo za granicą).
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna, 
2. język, którym posługują się osoby w kontaktach 

domowych,
3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem 

gospodarstwa domowego,
2. tytuł prawny gospodarstwa domowego 

do zajmowanego mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

(mieszkania i budynki):
1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, 
2. stan zamieszkania mieszkania, 
3. własność mieszkania, 
4. liczba osób w mieszkaniu, 
5. powierzchnia użytkowa mieszkania, 
6. liczba izb w mieszkaniu, 
7. wyposażenie mieszkania w urządzenia 

techniczno-sanitarne,
8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania 

mieszkania,
9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez

gospodarstwo domowe,
10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie, 
11. stan zamieszkania budynku, 
12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, 
13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, 
14. liczba izb w budynku, 
15. własność budynku, 
16. liczba mieszkań w budynku, 
17. rok wybudowania budynku. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
potrwa do  30 września 2021 roku. Zgodnie z  usta-
wą o  statystyce publicznej udział w  Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i  Mieszkań 2021 jest obo-
wiązkowy. Spisu można dokonać poprzez „samospis” 
internetowy i do takiej formy szczególnie zachęcamy nie 
tylko z powodu możliwości wygrania cennych na-
gród - w tym samochodu - ale przede wszystkim z uwa-
gi na fakt, że jest to najbezpieczniejsza forma gwaran-
tująca najwłaściwszą ochronę danych osobowych.  
Metodą uzupełniającą jest spis przez telefon na infolinii spi-
sowej. Jeśli mimo wszystko decydujemy się nie robić tego 
samodzielnie, to trzeba znać kilka ważnych szczegółów: 
- numer telefonu na infolinię spisową to 22 279 99 99 (opła-
ta zgodna z taryfą operatora),
- Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00-18:00,
- od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmi-
strzowie spisowi. Dzwonią w sprawie spisu z numeru 22 828 
88 88,

- rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wy-
dany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię 
i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu da-
nych osobowych,
- tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spi-
sowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplika-
cję dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z  uwagi na  panującą pandemię koronawirusa, decy-
zją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie 
nie  będą realizować wywiadów bezpośrednich (i  odwie-
dzać respondentów w  domach) aż do  odwołania. Osoby, 
które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów, mogą 
być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję. 
Prosimy też pamiętać, że jeśli obowiązek spisowy został już 
zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową, 
nikt nie  będzie dzwonić do  respondentów w  tej  sprawie. 
Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
Jeszcze raz apelujemy do wszystkich mieszkańców, którzy 
podlegają spisowi, o szczególną ostrożność. 
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W PROGRAMIE M. IN . :

Kulturalne wakacje
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CKiCz Brzostek Nina Wodzisz

W PROGRAMIE M. IN . :

„cudownych mam Rodziców!”

Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości i dobra. 
Z nimi wiążą się zawsze najpiękniejsze, niczym niezmącone 
wspomnienia z dzieciństwa, nasze pierwsze troski, radości, 

marzenia. „Cudownych mam Rodziców” to hasło koncertu, który odbył się 
13 czerwca na scenie przy ul. Legionów w Brzostku. Organizatorem wyda-
rzenia było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku we współpracy ze 
szkołą muzyczną KIK Muza. 

Czerwcowy koncert był podziękowaniem dla rodziców za ich trud oraz 
opiekę nad swoimi pociechami. Dla najważniejszych osób grali i śpiewa-
li uczniowie szkoły muzycznej KIK Muza. Można było wysłuchać nie tyl-
ko solowych wykonań, ale także duetów, tercetów, kwartetów... Na scenie 
prezentowały się kolejno różne grupy wiekowe. Wokalno-instrumentalne 
popisy uczniów, a do tego roztańczeni rodzice rozgrzali atmosferę koncertu 
pomimo niesprzyjających w tym dniu warunków atmosferycznych. Młodzi 
artyści dali popis na całej gamie instrumentów. Swoim wysokim kunsz-
tem wykonania utworów zachwycili widownię, która gromkimi oklaskami 
nagradzała kolejne występy. Koncert został zorganizowany po raz pierw-
szy, ale organizatorzy już zapowiadają powtórkę z udanej rozrywki. 

● fot. Paweł Batycki i Jakub Batycki 
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cichy zakątek w Gorzejowej

22 czerwca 2021 r. projekcją filmu o tematyce ekologicznej oraz 
lekcją pokazową, podczas której były rozdawane sadzonki 
kłokoczki południowej, został zakończony projekt realizo-

wany przy współudziale z Fundacją Santander z programu „Tu miesz-
kam tu zmieniam eko”. 

Najważniejszym założeniem projektu było promowanie postaw pro-
ekologicznych zarówno wśród uczniów, jak i mieszkańców miejscowości 
Gorzejowa i gminy. Akcja ta również miała na celu ratowanie środowi-
ska naturalnego regionu oraz zachęcenie do działań na rzecz ochrony 
przyrody. Poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie minirezerwatu 

zpl

przy lokalnym domu ludowym mieszkańcy, ci mali 
i duzi, mają możliwość poznawania i podziwiania 
rodzimych gatunków roślin i zwierząt.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 
uczniom, nauczycielom oraz Pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej Marzenie Wal, członkom Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz Pani sołtys wsi Gorzejowa Edy-
cie Krzywińskiej, a także pracownikom Urzędu 
Miejskiego. Dziękujemy również TV Brzostek za 
pomoc w realizacji jednego z zamierzeń projektu, 
jakim był film proekologiczny. Mamy nadzieję, że 
utworzony cichy zakątek stanie się teraz miejscem 
chętnie odwiedzanym, a hasła: „Bądźmy eko! 
Zazieleńmy się!” będą przyświecać naszym proeko-
logicznym postawom. 

● fot. Paweł Batycki
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Laureat kuratoryjnego 
konkursu 
matematycznego

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne 
z najważniejszych sprawdzianów wiedzy, w jakich 
mogą startować uczniowie. Udział w nich wymaga 

wielu godzin pracy. Na wszystkich stopniach konkursu 
(szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) uczniowie rozwią-
zują pisemny test zawierający zadania zamknięte i otwarte 
z matematyki. Zagadnienia często znacznie wykraczają 
poza program szkolny, zadania wymagają logicznego myśle-
nia, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności sprawnego 
i bezbłędnego liczenia. Nielicznym udaje się dotrzeć do 
etapu wojewódzkiego, a następnie uzyskać tytuł laureata. 
Do szczęśliwców należy Seweryn Bonarek - uczeń Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, który uzyskał tytuł  Laureata 

Kon k u rsu Matemat ycz-
nego  dla uczniów szkół pod-
stawowych województwa pod-
karpackiego  w roku szkolnym 
2020/2021. Seweryn każdy 
etap konkursu traktował jak 
poważne wyzwanie, z którego 
wywiązywał się wzorowo, 
a wielomiesięczny wysiłek 
zaowocował sukcesem. 

Zaświadczenie stwierdza-
jące uzyskanie tytułu laureata 
zwalnia ucznia z wyznaczonej 
części egzaminu na zakoń-

czenie szkoły podstawowej. Zwolnienie jest równoznaczne 
z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmio-
tu najwyższego wyniku.

Sewerynowi gratulujemy ogromnego sukcesu i trzyma-
my kciuki, aby udział w różnorodnych konkursach w szko-
le średniej zapewnił mu zdobycie najwyższych trofeów, 
a Rodzicom - sukcesu syna! 

Małgorzata Piekarczyk

Finalista kuratoryjnego 
konkursu 
geograficznego

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkar-
packiego Kuratora Oświaty są dla uczniów ważnym 
etapem w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu wła-

snej przyszłości. Pozwalają one zmierzyć się z zagadnie-
niami, których nie omawia się na lekcjach, zaś zwycięstwo 
i zdobycie tytułu laureata czy finalisty daje sporo przywile-
jów. Każdy konkurs przedmiotowy rozpoczyna się od etapu 
szkolnego, potem najlepsi przechodzą do etapu rejonowego 
i wreszcie do etapu wojewódzkiego. Zwycięzcy tego ostat-
niego etapu są zwolnieni z pisania egzaminu końcowego 
z danego przedmiotu i otrzymują dodatkowe punkty w ubie-
ganiu się o przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej.

Uczeń Szkoły Podstawowej 
w Brzostku, Kacper Nowak 
z klasy VIIb, został finalistą 
przedmiotowego konkursu 
z geografii organizowanego 
przez  Podkarpackiego Kura-
tora Oświaty.

Um iejęt ności  K acpra 
wykraczają znacznie poza 
program nauczania geogra-
fii obowiązujący w szkole 
podstawowej, co potwierdza 
wysoki wynik osiągnięty 
przez naszego ucznia - 72% 
punktów. Uczeń wykazał 
się niezwykłą dojrzałością, 

pracowitością i systematycznością.
Wierzymy, że w kolejnym roku szkolnym Kacper znajdzie 

się wśród zaszczytnego grona laureatów tego konkursu, cze-
go mu życzymy!! 

Ewelina Hipszer

Członkowie stowarzyszenia Aktywny Brzostek 
znowu razem
Zuzanna Rogala

Ostatnia dekada czerwca 2021 r. jest bardzo rześka, 
piękne długie dni są bardzo miłe dla każdego czło-
wieka. Z nieba leją się strugi gorącego powietrza, 

które tuż nad ziemią czynią oazę niespotykanego dotąd kli-
matu. Strugi żaru wpływają zaspokajająco na całą przyrodę. 

Zieleń traw, na której tu i ówdzie przebijają się żółte mniszki 
czy też białe stokrotki zapraszają grupę owadów przeno-
szących nektar i uwijających się to tu, to tam. Pszczoły, 
osy, trzmiele tu i ówdzie zapadają się w główki kwiatowe to 
znowu przelatują dalej, poszukując dogodnego miejsca ►
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i smacznych pyłków kwiatowych. Kolorowe motyle 
z szeroko rozłożonymi skrzydełkami przysiadają na 
wybranych roślinach, to znowu wznoszą się i szukają 
dogodnych miejsc. Od czasu do czasu brzęczący trzmiel 
lub szerszeń zagłębia się w kielichu kwiatowym. Na 
drzewach prawie niewidoczne maleństwa wsłuchują 
się w kanony melodii wyśpiewywane przez ptaszka i od 
czasu do czasu wydają swoje ćwir, ćwir, pi, pi czy też 
inne dźwięki, wkomponowując się w całe arie wyśpie-
wywane przez starsze ptactwo. Tu i ówdzie duże czarne 
ptaki próbują przelecieć całe połacie przestrzeni. Lekki 
wiatr delikatnie porusza gałązkami drzew, a słońce 
coraz mocniej przygrzewa. Na drzewach owocowych 
kolorowo i tylko szpaki całymi chmarami zasiadają 
i pałaszują czereśnie. Dzieci próbują coś zerwać do 
zjedzenia, jednak żarłoczne ptactwo coraz to bardziej 
objada kolorowe gałęzie owoców. Pozostałe drzewa 
owocowe stoją spokojnie, przekazują soki niedojrza-
łym jeszcze owocom, które za kilka tygodni udostęp-
nią swoje dary gospodarzom. Piękny to czas – miesiąc 
wzrostu owoców. Człowiek, dziś zadręczony pandemią, 
spokojnie odpoczywa i nabiera sił.

Przed remizą strażacką spora grupa na parkingu 
samochodów i ciągle jeszcze ktoś podjeżdża, zatrzymu-
je się i wysiada. To członkowie brzosteckiego stowarzy-
szenia gromadzą się na zebranie. Tutaj pogodne twarze 
aktywu: Maria, Katarzyna, Daniel witają się z każdym 
przybyłym uczestnikiem i już od progu wiadomo, że jest 
tutaj codzienna atmosfera i będą podejmowane tematy 
wypływające z życia. W remizie strażackiej stoły rozło-
żone „konferencyjnie”, nakryte białymi obrusami, a na 
nich woda mineralna i talerze z ciastem przyniesionym 
przez uczestniczki zebrania. Królują wypieki sezonowe, 
tj. placek z rabarbarem, pierniczki oraz ciasto z syro-
pem z bzu czarnego. U naszych brzosteckich gospodyń 
współczesne trendy są spełniane na bieżąco. Po tych 
typowo towarzyskich chwilach przewodnicząca sto-
warzyszenia Maria Smoroń przywitała obecnych oraz 
zaproponowała przewodniczenie zebrania Danielowi 
Wójcikowi, na co wszyscy jednogłośnie się zgodzili. 
Z kolei przewodnicząca stowarzyszenia dokonała pod-
sumowania działalności od chwili założenia, tj. 15 maja 
2019 r. do chwili obecnej, przypominała, że cele dzia-
łalności stowarzyszenia dzielą się na kulturalno-oświa-
towe, kultywowanie rodzimych tradycji, promowanie 
zdrowia i zdrowego trybu życia, integrowanie środo-
wiska lokalnego i promocja gminy Brzostek. W ramach 
realizacji planu odbyło się 3 lipca 2019 r. spotkanie, na 
którym Renata Wadas wygłosiła prelekcję o historii 
Siedlisk-Bogusz podczas II wojny światowej. Po tej pre-
lekcji stowarzyszenie Aktywny Brzostek wzięło udział 
we Mszy świętej za zamordowanych w Głobikówce. 
2 czerwca 2019 r. zorganizowano wycieczkę do Kolbu-
szowej, gdzie odbył się przegląd artystycznej działalno-
ści Rzeszowiaków i Lasowiaków. 13 lipca 2019 r. uczest-
nicy wycieczki zwiedzili Karpacką Troję w Trzcinicy, 
w tej wyprawie wzięło udział 28 osób ze stowarzysze-
nia. Później 50-osobowa grupa udała się na wycieczkę 
do Sandomierza, gdzie odbywało się święto czekolady 

i tutaj zwiedzono zabytki, jak również wzięto udział 
w rejsie po Wiśle. 8 listopada aktywne stowarzyszenie 
zorganizowało wyjazd do kina w Krośnie, w którym 
wzięło udział 50 osób. Ponadto odbywały się spotkania 
uczestników stowarzyszenia w świetlicy OSP Brzostek 
oraz w domu kultury, podczas których można było 
wsłuchać się w wykład Wiesława Tyburowskiego o miej-
scach pamięci narodowej na terenie brzosteckiej gminy. 
Ponadto z radością wsłuchiwaliśmy się w piękne pieśni 
ludowe prezentowane przez kapelę Jakuba Zastawnego. 
Ponadto na każdym spotkaniu stowarzyszenia wyśpie-
wywali uczestnicy pieśni biesiadne i ludowe przy wtó-
rze akompaniamentu akordeonu Janusza Łąckiego. 

W ramach współpracy z biblioteką stowarzyszenie 
uczestniczyło w Narodowym Czytaniu nowel Konop-
nickiej i Orzeszkowej. Członkowie przynosili książki ze 
swoich bibliotek i darowali je potomnym, kierując się 
myślą „Przeczytałeś, podaj dalej”. Wielkim uznaniem 
cieszyły się spotkania kulinarne pt. „Brzosteckie kuli-
naria”, a degustacjom i wymianie przepisów nie było 
końca.

Uczestnicy brali udział w imprezach patriotycznych, 
tj. 11 listopada, gdzie śpiewali patriotyczne pieśni oraz 
wsłuchiwali się w pięknie przygotowane utwory patrio-
tyczne, a u progu nowego roku na spotkanie przybyła 
trupa artystyczna „Mali Boguszanie”, na którym śpie-
wano kolędy, pastorałki, a uczestniczyło w tym spotka-
niu 83 osoby.

Niestety, przygody organizacyjne związane 
z pandemią koronawirusa przerwały aktywne spotka-
nia uczestników.

Po długim okresie zakazów spotkań odbyło się 
zebranie 26 czerwca 2021 r., w którym uczestniczyło 
46  osób, a początek zebrania był opatrzony minutą 
ciszy i modlitwą za zmarłych uczestników stowarzy-
szenia: śp. Waldemara Klicha, Kazimierza Sarnę, Marię 
Ramut. Z kolei przewodnicząca stowarzyszenia Maria 
Smoroń przedstawiła plan pracy na nowy rok, w którym 
zwróciła uwagę na organizowanie spotkań z ciekawy-
mi ludźmi, organizowanie wycieczek turystycznych do 
znanych miejsc w Polsce, kina, teatru, czynne uczest-
nictwo w lokalnych imprezach takich jak dożynki, 
ponadto przygotowanie potraw regionalnych. Zaplano-
wano współpracę z domem kultury, z gminną bibliote-
ką oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej. Z kolei uczest-
nicy stowarzyszenia podjęli żywą dyskusję. Pomysłów 
do działania na nowy rok było wiele, a nade wszystko 
jest obawa z restrykcją związaną z wirusem w „nowym 
wariancie”, dlatego też ważne jest, aby wszyscy Pola-
cy podeszli do drugiej serii szczepień, które są jedyną 
jak na razie metodą walki z tym wirusem. Pamiętajmy, 
że szczepienia zdały już egzamin z wieloma zarazami 
- można sobie przypomnieć walkę z gruźlicą po woj-
nie, Heinego Medina, ospę itp. Przekonuję oponentów 
szczepień, aby przełamali swoją niechęć i zaszczepili 
się i tym samym uratowali życie swoje własne, rodzi-
ny i sąsiadów. A członkowie Stowarzyszenia „Aktywny 
Brzostek” życzą wielu pomysłów twórczych na nowy 
rok. 
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Kolejna 15. edycja konkursu za nami. Dziwny 
i nietypowy rok, więc konkurs też trochę inny 
niż w ubiegłych latach. Zaczynaliśmy w siedli-

skim gimnazjum kilkanaście lat temu z pomysłem, 
który z jednej strony miał wyszukać i nagrodzić 
uczniów najlepszych z przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, a drugim celem było powstrzy-
manie wszystkich uczniów naszej szkoły przed nie-
mądrymi pomysłami w dzień 21 marca (tzw. Dzień 
Wagarowicza). Choć dla niektórych kilkanaście 
lat to prehistoria, warto wspomnieć, że pomysło-
dawcą i głównym organizatorem konkursu był wtedy 
Krzysztof Dziedzic, który do dzisiaj niesie to wszystko 
na swoich barkach.

Tegoroczny konkurs nie mógł być już skierowany 
do gimnazjalistów, a z powodu pandemii nie miał też 
charakteru drużynowego, tylko indywidualny. Elimi-
nacje przeprowadzono zdalnie, ale finał był już real-
ny (nie zdalny) i odbył się 10 czerwca w naszej szkole. 
Podobnie jak dawniej uczniowie musieli się wykazać 
praktyczną i teoretyczną wiedzą z informatyki, mate-
matyki, fizyki, geografii, chemii i biologii. Ponieważ 
rozgrywki nie przebiegały drużynowo, przedmioty 
zostały podzielone na trzy moduły po dwa przedmio-
ty, więc każdy uczestnik mógł wybrać sobie dziedzi-
ny, z których jest najlepszy i tylko w nich startować. 
Znaleźli się też jednak uczniowie startujący w dwóch 
lub nawet trzech modułach.

Moduł I: biologia i chemia był prowadzony przez 
Piotra Szczepkowicza.

Moduł II: fizyka (Magdalena Dobosz) i geografia 
(Ewelina Hipszer).

Moduł III: matematyka (Leokadia Jędrzejczyk) 
i informatyka (Krzysztof Dziedzic).

Na pierwszym etapie konkursu „Megamózgi 2021” 
uczestnicy drugiego modułu fizyka-geografia zmie-
rzyli się z testem wielokrotnego wyboru, zamiesz-
czonym na Testportalu. Sprawdzał on wiadomości 
zawarte w podstawie programowej. Wszystko prze-
biegło zgodnie z planem bez więk-
szych problemów technicznych. Do 
drugiego etapu zakwalifikowało 
się 10 uczestników. Etap ten odbył 
się w szkole 10 czerwca. Uczniowie 
musieli zastosować zdobytą wie-
dzę w zadaniach praktycznych, 
z fizyki wykazać się dobrą znajo-
mością zagadnień z kinematyki, 
elektrostatyki i prądu elektrycz-
nego, a z geografii umiejętno-
ścią sprawnej orientacji na mapie 
fizycznej świata.

O godzinie 9.20 rozpoczął się finał konkursu 
z modułu III – informatyczno-matematycz-
nego. Finaliści zostali podzieleni na dwie 
grupy, pierwsza grupa rozpoczęła zmagania 
w pracowni komputerowej, gdzie po wyloso-
waniu stanowisk przystąpiono do rozwiązy-
wania zadań przygotowanych na szkolnych 

Piotr Szczepkowicz 
Przewodniczący zespołu 

matematyczno-przyrodniczego 
w Siedliskach-Bogusz
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komputerach, a druga grupa udała się 
do sali matematycznej. Następnie po 45 
minutach zmagań z zadaniami grupy się 
wymieniły. W konkursie informatycznym 
zadania podzielone były tematycznie. 
Zadania od 1 do 5 dotyczyły arkusza kal-
kulacyjnego, za poprawne wpisanie ►
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formuł można było maksymalnie otrzymać 5 pkt. Zadania 
6. i 7. dotyczyły popularnego środowiska programistycz-
nego Scratch3. Uczestnicy mieli tak zaprogramować kom-
puter w tym środowisku, aby wykonał dwa proste rysunki 
(kwiatek i pawie oczko), a za ich poprawne wykonanie mogli 
otrzymać maksymalnie 10 pkt. Ostatnie trzy zadania doty-
czyły programowania w programie Python, a za poprawne 
wykonanie trzech krótkich programów o podręcznikowym 
stopniu trudności uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 
15 pkt. W sumie z informatyki uczestnik mógł zgromadzić 
maksymalnie 30 pkt. Cześć informatyczna okazała się dla 
uczestników konkursu trudna, uczestnicy robili podstawo-
we błędy, a większość zadań pozostała nierozwiązana. Naj-
lepszy z uczestników uzyskał 19 punktów na 30 możliwych 
do uzyskania. Wydaje się, że warto by częściej organizować 
zmagania młodych informatyków, by spopularyzować cho-
ciażby języki programowania. Od wielu lat nauczanie infor-
matyki polega nie tylko na obsłudze pakietu Office i systemu 
Windows, to przede wszystkim nauka myślenia komputa-
cyjnego, poznanie podstaw algorytmiki i programowania. 
Nie wystarczy tylko dobrze korzystać z portali społeczno-
ściowych czy żeglować po Internecie w poszukiwaniu gier 

i innej rozrywki, warto również zainteresować się progra-
mowaniem i do tego też trzeba uczniów zachęcać nie tylko 
na lekcjach informatyki. W klasyfikacji końcowej  liczyły 
się punkty zdobyte z całego modułu, a więc z informatyki 
i matematyki. 

W naszym konkursie niezmienne pozostało jednak to, 
że uczniowie oprócz teoretycznej wiedzy, musieli się wyka-
zać również umiejętnościami praktycznymi. Podobnie nie-
zmienne było również zaangażowanie Gminy Brzostek i Bur-
mistrza w sponsorowanie cennych nagród, za co kolejny raz 
bardzo dziękujemy Panu Wojciechowi Staniszewskiemu.

Na koniec refleksja z punktu widzenia nauczyciela bio-
logii, ale chyba też innych przedmiotów: pomimo trudnego 
roku pandemii i zupełnie odmiennego nauczania nie może-
my zapominać, że codziennie w drodze do szkoły spotyka-
my ŻYWEGO ptaka śpiewającego na ŻYWYM drzewie i warto 
to dostrzegać. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, że ten ptak 
i to drzewo NIE są tylko wytworami autorów podręczników, 
choć czasem zostały „powciskane” w różne tabelki i sche-
maty. Świat opisywany szkolnym językiem jest TYM SAMYM 
światem, w którym wszyscy żyjemy, więc przydałoby się coś 
o nim wiedzieć. 

Warto pomagać!!!

Akcja nakrętkowa Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Dr. Józefa Jałowego w Przeczycy pod hasłem 
„Pomóżmy Patrykowi wrócić do domu” dobiegła 

końca.
Na wstępie pragnę bardzo serdecznie podziękować Pań-

stwu Urszuli i Markowi Przybyłom, którzy ufundowali dla 
społeczności szkolnej i mieszkańców serce na nakrętki. To 
ono stało się inspiracją, aby podjąć akcję zbierania nakrętek 
dla kogoś potrzebującego, a dochód z ich sprzedaży przezna-
czyć na cele ratujące zdrowie – lekarstwo czy rehabilitację.

Wzruszeni sytuacją dziesięcioletniego Patryka 
i jego Rodziny postanowiliśmy pomóc. Wielu z nas pamię-
ta styczniowy dzień, kiedy dotarła do nas wiadomość, że 
w tragicznym wypadku zginął Tata chłopca, a On sam został 
przetransportowany do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię-
cego Kraków-Prokocim i tam podjął kilkutygodniową walkę 
o życie. Obecnie chłopiec potrzebuje intensywnej, długiej 
i kosztownej rehabilitacji, by wrócić do pełni zdrowia.

Dziękuję pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły w Prze-
czycy Dariuszowi Dziedzicowi za przychylność dla podjętej 
akcji i zaufanie, że wszystko się uda.

Informacja o akcji wraz ze zdjęciem Patryka została upo-
wszechniona. Można było ją zobaczyć na wielu stronach 
internetowych szkół, tablicach informacyjnych, sercach na 
nakrętki i drzwiach wejściowych do wielu miejsc w powiecie 
dębickim i jasielskim.

Serdecznie dziękuję tym, którzy podjęli natychmiasto-
we zbiórki i napełniali serca oraz miejsca przeznaczone do 
składowania nakrętek. W szczególności pragnę podzięko-
wać społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Przeczycy 

wraz z koordynatorem 
akcji Urszulą Przybyło oraz 
dyrekcji, nauczycielom, 
uczniom, rodzicom, sołty-
som, radnym, mieszkań-
com Przeczycy, Skurowej 
i innych okolicznych miej-
scowości, a także osobom 
niezwiązanym ze szkołą. 
Wielu z Was nie czekało ani 
chwili i napełniało serce 
przy naszej szkole – taki przykład popłynął od Wiktorii 
Łazowskiej, której serdecznie dziękuję.

Wyrażam wdzięczność i podziękowanie szkołom, jed-
nostkom samorządowym i Ochotniczym Strażom Pożarnym, 
które z wielkim zaangażowaniem przyłączyły się do zbiórki. 

Dziękuję społecznościom szkolnym:
- Szkoły Podstawowej w Brzyskach,
- Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
- Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim,
- Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej,
- Szkoły Podstawowej w Brzostku,
- Szkoły Podstawowej w Strzegocicach,
- Szkoły Podstawowej w Parkoszu,
- Szkoły Podstawowej w Machowej,
- Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej,
- Szkoły Podstawowej w Błażkowej,
- Przedszkola Publicznego w Brzostku,
- Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej.
Serdecznie dziękuję pracow nikom jed nostek 

samorządowych:
- Starostwa Powiatowego w Dębicy,
- Urzędu Gminy Brzyska.

Swoje podziękowania kieruję w stronę Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Siedliskach-Bogusz wraz z mieszkańcami 

Przewodnicząca Rady Rodziców Estera Kapłon

►
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„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
Przewodnicząca Rady Rodziców Estera Kapłon

Pod takim hasłem Szkoła Podstawowa w Przeczycy 
przystąpiła do projektu, którego celem było pod-
niesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci 

i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospo-
darowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektronicz-
ny i elektryczny szkoła otrzyma bon z wykorzystaniem 
na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub 
materiałów biurowych. Operator Akcji Green Office Eco-
logie Spółka z o.o. odebrała z placu szkoły zużyty sprzęt. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku za wsparcie 
projektu i przekazanie zużytego sprzętu na rzecz Szko-
ły Podstawowej w Przeczycy. Dziękujemy społeczności 
szkolnej – rodzicom i uczniom za mobilizację do działa-
nia, porządki domowe, chęci i oddany sprzęt.

Podziękowania kierujemy również w stronę tych, 
którzy organizacyjnie pomagali w sprawnym przebiegu 
składowania i odbierania zużytego sprzętu. 

i społecznością szkoły podstawowej tej miejscowości.
Dziękuję również pracownikom obsługi szkół i jednostek 

samorządowych (szczególnie pracownikom naszej szkoły – 
Agnieszce Gonet i Bartkowi Kniżatce) za staranne przecho-
wywanie każdej najmniejszej nakrętki, która miała posłu-
żyć wspólnemu dobru.

Słowa podziękowania kieruję w stronę Marka Przybyło 
za pomocną dłoń i dyspozycyjność przy transporcie nakrę-
tek, a tym wszystkim, którzy przywozili nakrętki z wymie-
nionych szkół we własnym zakresie i prywatnym środ-
kiem transportu, jesteśmy bardzo wdzięczni - Zbigniewowi 
Machajowi i Pawłowi Hipszerowi, Grażynie Maziarz, Monice 
Węgrzyn, Renacie Przepiórze. Dziękuję dyrektorowi naszej 
szkoły za transport nakrętek.

Pragnę podziękować Alicji Tomasik oraz młodzieży ze 
szkolnego wolontariatu szkoły w Brzyskach za ogrom pracy 
i zaangażowanie.

Serdecznie dziękuję Robertowi Sosze, który pomógł nam 
w znalezieniu firmy odbierającej nakrętki, a właścicielowi 
firmy za życzliwość i przychylność.

Wszystkim, których nie sposób wymienić z imienia 
i nazwiska, a którzy zaangażowani byli we wspólne niesie-
nie dobra, wyrażam serdeczną wdzięczność.

Akcja pod hasłem „Pomóżmy Patrykowi wrócić do domu” 
była dla nas wszystkich egzaminem serca, dobra, życzli-
wości, uśmiechu, współczucia, integracji, wspólnej pracy 
i zaangażowania. Już nie po raz pierwszy społeczność Szko-
ły Podstawowej w Przeczycy udowodniła, że razem może-
my wszystko, a pracą i współpracą możemy osiągnąć wiele. 
Koordynując tę konkretną akcję w wielu szkołach i jednost-
kach, by przyjść z pomocą Patrykowi, doświadczyliśmy 
owych wartości wśród wielu ludzi.

„Bo nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim 
człowiekiem. Nasza nadzieja przyszła wraz z Wami, dodała 
nam sił i otuchy, umocniła w ciężkim doświadczeniu (…) Na 
twarzy Patrysia coraz częściej gości uśmiech (…)” – podsu-
mowała Mama Patryka.

Naszemu małemu bohaterowi życzymy szybkiego powro-
tu do zdrowia i pełni sił oraz wytrwałości w trudnym proce-
sie rehabilitacji. 
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II miejsce dla Zespołu Szkół cKR w Brzostku podczas 
Wiosennych Targów Innowacji w Boguchwale
Małgorzata Kolbusz

Nareszcie… Po długich miesiącach covidowych obo-
strzeń znowu wróciliśmy do długo oczekiwanych 
imprez społecznościowych, integracyjnych, kształ-

cących i bawiących zarazem. Do takich bez wątpienia 
należą Wiosenne Targi Innowacji w Rolnictwie organizo-
wane przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale. Targi odbyły się już pierwszego dnia zniesie-
nia lockdownu, tj. 6 czerwca 2021 r. Oczywiście Zespół Szkół 
CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, działający pod skrzy-
dłami Ministerstwa Rolnictwa, chętnie wziął czynny udział 
w tym ważnym dla naszego regionu wydarzeniu. Zaprezen-
towaliśmy się tam jako placówka kształcąca i wychowująca 
młodzież w duchu umiłowania tradycji i nowoczesności. 
Jako uczestnicy mieliśmy okazję poznać nowe trendy, kie-
runki i możliwości produkcji dobrej, podkarpackiej, ekolo-
gicznej żywności. Mogliśmy podziwiać nowości ogrodnicze, 
unikatowe rośliny ozdobne i wyroby rękodzieła artystycz-
nego, a więc wszystko, z czego słynie nowoczesna wieś pod-
karpacka. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w tym 
wydarzeniu byli zachwyceni różnobarwnością i bogactwem 
działalności rolników indywidualnych i stowarzyszeń Kół 
Gospodyń Wiejskich. Ponadto odważnie i śmiało stanęli 
w szranki współzawodnictwa konkursowego, aby zapre-
zentować również własne rolnicze sprawności. I udało się!!! 
Wśród wielu szkół rolniczych Podkarpacia nasze uczennice 
klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: 

Weronika Bronowicz, Natalia Jedziniak i Paulina Kuk, 
zajęły II miejsce. W ten sposób wywalczyły dla szkoły 
voucher na wyjazd studyjny na Litwę, a dla siebie ciekawe 
nagrody, które wręczyła sama Pani Wojewoda Województwa 
Podkarpackiego – Ewa Leniart. 

Wiedza, umiejętności praktyczne i urok osobisty naszych 
uczennic przyczyniły się do umocnienia więzi z PODR 
w Boguchwale. Mamy nadzieję, że współpraca z tą instytu-
cją, zaowocuje w przyszłości pogłębieniem przyjaźni i przy-
bliży perspektywy rozwoju działalności młodzieży naszego 
regionu. 

Wszyscy odetchnęli z ulgą

Rok szkolny 2020/21 był wyjątkowo trudny ze względu na koniecz-
ność nauczania zdalnego, które nigdy w pełni nie zastąpi nauki 
stacjonarnej. 

Pod koniec maja po siedmiu miesiącach zdalnej edukacji odpowiedni 
minister, ku zaskoczeniu i niezadowoleniu niemałej grupy uczniów, nakazał 
powrót do szkolnej ławy.

Niektórzy szli do szkoły z duszą na ramieniu, inni z radością. O swoich 
obawach mówili szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Brzostku, uczestni-
cząc w anonimowym sondażu:
•  W czasie zdalnego nauczania bałem się, że gdy wrócimy do szkoły, będzie 
mnóstwo trudnych sprawdzianów. Jeden z nich był wyznaczony na pierwszą 
lekcję stacjonarną. Pełen obaw byłem też z powodu sprawdzania zeszytów. 
Jednak nauczyciele zaczęli odwoływać wszystko, co zapowiedzieli. Lekcje 
były przyjemne i często opierały się na dyskusji. Mój powrót do szkoły uwa-
żam za udany.
•  Gdy dowiedziałem się, że musimy wracać do szkoły, panikowałem, ponie-
waż bałem się, że będą kartkówki i sprawdziany. Miałem sny, że będę pytany 
i dostanę jedynkę. Lecz okazało się, że była tylko jedna kartkówka.

U. Kobak

•  Przez cały proces zdalnego nauczania 
marzyłam o powrocie do normalności. Cią-
gle marudziłam, że nie spotykam się z kla-
są, że mniej rzeczy rozumiem i brakuje mi 
bezpośredniego kontaktu. Jednak gdy do-
wiedziałam się o powrocie, w mojej głowie 
pojawiło się tysiące obaw. Bałam się wielu 
rzeczy – odpytywania, sprawdzianów z ca-
łego roku i tego, że nie będę potrafiła doga-
dać się z klasą. Na szczęście moje obawy się 
nie sprawdziły. Nauczyciele nie wywierali 
na nas presji, a z moją klasą super się do-
gaduję. Bardzo się cieszę, że na ten ostatni 
miesiąc wróciliśmy do normalności.
•  Kiedy dowiedziałem się, że wracamy 
do szkoły, to się przestraszyłem, bo będę 
musiał wcześniej wstawać, nosić pół tony 
książek i pisać więcej kartkówek i spraw-
dzianów. Część moich obaw się spełniła. 
Na informatyce i muzyce skończyliśmy pro-
gram dla szóstej klasy i mogliśmy grać na 
komputerze.
•  Gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej 

● fot. Paweł Batycki
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ogłosiło powrót do szkoły, ogarnął mnie wielki 
strach, obawy o dużą ilość sprawdzianów i kartkó-
wek. Nauczyciele ciągle zapowiadali nam spraw-
dziany z całego roku! Bardzo martwiło mnie, czy 
przyzwyczaję się do lekcji, która trwałaby 45 minut, 
a nie 30 minut tak jak w nauczaniu zdalnym. Rów-
nież bałem się powrotu do bardzo ostrej nauki. My-
śli o spotkaniu się z rówieśnikami chodziły mi po 
głowie całymi nocami. Jednak wszystko dobrze się 
skończyło i Pan Minister był dla nas wyrozumiały 
i zakazał robienia sprawdzianów całorocznych oraz 
ostrej nauki.
•  Gdy okazało się, że wrócimy do normalnej szko-
ły, bardzo się ucieszyłam, chociaż też się obawia-
łam niektórych rzeczy. Tęskniłam za znajomymi 
z klasy i nie mogłam się doczekać spotkania z nimi, 
lecz obawiałam się tego, że nauczyciele zrobią dużo 
kartkówek i będą nas codziennie pytać.
•  Nie stresowałem się, bo wiedziałem, że będzie 
tak jak wcześniej.
•  Gdy dowiedziałem się o powrocie do szkoły, nie 
byłem przerażony, nie przejmowałem się „jak to bę-
dzie”. Nie interesowałem się jakoś tym powrotem.
•  Nie miałem obaw. Gdy wróciliśmy do szkoły, 
czułem radość, przez zdalne lekcje nie nauczyłem 
się dużo. Ten rok był stracony, bo trudno się było 
uczyć.
•  Moim największym lękiem przed powrotem do 
szkoły było to, że przyzwyczaiłem się mówić bez 
pokazywania twarzy, bez otoczenia i bałem się, że 
nie będę w stanie odpowiedzieć na lekcji. Na szczę-
ście się to nie spełniło i wszystko jest w wyśmieni-
tym stanie.
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W brzosteckiej szkole podstawowej miesiąc nauki stacjo-
narnej, jak wynika z powyższego sondażu, minął spokojnie. 
Uczniowie mogli na nowo wdrożyć się do uczestniczenia 
w zajęciach w salach lekcyjnych, lepiej poznać swoje kole-
żanki i kolegów. 25 czerwca uroczyście zakończył się rok 

szkolny i wszyscy odetchnęli z ulgą. W czasie wakacji nie 
będzie przymusu korzystania z komputera ani dla nauczy-
cieli, ani dla uczniów i ich rodziców, którzy często musieli 
pomagać swoim pociechom. Trzeba nabrać sił, aby we wrze-
śniu z werwą przystąpić do nauki i pracy.
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OSp na sygnale
Opracował na podstawie materiałów przesłanych przez jednostki OSP 
Daniel Wójcik

Pożar budynku gospodarczego w Zawadce 
Brzosteckiej
4 czerwca br. o godz. 12:26 strażacy OSP w Brzostku 

zostali w sile dwóch zastępów (średni i  ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy) zadysponowani do pożaru na terenie 
miejscowości Zawadka Brzostecka. Po dotarciu na miejsce 
kierujący działaniem ratowniczym stwierdził pożar budyn-
ku gospodarczego będącego w trakcie rozbiórki. Wewnątrz 
tliło się stare siano, słoma, odpady oraz elementy dawnego 
wyposażenia. Działania strażaków polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, ugaszeniu zarzewi ognia jednym prą-
dem wody, opróżnieniu budynku z  tlących się materiałów 
i dokładnym przelaniu ich wodą. Czynności w celu ustalenia 
przyczyny pożaru podjęli funkcjonariusze policji.

Burzowo
Wiosenne burze i towarzyszące im niebezpieczne zja-

wiska (wyładowania atmosferyczne, silne porywy wiatru, 
intensywne opady) to częsta przyczyna strażackich inter-
wencji. Tylko w ostatnim czasie jednostki OSP z terenu Gmi-
ny Brzostek kilkukrotnie wyjeżdżały do zdarzeń będących 
efektem burzowej pogody. Do trzech interwencji doszło 30 
maja br. Wszystkie związane były z powalonymi lub nadła-
manymi drzewami, które wyrządziły szkody w mieniu 
i nawet po ustaniu burzy stanowiły zagrożenie. W Kleciach 
odłamany konar drzewa rosnącego przy drodze krajowej 
nr 73 przyczynił się do zerwania linii telekomunikacyjnej 
i uszkodzenia kilkunastu słupów, które blokowały pobli-
ską drogę gminną, zagrażały okolicznym mieszkańcom, 

użytkownikom drogi, ogrodzeniom. W działaniach polega-
jących na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu 
nadłamanego drzewa i uszkodzonych słupów wraz z przewo-
dami brały udział po jednym zastępie GBA z OSP w Brzostku 
i OSP w Nawsiu Brzosteckim oraz SH-18 (podnośnik) z tej 
ostatniej jednostki. Popularna „zwyżka” wsparła także dzia-

łania zastępu GLBARt z OSP w Brzostku, który w tym samym 
czasie podejmował interwencję na ul. Węgierskiej, gdzie 
kolejne drzewo zawisło na przewodach. Trzecie zdarzenie 
tego dnia miało miejsce w Grudnej Dolnej. Powalona wia-
trem potężna lipa całkowicie zablokowała drogę powiato-
wą. Do jej usunięcia zadysponowano 2 zastępy OSP Grudna 
Dolna i 1 zastęp z OSP Grudna Górna. Usuwanie skutków 
tej burzy trwało także następnego dnia, kiedy strażacy OSP 
w Brzostku usuwali zagrażające ruchowi drogowemu drze-

wo w Januszkowicach. Kolejna akcja OSP związana z powa-
lonym na jezdnię drzewem miała miejsce 26 czerwca. ►
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Druhowie OSP w Siedliskach-Bogusz w sile jednego zastę-
pu przy pomocy pilarki spalinowej i wciągarki samochodo-
wej udrożnili nieprzejezdny odcinek drogi gminnej. Sezon 
burz ciągle jest w pełni, dlatego apelujemy do mieszkańców 
naszej gminy o rozwagę, ostrożność, śledzenie ostrzeżeń 
meteorologicznych oraz stosowanie się do zaleceń właści-
wych służb.

Wypadek w Januszkowicach
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w Januszko-

wicach w dniu 6 czerwca br. Około godz. 23:00 kierowca 
samochodu osobowego marki Volkswagen stracił panowa-
nie nad pojazdem i uderzył w przydrożny przepust. Stanowi-
sko Kierowania KP PSP w Dębicy zadysponowało na miejsce 
zdarzenia 2 zastępy ochotników z OSP w Brzostku, którzy 
w działaniach współpracowali z 2 zespołami ratownictwa 
medycznego oraz policją. W wypadku poszkodowane zosta-
ły dwie osoby, które przetransportowano do szpitala.

Nie tylko wczesną wiosną
Pożary traw kojarzymy głównie z okresem marca i kwiet-

nia, kiedy to praktykowana jest ciągle szkodliwa tradycja 
wypalania zarośli na nieużytkach. Jednak podobne zda-
rzenia notujemy także w okresie późniejszym. Do pożaru 
pasów trawy prawdopodobnie skoszonej na siano doszło 
22 czerwca w miejscowości Grudna Górna. O godz. 16:11 
zaalarmowana została OSP w Grudnej Górnej oraz sąsiednie 
jednostki z Siedlisk-Bogusz i Grudnej Dolnej. Dzięki spraw-
nej interwencji pożar udało się opanować i nie dopuszczono 
do dalszego rozprzestrzeniania się ognia.

Poszukiwania zaginionego
11 czerwca tuż po godz. 17.00 strażacy OSP w Brzostku 

zostali zadysponowani w sile trzech zastępów (15 ratowni-
ków) do poszukiwań osoby zaginionej. Działania ich pole-
gały na sprawdzeniu rejonu rzeki Wisłoki od miejscowości 
Klecie do miejscowości Przeczyca. Przy użyciu łodzi straża-
cy przeczesywali koryto Wisłoki, a pozostali przemieszczali 
się pieszo wzdłuż jej brzegów. W trakcie prowadzonych dzia-
łań udało się ustalić również miejsce ostatniego logowania 
telefonu mężczyzny, w które przemieszczono siły i środki. 
Po kolejnej informacji o przybliżonym miejscu, gdzie poszu-
kiwany prawdopodobnie był widziany, mężczyzna został 
zlokalizowany cały i zdrowy. Działania prowadzono wspól-
nie z funkcjonariuszami policji z Brzostku i Pilzna.

Sadza groźna także latem
W sobotę 26.06.2021 około godziny 20:38 Dyżurny SKKP 

w Dębicy otrzymał zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie 
kominowym budynku mieszkalnego położonego w miejsco-
wości Wola Brzostecka. Do zdarzenia zadysponowano zastę-
py ochrony przeciwpożarowej z OSP Brzostek i OSP Nawsie 
Brzosteckie.

Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska kotła, poda-
niu jednego prądu gaśniczego mgły wodnej z lancy komino-
wej z równoczesnym sprawdzeniem przewodu kominowego 
kamerą termowizyjną na całej jego długości oraz wszystkich 
pomieszczeń przylegających do komina miernikiem wie-
logazowym. Następnie przy użyciu wyciora kominowego 
zrzucono resztki sadzy i usunięto na zewnątrz. Po zakończe-
niu działań budynek ponownie sprawdzono urządzeniami 
pomiarowymi – nie stwierdzono zagrożenia.

UWAGA !!!

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

•  wykonać połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, 
wezwać Straż Pożarną, podając szczegółowo, co się 
dzieje i jak dojechać do danego budynku,

•  wygasić ogień w piecu, kominku,
•  zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry 

(z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),
•  przez cały czas dozorować całą długość przewodu 

kominowego od strony pomieszczeń,
•  udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych 

informacji przybyłym strażakom.

WAŻNE !!!
NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż 

grozi to jego rozerwaniem.
Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, 

aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na 
ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne 
przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub 
bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwal-
ny tlenek węgla (czad).
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pieska sprawa

Pies to obowiązki. Trzeba go nakarmić, zaszczepić, 
zabezpieczyć dach nad głową. Często zamieszkuje 
wraz ze swym panem czy panią w domu, ale w domu 

nie może załatwiać swych potrzeb. Chcąc nie chcąc, wła-
ściciel musi wyprowadzić swojego pupila na spacer fizjolo-
giczny. I tu pojawia się problem, za który nie ma co winić 
czworonoga, bo decyzja należy do dwunożnego opiekuna. 

Coraz częściej zdarza się, że psy prowadzi się na trawnik 
przy szkole, gdzie zwierzaki pozbywają się balastu z pęche-
rza i jelita grubego. Niewielkie skrawki zieleni upstrzone są 
tymi „ozdobnikami”, a właściciele wcale się nie przejmują, 
że jest to teren szkolny przeznaczony dla dzieci. W Brzostku 
nie brakuje bardziej ustronnych miejsc, gdzie można pójść 
z futrzakiem. Podobnie rzecz ma się z cmentarzem. Wciąż 
ludzie zabierają tam psy mimo obowiązującego zakazu, 
przez co nie stosują się do regulaminu cmentarza parafial-
nego w Brzostku, który w punkcie 5. wyraźnie zabrania: 
„jeżdżenia na terenie cmentarza wszelkimi pojazdami, cho-
dzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów 
i innych zwierząt”.

Jakiś czas temu prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej 
obiecywał, że pojawią się w Brzostku w różnych miejscach 
kosze na psie odchody. Wciąż ich nie widać, ale to pewnie 
przez to, że prezes głównie porusza się autem, więc rzadko 
przemieszcza się o własnych siłach i zmniejsza się przez to 
prawdopodobieństwa wdepnięcia w to i owo, więc teoretycz-
nie – wg niego – problemu nie ma. Biorąc jednak pod uwagę, 
że własne nogi to najbardziej ekologiczny, a jednocześnie 

zdrowotny środek lokomocji, zachęcamy Pana Prezesa do 
częstszych spacerów ulicami naszego miasteczka. Radzimy 
przy okazji patrzeć, na czym się staje… 

U. Kobak

Na Słonecznej 
bezpiecznie?

Mieszkańcy ul. Słonecznej w Brzostku nie 
mogą narzekać na brak ekscesów komuni-
kacyjnych. Na odcinku od kościoła po skręt 

na ul. Węgierską jest dość szeroka jezdnia i chodnik 
po jej obydwu stronach. Wydawać by się mogło, że 
powinno być tam bezpiecznie, a tymczasem nie tak 
dawno w nocy z soboty na niedzielę auto z pijanym 
kierowcą ląduje w ogrodzie po drugiej stronie jezdni 
i zatrzymuje się na domu. Siłę uderzenia amortyzują 
krzewy posadzone tuż przy chodniku. Na szczęście 
nie dochodzi do wybuchu paliwa, a uszkodzenia 
budynku okazują się niewielkie. Kilka dni później 
i kilka domów dalej „maluch” taranuje solidne ogro-
dzenie i zatrzymuje się na drzewach rosnących na 
posesji. Wszystko i tym razem kończy się na znisz-
czeniach materialnych. W innym miejscu zdarza się, 
że ktoś nie zbierze zakrętu i nagle zjawia się u kogoś 

U. Kobak

na podwórku. Nawet idąc chodnikiem na tym odcinku, nie 
można się czuć bezpiecznie, bo można oberwać lusterkiem 
samochodu pędzącego przy samym krawężniku. Policja 
chyba też czuje się tam niepewnie, bo unika tego miejsca pra-
wie jak ognia, mimo że żniwo mandatowe byłoby duże już za 
samo przekraczanie prędkości.
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Katarzyna 
Podgórska 

mgr biologii, 
dietetyk

Sen i jego moc

„Wyśpisz się po śmierci, sen jest dla leni-
wych…”. Brzmi znajomo? Napoleon spał podobno 
3-4 godziny, Margaret Thatcher spała 4 godziny 
w ciągu doby. Niestety, jesteśmy jedynym gatun-
kiem na ziemi, który z premedytacją skraca okres 
spania, sądząc, że to strata czasu. Natłok zajęć, 
industrializacja, całodobowy dostęp sztucznego 
światła, większy stres nie pozwala organizmowi 
wyciszyć się, kiedy jest to konieczne. Pamiętajmy, 
że ewolucja jest po coś i nie bez powodu sen pełni 
istotną rolę w naszym życiu. Nie wszyscy jeste-
śmy Napoleonami i większość z nas potrzebuje 
co najmniej 7-9 godzin snu na pełną regenerację 
(zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
Narodowej Fundacji Snu). Taka jest nasza fizjolo-
gia i tego nie przeskoczymy. Na szczęście dzięki 
licznym badaniom, trwającym intensywnie co 
najmniej kilkadziesiąt lat, moda na krótki sen 
mija. Tajniki snu nie są jeszcze do końca odkryte, 
ale z pewnością odpowiednia higiena snu sprzyja 
regeneracji, kreatywności, produktywności i co 
najważniejsze obniża ryzyko wielu tzw. chorób 
cywilizacyjnych, tj. cukrzycy typu II, nadciśnie-
niu, otyłości, zaburzeń psychicznych, chorobie 
Alzheimera. Dobry, odpowiedni sen to przede 
wszystkim wzmocniony układ odpornościowy. 
Co się dzieje, gdy śpimy? Gdy jesteśmy w błogim 
stanie nieświadomości, w naszym organizmie 
i mózgu odbywa się szereg procesów regeneracyj-
nych. Mózg pracuje na pełnych obrotach, zmie-
niając intensywność i rodzaj pracy w zależności 
od tzw. faz snu. Ogólnie mówiąc, sen składa się 
z 3 faz: snu płytkiego, snu głębokiego (NREM) 
oraz fazy REM (tzw. szybkiego ruchu gałek 
ocznych), w którym pojawiają się marzenia sen-
ne. Noce przesypiamy mniej więcej w 90-minuto-
wych cyklach, przechodząc z jednej fazy w dru-
gą. Optymalny sen to ten, który posiada 5 takich 
półtoragodzinnych cykli. Każda z wymienionych 
faz jest ogromnie ważna i pełni określoną rolę. 
Jakiekolwiek skrócenie faz snu na dłuższą metę 
może mieć ogromne konsekwencje dla nasze-
go zdrowia. Faza snu głębokiego NREM to czas 
oczyszczania, segregacji i utrwalania wspo-
mnień, faza REM jest kluczowa dla uporządkowa-
nia i kontrolowania naszych stanów emocjonal-
nych. Powiedzenie „przespać się z problemem” 
jest dość trafne, ponieważ badania wykazują, 
że dobrze przespana noc, szczególnie ta bogata 
w fazę REM, zwiększa naszą zdolność do roz-
wiązywania problemów i większej kreatywno-
ści. Udowodniono także, że dobry sen odnawia 
naszą zdolność tworzenia nowych wspomnień, 
czyli lepszego zapamiętywania między innymi 

tego, czego nauczyliśmy się w ciągu dnia. Jeśli 
czegoś się uczysz i naprawdę chcesz to zapamię-
tać, wyśpij się porządnie przed nauką i po nauce, 
ponieważ zarywanie nocek na krótko przed egza-
minem na dłuższą metę nie utrwali naszej zdoby-
tej wiedzy. Pamiętaj, nie da się wyspać na zapas 
lub odespać. Niedobór snu zaburza naszą gospo-
darkę hormonalną, zwiększając poziom hormonu 
głodu (greliny) i obniżając poziom hormonu syto-
ści (leptyny). Wykazano, że osoby niedosypia-
jące są bardziej narażone na nadwagę i otyłość. 
Komórki stają się mniej wrażliwe na insulinę, 
co z kolei powoduje większy poziom glukozy we 
krwi. Pragniesz schudnąć i dobrze zregenerować 
się po przebytej chorobie, odpowiednia dieta 
to nie wszystko, wyregulowany sen to podsta-
wa. Zarwana noc, wsiadasz za kółko? Niestety, 
stanowisz zagrożenie na drodze. Twój stan jest 
porównywalny do tego pod wpływem alkoholu. 
Według danych z książki „Dlaczego śpimy” M. 
Walkera, w USA w wyniku przemęczenia i niewy-
spania co godzinę w wypadku samochodowym 
ginie jedna osoba. Kieliszeczek, a może więcej 
na dobry sen? Alkohol i dobry sen wykluczają się. 
Jest złudne wrażenie, że wysokoprocentowe trun-
ki świetnie działają na zasypianie. Nasz sen po 
alkoholu nie jest pełnowartościowy, fazy snu są 
zaburzone, ciągle wybudzamy się, nie pamiętając 
tego. Alkohol powoduje stan uśpienia, ale nie ma 
to nic wspólnego z odpowiednim snem. Często 
na złe zasypianie narzekają palacze. Powodem 
może być nikotyna, która blokuje hormony odpo-
wiedzialne za sen. Popołudniowa kawa? Jeśli 
należysz do tych szczęśliwców, którzy szybko 
metabolizują, czyli rozkładają w swoim układzie 
pokarmowym kofeinę to świetnie, ale warto wie-
dzieć, że działanie kawy, a raczej zawartej w niej 
kofeiny może trwać nawet 9 godzin. Efekty kawu-
si wypitej o godzinie 16.00 mogą trwać nawet do 
północy, utrudniając zasypianie. Zarwana noc to 
obniżony poziom testosteronu. Dlatego, drodzy 
Panowie, testosteron to nie tylko siłownia, ale 
przede wszystkim dobrej jakości sen. Współcze-
sny człowiek to człowiek niewyspany. Do takiego 
stanu przyczyniają się wynalazki, które ułatwia-
jąc życie, paradoksalnie pogarszają jego jakość. 
Jednym z głównych winowajców są telefony, 
smartfony, telewizory, które emitują duże ilo-
ści światła niebieskiego. O ile światło niebieskie 
wchodzi w skład światła dziennego, to emitowa-
ne wieczorem z ekranów blokuje w dużym stop-
niu wydzielanie hormonu snu – melatoniny, któ-
ra przygotowuje nasz organizm do spania. Masz 
problemy z zasypianiem, w pierwszej kolejności 
ogranicz oglądanie telewizora i przeglądanie tele-
fonu przed snem. Dobra wiadomość jest taka, że 
im więcej spędzamy czasu na świeżym powietrzu 
i jesteśmy dłużej wystawieni na działanie światła 
dziennego, tym nasz organizm łatwiej znosi ►
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Za odpowiedź na moje pytania wyrażam panu Burmistrzowi serdecznie podziękowanie.
Moje spostrzeżenia są sugestywne, nie oparte na aktach prawnych oraz na uczestnic-

twie w organizowanych w Brzostku uroczystych obchodach rocznic i spotkań gremiów 
naukowych. Moje pytania, które zawarte były w jednym z moich listów do czasopisma „Wiadomości 
Brzosteckie”, były następstwem braku odpowiedzi na różne sprawy poruszane przeze mnie w tych 
listach, co uważałem za ignorancję i nieliczenie się z odmiennym zdaniem osoby o innych poglą-
dach. Moją intencją było i jest pobudzenie w środkach medialnych i spotkaniach dialogu, w którym 
w sposób spokojny i rzeczowy można wyrażać swoje myśli i spostrzeżenia. W ten sposób dochodzić 
do porozumienia i do prawdy, która jest zgodna z rzeczywistością, bez kłamstwa, fałszu i udawania. 
Warunkiem poznania prawdy jest wiedza zdobyta w sposób naukowy, oparta na faktach i rzeczy-
wistości, a nie na mitach, urojeniach i emocjach. Brak wiedzy czy niski jej poziom doprowadza do 
popełniania błędów, które się mszczą bezlitośnie w postępowaniu człowieka, społeczeństw, partii, 
religii itp. – itd. Naszą chorobą narodową jest wiara w mity narodowe. Niepotrzebnie przelaną krew 
i ofiary życia nie można usprawiedliwiać patriotycznymi celami tym bardziej, kiedy ta przelana 
krew i ofiary występują w walce bratobójczej, jaką była „Rabacja Galicyjska 1846 r,”, która wybuchła 
i toczyła się na terenie naszej „Małej Ojczyzny” – w gminie brzosteckiej. W odpowiedzi odnośnie 
rocznicy rabacji galicyjskiej pan Burmistrz wymienił, co zostało dokonane i jest realizowane w gmi-
nie dla upamiętnienia tego zdarzenia.

Biblioteka Publiczna w Brzostku organizuje w dniu 26 czerwca o godzinie 16:00, w sali widowi-
skowej brzosteckiego domu kultury, spotkanie z Radkiem Rakiem – laureatem Nagrody Literackiej 
„Nike – 2020” za powieść pt. „Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”. W spotka-
niu wystąpi również dr Tomasz Szubert, autor historycznej biografii Jakuba (Jakóba) Szeli, Będzie to 
okazja do poznania i uświadomienia wielu rzeczy, faktów i wydarzeń z okresu historycznego sprzed 
175 lat, w rozbiorowej Polsce na terenie Galicji – (zaboru austriackiego). Konkretnie na naszej „Ziemi 
Brzosteckiej”. Aby takiej powtórki historii już nigdy nie było, tego życzę Czytelnikom i Redakcji „Wia-
domości Brzosteckich” oraz władzom Miasta i Gminy Brzostek z Burmistrzem panem Wojciechem 
Staniszewskim na czele.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski

uboczne skutki wieczornego działania światła 
niebieskiego. Najlepiej 2-3 godziny przed snem 
zrezygnuj z Facebooka i Internetu. Zamiast tego 
weź do łóżka dobrą książkę. Światło lampki noc-
nej jest mniej szkodliwe (jeśli nie jest to światło 
LED). Dobrze wywietrz sypialnię. Godzinkę przed 
snem weź ciepłą kąpiel, po niej ciało stopniowo 
zmniejszy swoją temperaturę, dzięki czemu orga-
nizm lepiej będzie przygotowany do snu. Nie jedz 
na noc. Organizm powinien w nocy się regenero-
wać, a nie zajmować trawieniem. Ostatni pokarm 
spożyj minimum 2-3 godziny przed snem. Jeśli 
nie jesteś w dobrej formie fizycznej, nie wykonuj 
bardzo intensywnego wysiłku przed snem. Pobu-
dzony organizm nie zdąży się wyciszyć. Zadbaj 
o lżejszą aktywność fizyczną. Zrelaksuj się, spró-
buj zahamować natłok myśli, przestań zadręczać 
się i analizować rzeczy, na które nie masz wpły-
wu. Jedną z metod relaksacyjnych jest prosta 
metoda oddechu. Weź powoli głęboki oddech, 

poczuj jak twój brzuch się unosi, ciało napełnia 
się powietrzem, które powolutku wypuszczasz. 
Powtórz to kilka lub kilkanaście razy. Jeśli nie 
możesz zasnąć, kręcisz się z boku na bok od kli-
ku godzin, wstań, wyjdź z sypialni, weź nudną 
książkę, poczytaj, sen w końcu nadejdzie. Łóżko 
nie powinno kojarzyć się z bezsennością. W kon-
tekście zaburzeń snu dobrze sprawdzi się suple-
mentacja magnezem. Naturalne składniki jak 
szafran i melisa również mogą być pomocne. Do 
tabletek nasennych warto podchodzić ostrożnie, 
gdyż mają podobne działania jak alkohol, wyci-
szają obszary mózgu, ale nie zapewnią pełnowar-
tościowego snu. Jeśli zmagasz się z bezsennością 
mimo prowadzenia zdrowego trybu życia, rozważ 
kontakt z lekarzem specjalistą. Jest wiele natural-
nych sposobów na lepszy sen, wymagają one jed-
nak minimum wysiłku i zaangażowania. Stawka 
jest duża. Kolorowych snów dla wszystkich. 
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Cora z cz ę ściej 
utwierdzam się 
w przekonaniu, 

że najciekawszą lekturą 
jest zapis autentycz-

nych doznań ludzkich w autobiografiach czy 
też wspomnieniach autorskich. Ktoś kiedyś 
powiedział, że życie pisze najciekawsze sce-
nariusze. Myślę, że ww. pozycja wydawnicza 
jest tego niewątpliwym świadectwem. 

Autorka, francuska alpinistka, opisu-
je swoją wyprawę zimą w 2018 r. na jeden 
z dziewięciu najwyższych szczytów świata 
Nanga Parbat znajdujący się w Pakistanie. 
Wybrała się tam wraz z polskim miłośnikiem 
wspinaczki Tomaszem Mackiewiczem „Czap-
kinsem”. Zamierzali go zdobyć „po swojemu”, 
bez rozgłosu. Niestety, w drodze powrotnej 
Polak dostał choroby wysokościowej (od 
śnieżycy stracił wzrok i był fizycznie bardzo 
osłabiony), nie potrafił sam zejść, ona też nie 
mogła mu w tym pomóc, więc zostawiła go 
w szczelinie Nanga Parbat w jego namiocie 
i jak się okazało, na zawsze. Nigdy nie potra-
fiła sobie tego darować, że go tam zostawiła 
samego, ratując siebie. Jednak wtedy myśla-
ła, że robi to dla niego, „muszę zejść, żeby 
sprowadzić pomoc dla Tomka”, wiedziała, 
że jeśli przy nim zostanie, obydwoje zamarz-
ną z powodu bardzo dużego mrozu. Autorka 
relacjonuje swą wyprawę w sposób niezwy-
kle szczery, wręcz intymny, zdradza swoje 
rozterki, wahania, opisuje swe doznania bar-
dzo szczegółowo. Niesłychanie drobiazgowo, 
nie stroniąc od opisów nieprawdopodobnie 
surowej i przytłaczającej zimowej przyrody 
wysokogórskiej, przedstawia zarówno swoje 
wejście na ten szczyt, jak i schodzenie z nie-
go, najpierw razem z Mackiewiczem, a potem 
gdy on już nie dał rady, w pojedynkę. Myśl, 
że musi sprowadzić pomoc dla swego towa-
rzysza dodała jej jakiejś nieziemskiej siły: 
mimo ekstremalnych warunków, bez wody, 
jedzenia i tlenu, przy niezwykle ostrym 
mrozie i śnieżycy, niesamowicie wyczerpa-
na z odmrożonymi dłońmi, niemal na oślep, 
schodzi do poziomu, gdzie odnajdują ją pol-
scy ratownicy. Jednak nie jest szczęśliwa, 
kiedy się dowiaduje, że z powodu bardzo 
złych warunków pogodowych zorganizowa-
nie pomocy dla pozostawionego na znacznej 

wysokości przyjaciela nie jest możliwe. Póż-
niej, jak sama pisze „przechodzi piekło”, 
kiedy media wokół tej sprawy zrobiły wiele 
szumu, wmyślając historie niezgodne z praw-
dą. Zresztą ona sama miała z tego powodu 
ogromne wyrzuty sumienia. Niewiele pomo-
gło, że nawet żona zaginionego alpinisty 
nie miała do niej żalu, wręcz twierdziła, że 
„wykonała gigantyczną walkę o uratowa-
nie życia Tomkowi”. Ona jednak czuła ból, 
z którym nie mogła sobie poradzić. Książka 
ta miała być swoistym zadośćuczynieniem 
po stracie przyjaciela, z którym łączyła ją 
miłość do alpinistyki, listem pożegnalnym, 
gdzie przedstawia go jako człowieka niezwy-
kle wartościowego, szlachetnego, odważnego 
oraz pełnego innych zalet. Aby ukoić swój 
żal, postanowiła jeszcze raz wrócić na Nanga 
Parbat. Jednak kiedy para alpinistów, wśród 
których był też jej znajomy z akcji ratowni-
czej, „znów została na tej górze na zawsze”, 
coś nią wstrząsnęło i zrezygnowała z tej 
wyprawy. Udało jej się wszelako zrealizować 
swe młodzieńcze marzenie i w marcu 2019 r. 
stanąć na szczycie Everestu. Zastanawiające, 
iż mimo tragicznych przeżyć nie potrafiła się 
oprzeć pokusie, by jeszcze raz zmierzyć się 
z wysokogórską przygodą. Widać alpinisty-
ka działa jak narkotyk, wyzwala w człowie-
ku adrenalinę, aby lepiej mógł poczuć smak 
życia.

Ta niezwykle intymna, poruszająca do 
głębi książka „o niewyobrażalnej woli życia”, 
oparta na faktach, spowodowała, że zaczę-
łam szukać o tym wzmianki w Internecie 
i natknęłam się na ciekawą informację. Latem 
w 2018 r. czescy alpiniści, zdobywając Nan-
ga Parbat, spotkali na swej drodze na wpół 
zakopany w szczelinie namiot Tomasza Mac-
kiewicza, ale nie mieli odwagi go otworzyć 
(psychika im nie pozwalała). Jednak w tym 
miejscu „stworzyli” coś, co ma charakter 
pomnika upamiętniającego polskiego alpini-
stę, oddając tym cześć jego pamięci. Wspa-
niały to gest potwierdzający powszechnie 
głoszoną tezę, podobnie jak omawiana pozy-
cja wydawnicza, że góry potrafią jednoczyć 
narody. A książkę warto przeczytać, bo jak 
napisała jej autorka, mimo sporego nagło-
śnienia tego wydarzenia, media nie opowie-
działy całej prawdy, którą tylko ona znała. 

E.M.
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Elizabeth Revol
„Przeżyć – Moja tragedia na 
Nanga Parbat”
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Pam Jenoff 
„Łączniczki z Paryża”

Pewnego ranka, idąc 
przez halę nowojorskiego 
dworca kolejowego w dro-
dze do pracy, Grace Healey 
widzi porzuconą walizkę. 
Wiedziona ciekawością, 
otwiera walizkę i znajdu-
je w niej kilkanaście zdjęć 
kobiet. Grace bierze zdjęcia 
i pospiesznie opuszcza dwo-
rzec. Wkrótce dowiaduje się, 
że walizka należała do Ele-
anor Trigg, kierującej siatką 
tajnych agentek wysłanych 
z Londynu podczas wojny. 
Dwanaście z nich trafiło do 
okupowanej Europy jako 
łączniczki i radiotelegra-
fistki, by wspomagać ruch 
oporu. Grace postanawia 
poznać prawdę o kobietach 
ze zdjęć. 

Barwnie przedstawiona 
przez Pam Jenoff historia, 
zainspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami, rzu-
ca światło na niezwykłe 
bohaterst wo dzielnych 
kobiet – uczestniczek woj-
ny. To fascynująca opowieść 
o odwadze, przyjaźni i wiel-
kiej determinacji kobiet, 
które pragnęły wyjść cało 
nawet najgroźniejszych 
sytuacji.

Opracowała 
na podstawie 

materiałów 
z ofert

książkowych 
A.D. CKiCz 

Brzostek
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Beata Biały
„Osiecka. Tego o mnie nie 
wiecie”

ZAWSZE BYŁA SOBĄ
Na pozór szczęściara – 

miała urodę, talent, sławę 
i pieniądze. Jeździła po świe-
cie, obracała się w najlepszych 
środowiskach, jej piosenki 
puszczano w radio i telewizji, 
miała mężczyzn na skinienie. 
A jednak…

Wiedziała, że jest inna. 
Zbyt niezależna, zbyt odważ-
na, nie pasowała do obo-
wiązującego modelu kobiety 
– córki, żony i matki. Wyprze-
dziła swój czas o pokolenie. 
Odnalazłaby się teraz, wśród 
kobiet decydujących o sobie, 
bez w yrzutów sumienia 
odkrywających swoje potrze-
by i ograniczenia.

W tej książce o Osieckiej 
opowiadają jej przyjaciele, 
wśród nich – Maryla Rodo-
wicz, Krystyna Janda, Magda 
Czapińska, Urszula Dudziak, 
Daniel Olbrychski, Michał 
Kott, Stan Borys – po latach 
wysupłując z pamięci fakty, 
obrazy i słowa, które rzuca-
ją nowe światło na fascy-
nującą poetkę, nowoczesną 
kobietę i skłóconego z życiem 
człowieka.

Marcin Szczygielski
„Czarny Mł yn”  (powieść 
młodzieżowa)

Młyny. Mała zapomniana wio-
ska leżąca w cieniu ruin ogrom-
nego wypalonego wiatraka na 
spłachetku ziemi zamkniętym 
w martwym trójkącie – między 
lasem słupów wysokiego napię-
cia, bagnami zatrutymi przez tok-
syczne odpady a autostradą. Nikt 
niczego nie uprawia, bo rośliny 
nie rosną w skażonej ziemi, nikt 
też nie hoduje zwierząt, bo nie 
chcą one tu mieszkać. Nie dzia-
łają telefony, nie można połączyć 
się z internetem, nie odbierają 
nawet telewizja i radio. To ponu-
re, nieprzyjazne miejsce, skąd 
wszędzie jest za daleko, to cały 
świat jedenastoletniego Iwo, jego 
siostry Meli i grupy ich przyja-
ciół. Pewnego letniego popołu-
dnia ramiona spalonego wiatraka 
zaczynają się obracać, a we wsi 
następuje seria dziwnych, trud-
nych do wyjaśnienia zjawisk, 
które z każdym dniem przybie-
rają coraz bardziej makabryczny 
obrót. Wkrótce okazuje się, że 
z nieobliczalnym żywiołem mogą 
się zmierzyć jedynie Iwo, Mela 
i reszta dzieci. Czy uda im się roz-
wikłać zagadkę Czarnego Młyna, 
zapanować nad obudzoną w nim 
niszczycielską mocą i zapobiec 
zagładzie wioski?
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Żona wysłała męża na wywiadówkę 
do syna. Po godzinie mąż wbiega zde-
nerwowany i od progu krzyczy: 
- Cała Ty! Cała Ty! Wysyłasz mnie na 
wywiadówkę i nie informujesz, ile syn 
ma lat i do której klasy chodzi.

Pani pyta dzieci w szkole, co jadły na 
śniadanie. Zgłasza się Jasio: 
- Ja jadłem drożdżówkę z dżemem. 
- No to podejdź i napisz to na tablicy. 
- To jednak była bułka z masłem.

- Mamo, dlaczego ucinasz górę i dół 
mięsa na pieczeń? - zapytała córka. 
- Bo tak robiła babcia - odparła mama. 
- Babciu, czemu tak robiłaś? – drąży 
dalej dziewczę. 
- Bo tak nauczyła mnie moja mama. 
Prababcia zapytana o powód obcina-
nia mięsa na pieczeń przypomniała 

sobie: 
- A bo miałam taką małą brytfannę.

Ojciec do syna: 
- Co się tak kręcisz po domu? Masz 
przecież lekcję on-line! 
- Dzisiaj mamy wycieczkę.

Zapłakany Jaś wraca do domu. 
- Synku, co się stało? 
- Spóźniłem się na zakończenie 
roku i dla mnie zostało najgorsze 
świadectwo.

Wędkarz do wędkarza: 
- Wiesz, po czym poznać wiek ryby? 
- Nie wiem… 
- Po oczach. 
- Ale jak? 
- Bo im dalej oczy od ogona, tym ryba 
starsza.

Dziadek, osiemdziesięcioletni sta-
rzec, żeni się z czterdziestolatką. 

- No dobrze – mówi kolega. Teraz 
jest ok, ale co będzie za dziesięć lat? 

- A pogonię staruchę!!!

Praktykant w szpitalu psychia-
trycznym pyta lekarza: 

- Po czym poznać, że ktoś jest cho-
ry psychicznie? 

- Każemy mu wejść do wanny 
napełnionej wodą – mówi lekarz – 
i dajemy do wyboru wiadro, szklankę 
i łyżeczkę. Pytam, czym chce opróżnić 
wannę. 

- Ooo! Rozumiem – krzyknął 
praktykant. Ja bym użył wiadra, bo 
największe. 

- Nie. Zdrowy umysłowo człowiek 
odetkałby korek. Mamy wolne łóżko 
dla pana. Czy przy oknie może być?

- Tyniec, 18 czerwca 1367 roku, Jan 
opat tyniecki nadaje wójtowi Jakubo-
wi wieś klasztorną Brzostek i pozwa-
la mu na założenie miasta na prawie 
magdeburskim.
- Kraków, 1 marca 1394 roku, przywilej 
króla Władysława Jagiełły zezwala na 
lokację Małego Brzostku i zakłada tam 
miasto na prawie magdeburskim.
- Utracenie praw miejskich Brzostku 
to był proces złożony w czasie, zapo-
czątkowany ustawą z 1933 roku i po-
głębiony w wyniku zniszczeń wojen-
nych. W 1954 roku Brzostek stracił 
prawo do używania historycznej na-
zwy – miasto.
- W 1991 roku Uchwałą Rady Gminy, 
przyjęto herb, którym posługuje się 
Brzostek. Jest to miecz i klucz. Na nie-
bieskim tle rękojeść miecza ma kolor 
złoty (żółty), a klucz i brzeszczot mie-
cza są srebrne.
- Miecz i klucz widniejący na her-
bie Brzostku są symbolami dwóch 

postaci, patronów opactwa tynieckie-
go - św. Piotra i Pawła.
- W 1994 roku w Brzostku obchodzono 
600-lecie nadania praw miejskich Ma-
łemu Brzostkowi.
- 18 czerwca 2007 roku obchodzono 
640-lecie lokacji miasta Brzostek.
- 1 stycznia 2009 roku Brzostek odzy-
skał prawa miejskie. Starania zainicjo-
wało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej.
- 17 czerwca 1942 roku miała miejsce 
zagłada brzosteckich Żydów.
- 14 czerwca 2009 roku to dzień re-
konsekracji cmentarza żydowskiego 
w Brzostku.
- 17 czerwca 2012 roku uczczono 70. 
rocznicę zagłady brzosteckich Żydów.
- Tablica upamiętniająca życie żydow-
skiej społeczności w Brzostku, wmu-
rowana jest na budynku Urzędu Miej-
skiego w Brzostku.
- Pomnik znajdujący się w parku przy 
domu kultury w Brzostku, odsłonięty 

4 października 2015 roku, upamięt-
nia księcia pułkownika Mieczysła-
wa Woronieckiego, bohatera Węgier-
skiej Wiosny Ludów 1848 -1849, oraz 
uczestników powstań narodowych 
XIX wieku.
- W pobliżu „Żywego Pomnika Jana 
Pawła II” w Brzostku, 16 października 
2006 roku, posadzono Dąb Papieski.
- Nazwa ulicy 20-go Czerwca, została 
nadana w 1985 roku i w tym roku wmu-
rowano tablicę na budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brzostku. Nazwa 
upamiętnia datę pacyfikacji Brzostku 
20 czerwca 1944 roku. Dla uczczenia 
pamięci ofiar w 50. rocznicę pacyfika-
cji, 26 czerwca 1994 roku odnowiono, 
odsłonięto i poświęcono tablicę na bu-
dynku domu kultury w Brzostku.
- Publikacja ks. prof. Bogdana Stana-
szka „Stary Cmentarz w Brzostku” 
ukazuje monografię cmentarza para-
fialnego w Brzostku. 

Wybrała
Maria Kawalec

Oprac. Maria Kawalec na podstawie 
publikacji autorstwa ks. prof. Bogdana 
Stanaszka oraz „Wiadomości Brzosteckich”

Śmiech to zdrowie! 
to nie banał. 

on naprawdę leczy.

czy wiesz że…?

:)
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

czerwiec lipiec 2021

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Jakie to miasto? (str. 39) i zagadki przyrodniczej Co to za gatunek? (str. 
39) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 25 lipca 2021 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Jakie to miasto?   czerwiec lipiec 2021

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za gatunek?   czerwiec lipiec 2021

POZIOMO:
1) Saszetka z przegródkami do przechowywania pie-
niędzy, dokumentów itp. 5) System dzierżawy ziemi, 
w którym właściciel otrzymuje od użytkownika połowę 
zbiorów. 10) Eks Turku 11) Rodzaj krzesła bez opar-
cia i poręczy; stołek. 12) Osoba występująca w jakiejś 
dziedzinie po raz pierwszy; początkująca. 14) Klub 
sportowy z Madrytu. 15) Przenośnie: brudne, rozczo-
chrane włosy. 16) Robotnik obsługujący gilotynę, ma-
szynę do cięcia papieru. 18) Jama, dziura. 20) Drzewo 
tekowe. 22) Brzydka pogoda, słota, plucha. 28) ... Sól: 
miasto w lubuskim 30) W sztuce Inków: drewniana cza-
ra. 31) Mięczaki morskie 32) Naramiennik przy mundu-
rze, epolet. 34) Pierwiastek o l. at. 41 35) Doświadczone 
po Hiroszimie 37) Biczyk do popędzania konia. 39) Ko-
lega liryka i dramatopisarza 40) Żona lub córka lor-
da. 43) Uniwersytet w Paryżu założony w 1253 r. 44) Na-
uka o moralności. 46) Cisza na morzu, flauta. 47) Dżyngis 
- Batu - lub Jackie. 48) Grecki bajkopisarz. 49) Producent 
bułek, chleba. 50) Materiał na rajstopy. 51) Leczniczy 
kaktus.

PIONOWO:
1) Nieskrystalizowany miód naturalny. 2) Dawny wędrow-
ny poeta i grajek. 3) Odzież: okrycie ochronne noszone 
podczas pracy. 4) Dół na odchody; prymitywny ustęp; 
wojskowy ustęp. 5) Choroba dużego palca stopy. 6) Kra-
je wschodnie; Wschód. 7) Minerał, uwodniony węglan 
sodu. 8) Spis, wykaz cen towarów, usług; taryfa. 9) Ksiądz 
będący pomocnikiem proboszcza. 13) Reżyser filmu 
”Układ”. 17) Znaki notacji muzycznej używane w średnio-
wieczu. 19) Werdykt, informacja, orzeczenie. 21) Rów 
forteczny. 22) Izba więzienna lub klasztorna. 23) Głów-
na część broni palnej. 24) Mit. gr.: przydomek Artemi-
dy. 25) Szczyt w Gorcach 1228 m. 26) Niedorzeczność, 
bzdura, nonsens, bezsens, absurd, idiotyzm. 27) Gwiaz-
dozbiór nieba północnego. 29) Nieduże wzniesienie 
terenu. 30) Ssak mający kopyta. 33) Żywy organizm, 
osoba, stworzenie. 35) Wał z ziemi, pod tor kolejo-
wy 36) Karmi mlekiem źrebaka. 38) Karta z wizerunkiem 
błazna. 41) Miasto i port nad Cieśniną Kaletańską (An-
glia). 42) Choroba zakaźna. 45) Cyganka, z powieści 
"Chata za wsią".
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Wypożyczać książki z wykorzystaniem
paczkomatu może tylko czytelnik
zarejestrowany w Bibliotece
Publicznej w Brzostku oraz w jej
filiach. 

Książki można zamawiać wyłącznie pod
adresem e-mail: biblioteka@brzostek.pl
                                                                                         
W treści zamówienia należy podać
następujące dane osobowe: imię 
i nazwisko oraz adres, adres e-mail 
i numer telefonu oraz autorów i tytuły
zamawianych książek. 
Zamawiać można tylko książki 
z Biblioteki Publicznej w Brzostku
z (nie z filii). 
Przed zamówieniem należy upewnić
się czy interesujące nas pozycje są
dostępne!!!
Usługa jest bezpłatna.

Ilość zamawianych książek jest
ograniczona do maksymalnie trzech
egzemplarzy.

Książki zamówione od poniedziałku
do piątku do godz. 14.00, będą
nadane tego samego dnia, natomiast
książki zamówione po godz. 14.00,
będą nadawane następnego dnia po
godz. 14.00. 
Pozycje zamówione w piątek 
po godz. 14.00 oraz w weekend
nadane zostaną w poniedziałek 
po godz. 14.00.

Odbiór książek w paczkomacie przy
ulicy Mysłowskiego 5a w Brzostku. 
Odbiór paczki musi nastąpić w ciągu
48 godz. Po tym czasie książki
wracają do biblioteki.

Obok paczkomatu zlokalizowana jest
wrzutnia, do której można zwracać
książki wypożyczone w Bibliotece
Publicznej w Brzostku oraz jej filiach 
7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę.

Regulamin wypożyczania książek
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22 maja 2021 roku w Krośnie odbyły się 
XXIII Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego Karate Kyokushin 

Dzieci i Młodzieży. W zawodach tych uczestni-
czyło 209 zawodników z 21 klubów. Brzostecki 
Klub Kyokushin Karate reprezentowało 3 zawod-
ników, z czego dwoje stanęło na podium. Sędzio-
wał sensei Paweł Bulsa. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom oraz życzymy kolejnych sukcesów. 

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli:
I miejsce – Piotr Krupka 
II miejsce – Kornelia Szczepkowicz 

Puchar dla Brzostku w kata zdobyła: 
III miejsce – Kornelia Szczepkowicz 

Start naszych zawodników w tym turnie-
ju został opłacony z dotacji Gminy Brzostek 
w ramach realizacji zadania publicznego 
z zakresu rozwoju sportu. 

Robert Kolbusz

Mistrzostwa podkarpacia 
w Karate Kyokushin 2021

W śmieci się 
obrócisz

Słoneczny poranek 30 czerwca. Krajo-
braz jak malowany. Wyrazista zieleń 
pól i lasów, niemal nieskazitelny błę-

kit nieba, różne barwy kwiatów i… śmieci, 
które wyjątkowo bujnie „zakwitły” koło 
kontenera. Z dnia na dzień, z tygodnia na 
tydzień powiększają swoją objętość i roz-
taczają coraz intensywniejszy zapach… 
Usytuowane w widocznym miejscu przy-
ciągają wzrok i sprzyjają zbulwersowaniu 
– dlaczego tego nikt nie uprzątnie, dla-
czego ludzie wynoszą tu domowe i pore-
montowe odpady czy puszki z piwa, czy 
taka ma być wizytówka Brzostku? Góra 
śmieci zmusza też do refleksji z racji swo-
jego położenia przy cmentarzu. Ze śmieci 
powstałeś i w śmieci się obrócisz?... 

U. Kobak
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12 czerwca 2021 r. w Bielsku
-Białej odbył się III Puchar 
Beskidów Karate Kyokushin 

organizowany przez Bielski Klub Karate 
Kyokushin pod kierownictwem shi-
hana Sławomira Dubiela. W turnieju 
tym wzięło udział 198 zawodników 
z 16  ośrodków karate z całej Polski. 
Rywalizacja odbywała się w konkurenc-
jach kata oraz kumite. Brzostecki Klub 
Karate reprezentowało 20  zawod-
ników, z czego 14 stanęło na podium. 
Nasi zawodnicy zdobyli 16 miejsc na 
podium. Sędziował sensei Robert Kol-
busz, sekundowali naszym zawodnikom 
Piotr Krupka, Bartosz Mendoń oraz Rob-
ert Sołtys. Gratulujemy naszym zawod-
nikom waleczności i widowiskowych 
walk. 

Robert Kolbusz
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Miejsca na podium dla Brzostku 
w kumite zdobyli:

2. miejsce – Łętek Ada, Finek Kinga, 
Wątorek Klaudia, Czarnecka Kamila, 
Krupka Paweł.

3. miejsce – Kolbusz Dawid, Gwiżdż 
Jan, Nowicka Karolina, Winiarska 
Julia, Kasprzyk Emilia, Mateja Alek-
sander, Mateja Mikołaj, Szczepko-
wicz Kornelia, Kolbusz Adrian.

Miejsce na podium dla Brzostku 
w kata zdobyli:

1. miejsce - Pietrzycka Wiktoria.
2. miejsce – Szczepkowicz Kornelia

Wyjazd na turniej był opłacony z dota-
cji Gminy Brzostek w ramach realizacji 
zadania publicznego z zakresu rozwoju 
sportu. 
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LKS Brzostowianka Brzostek 
Józef Prokuski 

Tenisiści LKS Brzostowianka Brzostek 
zakończyli rozgrywki ligowe

Pomimo trudności i długich przerw związanych z pan-
demią koronawirusa zawodnicy LKS Brzostowianka 
Brzostek zakończyli sezon ligowy 2020/2021. Przebie-

gał on inaczej niż wszystkie poprzednie. Wprowadzono obo-
strzenia, polegające m.in. na zamknięciu obiektów sporto-
wych, co uniemożliwiało nie tylko rozgrywanie spotkań, ale 
i trenowanie. Po kilku miesiącach przerwy dzięki lekkiemu 
poluzowaniu rygorów sanitarnych dotyczących obiektów 
sportowych, tenisiści mogli wrócić do rywalizacji i dokoń-
czyć sezon. 

Pierwsza drużyna, która występuje w III lidze, po roze-
graniu 18 spotkań zajęła 7. miejsce z dorobkiem 11 punktów. 
Najlepiej punktującym zawodnikiem zespołu został Adrian 
Wilisowski, który na 66 pojedynków wygrał 51. Druga dru-
żyna występująca w IV lidze w czasie całego sezonu zdo-
była 18 punktów (8 zwycięstw, 4 remisy, 4 porażki), które 

pozwoliły jej uplasować się na wysokim 4. miejscu w tabeli. 
W tym sezonie drużynę zgłoszono również do rozgrywek V 
ligi. Po 14 spotkaniach zespół wywalczył 5. miejsce, zdo-
bywając 9 punktów. Mimo że sezon zbliża się do końca, to 
najmłodsi zawodnicy nadal pracują nad doskonaleniem 
swoich umiejętności. Pod czujnym okiem trenerów cały czas 
robią duże postępy. To wszystko nie byłoby możliwe bez 
dofinansowania z Urzędu Miasta Brzostek oraz sponsorów 
LKS Brzostowianki Brzostek. Dzięki temu klub może prowa-
dzić szkolenie dzieci i młodzieży, uczestniczyć w zawodach 
odbywających się na terenie całego kraju oraz w rozgryw-
kach ligowych, a także organizować turnieje przy współ-
pracy z Podkarpackim Okręgowym Związkiem Tenisa Sto-
łowego. Pomimo że był to ciężki czas i tak zawodnicy mogą 
zaliczyć go do udanych. Mamy nadzieję, że w nowym sezo-
nie wszystko powróci do normalności. 
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Jubileusz 75-lecia działalności klubu
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Turniej piłki Siatkowej 
Dziewcząt 

Lockdown spowodowany koronawirusem na wiele mie-
sięcy uwięził wszystkich w domach. Zahamowana 
została również wszelka aktywność sportowa w tym 

działalność brzosteckiej hali, zwykle gwarnej i pełnej emo-
cji. Po długim oczekiwaniu i zniecierpliwieniu wreszcie 
otrzymaliśmy szansę na powrót do… przeszłości i… nor-
malności. Dzięki zniesieniu rządowych obostrzeń udało 
się zorganizować Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
z okazji Dnia Dziecka – Kat. Dwójki. Zawody zostały 
rozegrane 9 czerwca i pozwoliły na nowo rozbudzić dawno 
zapomniane sportowe emocje. Przez niemal cztery godziny 
można było zobaczyć pasjonujące mecze, cudowne akcje, 
nie zabrakło także zdrowej, sportowej rywalizacji. Organi-
zatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
Zawody zostały rozegrane w trzech kategoriach wieko-
wych (SP IV- VI, SP VII- VIII, Ponadpodstawowa), w któ-
rych mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym” 
do dwóch wygranych setów. W kategorii SP IV- VI wzięło 
udział trzy pary. Turniej wygrała para A. Zięba/ N. Gawron, 
wygrywając wszystkie spotkania. W kategorii SP VII- VIII 
do turnieju przystąpiło pięć par. W tej kategorii zwycię-
stwo odniosła para M. Nawracaj/M. Pieniądz, wygrywając 
wszystkie spotkania, nie tracąc seta. W najstarszej kategorii 
(szkoła ponadpodstawowa) wzięło udział trzy pary, w któ-
rej zwyciężyła para A. Gnat/K. Bułat. Po zakończeniu ostat-
niego meczu wręczono najlepszym zawodniczkom okazałe 
puchary, a pozostałym pamiątkowe medale oraz dyplomy. 
Wręczenia nagród dokonał Kierownik OSiR-u Andrzej Pię-
koś. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową rywa-
lizację oraz wiele ciekawych i efektownych akcji. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i miejmy 
nadzieję, że trudny czas pandemii pozostanie za nami i już 
nigdy nie zakłóci sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży.

OSiR Brzostek

Szczegółowe wyniki:
Kategoria SP IV- VI
A. Baran/A. Głowa – C. Przywara/O. Przewięda  2:0 (15:9,15,10)
A. Zięba/ N. Gawron – C. Przywara/O. Przewięda  2:0 (15:9,15:12)
A. Zięba/ N. Gawron – A. Baran/A. Głowa  2:1 (15:7,16:18,15:9)

Kategoria SP VII- VIII
W. Wójcik/G. Synowiecka – M. Nawracaj/M. Pieniądz  0:2 (9:15, 9:15)
M. Wołowiec/W. Zięba – D. Gac/E. Zdziarska 2:1 (17:15, 14:16, 15:13)
M. Sokół/E. Dziedzic – M. Nawracaj/M. Pieniądz  0:2 (13:15,12:15)
W. Wójcik/G. Synowiecka - M. Wołowiec/W. Zięba 0:2 ( 2:15, 12:15)
M. Sokół/E. Dziedzic - D. Gac/E. Zdziarska 1:2(15:10, 7:15, 12:15)
M. Nawracaj/M. Pieniądz - M. Wołowiec/W. Zięba 2:0 (15:3, 16:14)
Sokół/Dziedzic - M. Wołowiec/W. Zięba 0:2 (5:15,5:15)
M. Nawracaj/M. Pieniądz - M. Wołowiec/W. Zięba 2:0 (15:3, 16:14)
M. Sokół/E. Dziedzic - M. Wołowiec/W. Zięba 0:2 (5:15,5:15)
D. Gac/E. Zdziarska - W. Wójcik/G. Synowiecka 1:2 (15:10, 13:15, 12:15)
M. Sokół/E. Dziedzic - W. Wójcik/G. Synowiecka 1:2 (6:15, 18:16, 9:15)
D. Gac/E. Zdziarska - M. Nawracaj/M. Pieniądz  0:2(10:15,6:15)

Kategoria ponadpodstawowa
W. Szymańska/M. Jędrzejczyk – A. Gnat/K. Bułat  0:2 (8:15,7:15)
M. Zięba/N. Niedzielska – A. Gnat/K. Bułat  0:2 (7:15,3:15)
M. Zięba/N. Niedzielska – W. Szymańska/M. Jędrzejczyk  0:2 (2:15, 10:15)

Klasyfikacja końcowa:
Kategoria SP IV- VI
1. Zięba/ N. Gawron
2. Baran/A. Głowa
3. Przywara/O. Przewięda

Kategoria SP VII- VIII
1. M. Nawracaj/M. Pieniądz
2. M. Wołowiec/W. Zięba
3. W. Wójcik/G. Synowiecka
4. D. Gac/E. Zdziarska
5. M. Sokół/E. Dziedzic

Kategoria ponadpodstawowa
1. Gnat/K. Bułat 
2. W. Szymańska/M. Jędrzejczyk
3. M. Zięba/N. Niedzielska 

LKS Brzostowianka Brzostek oraz Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku 

zapraszają na:
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Zagadki 
fotograficzne 

Ja
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 za gatunJk?

Wakacje z OSIR-em 2021

Wakacje, wakacje, znów są wakacje! Let-
nia beztroska już jest na wyciągnię-
cie ręki, a my jesteśmy gotowi na to, 

by zaproponować dzieciom i młodzieży ciekawe 
spędzenie wolnego czasu. W tegoroczne wakacje 
wchodzimy zmęczeni epidemią, spragnieni słońca 
i często z pokrzyżowanymi planami urlopowymi. 
Nic jednak straconego, gdyż z pomocą przycho-
dzi letni kalendarz imprez przygotowany z myślą 

o tych, którzy wakacje spędzą w Brzostku. W tym 
czasie na terenie obiektów OSiR-u rozegranych 
zostanie wiele turniejów i zawodów sportowo-re-
kreacyjnych, skierowanych do wszystkich miesz-
kańców gminy Brzostek i nie tylko. W naszym 
grafiku znajdziecie niemalże wszystko – od popu-
larnej piłki nożnej począwszy, poprzez siatkówkę 
i siatkówkę plażową – a na grze w tenisa ziemnego 
kończąc. 

OSiR Brzostek

Wkrótce ruszą zapisy do IV Biegu Ulicznego 
w Brzostku

Po rocznej przerwie znowu będzie! Mowa o czwar-
tej edycji Biegu Ulicznego w Brzostku, który pod-
czas pierwszej fali koronawirusa nie odbył się ze 

względu na zagrożenie epidemiczne. Tym razem zapraszamy 
do wzięcia udziału amatorów biegania w dniu 29 sierpnia 
o godz. 17:00. Tak jak w poprzednich latach biegacze będą 
walczyć na dystansie 5 km. Dzięki wybudowaniu nowych 
dróg trasa biegu została zmodyfikowana i będzie przebie-
gała przez ulice: Legionów - Królowej Jadwigi - Przedmieście 
- A. Gryglewskiego - M.N. Mysłowskiego - droga wewnętrzna 
łącznik Mysłowskiego/Szkolna - Szkolna - Rynek - Królowej 
Jadwigi - Przedmieście - A. Gryglewskiego - M.N. Mysłow-
skiego - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/Szkolna - 
Szkolna - droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego/Szkolna 
- Zielona - Królowej Jadwigi - Legionów. Start oraz meta 
zostaną zlokalizowane przy Hali Sportowej im. Agaty Mróz
-Olszewskiej. Zapisy ruszą w najbliższym czasie na www.
timekeeper.pl. 

Opłata za pakiet startowy będzie wynosić:
- 20 zł – pakiet bez koszulki (udział w biegu i numer 
startowy)
- 30 zł – pakiet z koszulką (udział w biegu, numer startowy 
koszulka)
Po biegu na każdego uczestnika czekać będzie pamiątko-
wy medal oraz ciepły posiłek. Limit pakietów startowych to 
120 sztuk. Oprócz klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn 
przewidziano klasyfikacje wiekowe (3 kategorie dla kobiet 
i 4 kategorie dla mężczyzn). Będzie także nagroda dla naj-
lepszej zawodniczki i zawodnika z terenu gminy Brzostek 
oraz dla najstarszego i najstarszej zawodniczki biegu. Dla 
zwycięzców we wszystkich kategoriach przewidziano atrak-
cyjne nagrody. Już nie możemy się doczekać spotkania z bie-
gaczami. Aktualne informacje na temat biegu można śledzić 
na fanpage Bieg Uliczny w Brzostku. 

OSiR Brzostek
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Parafia (według Wikipedii) - „podstawowa jednostka 
organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych 
wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teolo-

gicznych to przede wszystkim określona wspólnota wier-
nych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą 
pomagać inni księża wikariusze oraz kapelani czy rezydenci. 
Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny. 
Powstanie instytucji parafii wiąże się z rozprzestrzenieniem 
chrześcijaństwa na tereny wiejskie. Ostatecznie znaczenie 
i rolę parafii określił sobór laterański IV (1215). Raz na 5 lat 
każda parafia powinna być zwizytowana przez biskupa die-
cezjalnego. Parafia powinna posiadać własną pieczęć oraz 
własny zbiór dokumentów.

Kodeks Prawa Kanonicznego/83 zobowiązuje do tworze-
nia parafialnych rad ds. ekonomicznych oraz zaleca two-
rzenie parafialnych rad duszpasterskich. Parafialna rada 
duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i nie jest obli-
gatoryjna. Ustanowienie rady duszpasterskiej stwarza szan-
sę aktywniejszego zaangażowania się wiernych świeckich 
w życie Kościoła i może stać się pomocą w duszpasterstwie 
parafialnym.

Powołanie parafialnej rady ds. ekonomicznych jest obli-
gatoryjne. Jest ona organem doradczym, której celem jest 
udzielanie rady proboszczowi w zarządzaniu dobrami para-
fialnymi. Za zarządzanie dobrami parafialnymi odpowie-
dzialny jest proboszcz jako prawny reprezentant kościelnej 
osoby prawnej. Członków rady dobiera, powołuje i mianuje 
proboszcz wedle własnego rozeznania spośród wiernych 
zamieszkujących na terenie jego parafii”.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów kościel-
nych bezpodstawne jest pytanie, kto jest w radzie parafial-
nej (bo takiej nie ma zgodnie z przepisami kościelnymi) ani 
próba kontaktu z radą ekonomiczną, bo powołanie i współ-
praca z nią dotyczy wyłącznie proboszcza. 

Zawsze sądziłam, że Kościół to budynek, duchowni 
i wierni. Ale przepisy kościelne dają duże kompetencje 
duchownym, a szczególnie proboszczowi, a parafianie to 
taki dodatek do kościoła. Proboszcz przedstawia sprawozda-
nie finansowe na koniec roku, ale w zakresie, jaki uważa za 
stosowny. Parafianie nie mają wglądu do dokumentacji, nie 
znają szczegółów wydatkowania składek na cele parafialne, 
nie znają dochodów własnych parafii, kosztów utrzymania 
kościoła i plebanii (czy plebanię utrzymują jej mieszkań-
cy czy parafianie?), jakie są wpływy z pogrzebów, ślubów, 
chrztów, odpłatnych intencji mszalnych (!) – czy stanowią 
one osobisty dochód proboszcza i wikarych, czy wchodzą 
w skład dochodów parafii; wysokości płacy osób zatrudnio-
nych (organista, kościelna), osób pomocniczych (elektryk, 

florysta, kucharka, konserwator itp.). Jakie jest powiązanie 
Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z parafią i kościołem? Bo chyba jest – to para-
fianie pracowali społecznie przy budowie „Domu Starców” 
(obecnie Środowiskowego Domu Samopomocy) ogrzewane-
go pompami ciepła. Jaki jest docelowy plan wykorzystania 
tego obiektu, czyją jest on własnością? Czy parafia partycy-
puje w kosztach jego utrzymania i w jakim zakresie?

Pewnie mogłabym uzyskać takie informacje bezpośred-
nio od proboszcza, gdybym się o takie zwróciła, ale wolała-
bym zapytać o to członków rady ekonomicznej – ale kto jest 
w tej radzie? Gdzie jest to podane?

Można powiedzieć: a co to ciebie obchodzi? Masz uczest-
niczyć w mszach św. w niedziele i święta, złożyć składkę 
na tacę i tyle. Ale czy takie podejście tworzy więź parafian 
z kościołem i parafią? Czy pobudza chęć uczestniczenia 
w różnych formach jej funkcjonowania? Takie odgrodzenie 
wiernych od spraw Kościoła nie sprzyja stwierdzeniu, że to 
„moja” parafia i „mój” kościół.

Czy jestem zadowolona z funkcjonowania naszej parafii? 
Oczywiście – organista pięknie gra i śpiewa, kościelna dba 
o przygotowanie kościoła na różne uroczystości i na każdą 
mszę św., w kościele czyściutko, ołtarz pięknie ustrojony 
przez florystę, na oknach kościoła i przed wejściem kwiaty, 
nagłośnienie i oświetlenie funkcjonuje prawidłowo – aż tak 
dobrze to jeszcze nigdy nie było. Chciałabym, aby taki stan 
utrzymać i aby osoby te były stosownie do jakości swojej 
pracy wynagradzane.

Odnośnie sprzątania kościoła – bardzo dobre jest posu-
nięcie, aby to parafianie dbali o czystość w Domu Bożym. 
Raz na przeszło trzy lata każda rodzina może wydelego-
wać członka do dwukrotnego krótko trwającego sprzątania 
– używa się czyszczących i pachnących specjalnych środ-
ków do sprzątania kościołów (kościelna dozuje te środki 
w odpowiedniej ilości, przygotowując roztwór), odkurza 
się, myje i dezynfekuje ławki, konfesjonały i posadzkę. Jest 
okazja, aby z bliska przyjrzeć się wyposażeniu i aby kościół 
stał się bardziej „mój”. Sprzątanie trwa sprawnie, jeśli zgło-
szą się wszystkie osoby do tego wyznaczone. I tu apel: jeśli 
ktoś faktycznie nie może przyjść w wyznaczonym czasie, 
może zamienić się dyżurem, poprosić o zastępstwo innego 
członka rodziny, wynająć odpłatnie zastępstwo. Jeśli jesteś 
członkiem tej parafii, niedopuszczalne jest uchylanie się od 
tej powinności i zwalanie całości prac na tych, którzy się 
zgłoszą.

Wszyscy lubimy porządek, piękno dla oczu i uszu i ciesz-
my się, że w naszym kościele czujemy się „niebiańsko”. Oby 
tak było zawsze. 

Groch z kapustą
Moja parafia, mój kościół

Janina Słupek
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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
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Opłata za zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze: 
1 strona A4 .......................................................................160 zł
½ strony A4 ........................................................................ 90 zł
¼ strony A4 lub mniej ......................................................... 60 zł

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nadesłany, 
redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być sprzeczna 
z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych nie jest rów-
noznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane w gazecie w mia-
rę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów 
oraz do korekty w zakresie poprawności językowej. Ze względu na druk 
w kolorze materiały graficzne na szerokość strony A4 powinny posiadać 
min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze wszystkich boków.
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• Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
• Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.
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za zamieszczenie reklamy.
• Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
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ceNNIK ReKLaM I OGłOSZeń
Od 2021 r. wszystkie numery „Wiadomości Brzosteckich” 
wydawane będą w kolorze.

Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 25 lipca 
2021 r. na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Błotniarka stawowa
Fotograficzna zagadka geograficzna: Szczucin
hasło krzyżówki: Ona nie z tych gęsi, co dziobem drzwi 
otwierają.
Nagrodę książkową wylosowali: Jadwiga Białas z Nawsia 
Brzosteckiego (krzyżówka), Filip Pietrzycki z Brzostku (za-
gadka geograficzna), nie wpłynęła poprawna odpowiedź na 
zagadkę przyrodniczą.
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Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. 
Prześlij je wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 
na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych oznacza 
zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzosteckich” w podpisie 
pod zdjęciem.Fotokącik

Dagmara Płaziak z Kleci Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

Maria Smoroń z BukowejPiotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Stanisław Szukała z BrzostkuTomasz Baran z Brzostku


